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CAMINHOS PARA COMPREENDER PAISAGENS KITSCH NA PÓS-

MODERNIDADE 

Jéssica Soares de Freitas1 

Introdução 

O conceito de paisagem possui caráter fundamental para a construção da ciência Geográfica e, 

mesmo que ao longo dos anos tenha perdido seu protagonismo na Geografia Humana, sua 

importância é significativa. Nesse sentido, cabe-se compreender sua constituição e afirmação, 

especialmente na contemporaneidade, em que se tem um aglomerado de técnicas e tecnologias a 

provocar mudanças significativas no modo de ver, sentir e perceber o espaço. 

A relação da paisagem com o sujeito, com o ser humano, é mais do que intrínseca, sendo 

essencial para sua constituição. Nesse sentido, a conceitualização da paisagem na Geografia 

Humana também coincide com a construção da Geografia Cultural (CLAVAL, 2014), ao colocar o 

sujeito em evidencia, de forma a compreender suas complexidades e diferenças. 

Essas mudanças inferiram na construção e a compreensão desse conceito, principalmente se 

analisarmos o entendimento da sociedade pós-moderna. Essa perspectiva de compreensão da 

sociedade, apesar de ainda polemica no âmbito das ciências humanas, é compreendida como 

momento de intensificação de relações entre público-privado de maneiras dotadas de 

especificidades. 

Almeida (2013, p. 44) explana que, “o conceito de pós-modernidade está relacionado às 

características fundamentais de uma época e de uma sociedade, em sua oposição à época e à 

sociedade da modernidade”. Tais características são variadas, assim como os posicionamentos dos 

autores que as estudam. Mesmo que haja tais diferenciações é possível perceber alguns elementos 

que os ligam, sendo um deles a mimese do autentico, do novo, principalmente no que tange aos 

objetos. 

O Kitsch, termo originado na Alemanha, constitui um dos elementos-chave para a compreensão 

da sociedade pós-moderna. Segundo Moles (2012, p. 10), “o Kitsch está ligado à arte de maneira 

indissociável, assim como o falso liga-se ao autêntico”. Ao mesmo passo em que é uma cópia, ele 

também se configura como design, muito observado em vários momentos da vida cotidiana. 

                                                                 
1 Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal de Goiás orientada pela Professora Dra. Maria Geralda de Almeida. 
Contato: jessicasoaresfreitas@gmail.com. 
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Nesse sentido, o presente resumo desvela algumas possibilidades de leitura do conceito de 

paisagem, fundamental para entendermos a sociedade atual e suas complexidades em meio às 

relações entre-lugares. Para tal, faz-se incursão teórica em alguns dos principais autores de 

Paisagem, Geografia Cultural e Kistsh. 

 Desenvolvimento 

Na condição de abordagem, a Geografia Cultural visa colocar o sujeito como eixo central de 

suas investigações. Nessa perspectiva, entende-se a cultura como “criação de símbolos atribuídos 

aos lugares e aos espaços devem constituir-se ou pelo menos devem ser concebidos como objeto 

de indagação geográfica” (ALMEIDA, 2009, p. 250). A cultura sempre está em movimento e muda 

de acordo com o próprio sujeito. É ele que atribuí significado aos símbolos e é determinante para a 

constituição do espaço e, em consequência, da paisagem. 

Conceitualmente, para Sauer ([1925], 2008, p. 96) “the term ‘landscape’ is propose to denote 

the unit concept of geography to characterize the peculiarly geographic association of facts”2. 

Segundo o autor, a paisagem por vezes era confundia com o termo região, por sua origem no termo 

landschaft em alemão. Sauer reflete também a ideia da Paisagem Cultural, de forma a separar o 

homem da natureza, essa última a constituir a Paisagem Natural. 

Cosgrove, que também compõe a escola de Berkley, concebe a paisagem para além das 

externalidades, a considerar seus elementos subjetivos. Segundo o autor, “landscape denotes the 

external world mediated through subjective human experience in a way that neither region nor area 

immediately suggest. Landscape is not merely the world we see, it is a construction, a composition 

of that world. Landscape is a way of seeing the world” (COSGROVE, 1998, p.13)3. Cosgrove, em 

seu livro Social Formation and Symbolic Landscape, aborda a paisagem em diferentes pinturas de 

forma a compreende-la como uma interação subjetiva entre o pintor e a paisagem 

Mitchel, geográfo cultural crítico e da Nova Geografia Cultural, assim como Cosgrove, aponta 

que “the landscape is thus often understood in two interrelated ways; it is a relict rather than an 

ongoing construction; and it is organic, natural, and aesthetic”4 (MITCHEL, [1994], 2008, p. 161). Em 

sua perspectiva, enquanto no primeiro caso a paisagem é entendida como imutável, no segundo, é 

                                                                 
2 “O termo ‘paisagem’ é proposto para indicar o conceito unitário da geografia que caracteriza a peculiar associação geográfica 
de fatos” (SAUER, [1925], 2008, p. 96, tradução livre). 
3 “paisagem indica o mundo externo mediado pela experiência subjetiva humana em um modo que nem região ou área 
imediatamente sugerem. Paisagem não é meramente o mundo que vemos, é uma construção, uma composição desse mundo. 
Paisagem é uma forma de ver o mundo” (COSGROVE, 1998, p.13, tradução livre). 
4 “a paisagem é então compreendida em dois modos inter-relacionados; é um relicto mais que uma construção contínua; e é 
orgânica, natural e estética” (MITCHEL, [1994], 2008, p.161, tradução livre). 
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compreendida como algo que deve ser admirado. Nos dois casos, a paisagem é concebida 

conceitualmente de forma idílica ou pictórica, ainda que abrangida em sua condição de produto 

social.  

Na mesma vertente, Jackson ([1984], 2008, p. 156) discorre que, “landscape is a space on the 

surface of the earth; intuitively we know that it is a space with a degree of permanence, with its own 

distinct character, either topographical or cultural, and above all a space shared by a group of 

people”5. O autor concebe a paisagem a partir das relações de poder e Estado com foco nos EUA. 

Contemporâneo de Sauer, Jackson evidencia a paisagem como acúmulo de temporalidades que são 

compartilhadas por grupos diferentes. 

Diferente dos Geógrafos Culturais Radicais, aqueles da Geografia Cultural Humanista situam a 

paisagem a considerar o ser, sujeito em si. Dardel, uma das bases desta perspectiva, coloca que, “a 

paisagem pressupõe a presença do homem, mesmo lá onde toma a forma de ausência. Ela fala de 

um mundo onde o homem realiza sua existência como presença circunspeta e atarefada” 

(DARDEL,2011, p.32). Sem o sujeito não é possível conceber a paisagem, pois é ele que significa o 

espaço e nele constitui suas relações essenciais para a concepção do conceito. 

Besse explana que, “a paisagem é um signo, ou um conjunto de signos, que se trata então de 

aprender a decifrar, a decriptar, num esforço de interpretação que é um esforço de conhecimento, e 

que vai, portanto, além da fruição e da emoção. A ideia é então que há de se ler a paisagem” 

(BESSE, 2006, p. 64). A leitura da paisagem acompanha a perspectiva de entender determinada 

paisagem, seus elementos e sua própria concepção.  

Com mudanças ao longo de sua formação, a Geografia Cultural, na contemporaneidade se 

encontra também com as teorias pós-modernas, que atinge diversas áreas das Ciências. O estudo 

da paisagem também se encontra nesse contexto, ainda que principiante, a fim de compreender as 

relações entre as paisagens e o contexto que vivemos. 

A pós-modernidade, por vezes considerada “moda”, não é uma superação do moderno, mas o 

momento em que a sociedade está compreendida em diversas esferas, é uma situação de transições 

e metamorfoses. Ihde (1990, p. 162) ressalta que “I have called the present situation ‘postmodern’ 

not simply to be fashionable but because, in its widespread use, it is a term that announces an 

awareness that we are in a transition out of the aura of the modern into what is not yet easily 

                                                                 
5 “paisagem é um espaço na superfície terrestre; intuitivamente nós sabemos que é um espaço com certo grau de permanência, 
com seu próprio carácter distinto, seja topográfico ou cultural, e acima de tudo um espaço dividido por um grupo de pessoas” 
(JACKSON, [1984], 2008, p.156, tradução livre). 
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nameable”6. O público se mistura com o privado, as notícias são circuladas de maneira cada vez 

mais rápida e os lugares se modificam mesmo que a presença do sujeito não se faça de forma física. 

O tradicional é cada vez mais dinâmico e não se encontra mais em duelo com o novo, mas constrói 

relações simbióticas. 

É fundamental, logo, compreender que, “o pós-modernismo não encontra o seu objeto inteiro na 

esfera cultural, nem na esfera crítico-institucional, mas em algum espaço tensamente renegociado 

entre as duas” (CONNOR, 1989, p. 15). A pós-modernidade está em meio desde a esfera do sujeito 

quanto na esfera institucional, é uma maneira pela qual vive-se na contemporaneidade de maneira 

progressivamente difusa. 

Entremeado a essas relações dinâmicas, vários objetos, construções arquitetônicas e ideias se 

difundem, a serem reproduzidas e vendidas em diferentes localidades. O Kitsch, estudado 

principalmente pelas Artes e Arquitetura, também clama atenção para o olhar geográfico, uma vez 

que se tornou constituinte da sociedade contemporânea e é um elemento densamente espacial. 

O Kitsch, diferente da arte, é sempre agradável aos olhos (MOLES, [1971] 2012). Segundo 

Olalquiaga (1998, p. 12), “o kitsch e o pós-modernismo compartilham uma reciclagem irreverente”. 

De acordo com Moles ([1971] 2012), para além de um sistema de objetos o Kitsh é uma atitude de 

consumo manifesta em relação aos objetos. A ideia de imitação dos objetos dos mais abastados 

além é transcendida quando percebemos cópias de lugares e de construções, constituindo uma 

forma falaciosa de aproximação entre classes na sociedade capitalista.  

O artificial toma o lugar do autêntico, do diferente e possui fórmula própria, conhecida, que é 

aplicada em diferentes condições. Ele constitui-se, destarte, como objeto de cotidianos reificados. A 

paisagem, nesse aspecto, se transforma em paisagens kitsch, muitas vezes inautênticas. 

Considerações 

Polemica para alguns, a pós-modernidade provoca mudanças no modo do pensar científico, 

especialmente em seus métodos e no modo de decifrar o espaço, uma vez que não compartilha do 

mesmo sentido dicotômico da modernidade. Na ciência, a narrativa totalizadora é desmanchada ao 

abrir espaço para várias ideias de métodos. Além disso, existem múltiplos campos do conhecimento 

que se sobrepõem, a valorizar narrativas que outrora não eram consideradas cientificas o suficiente 

pela perspectiva modernista. 

                                                                 
6  “Eu tenho chamado a presente situação de ‘pós-moderna’ não para ser elegante, mas porque em seu uso corrente é um termo 
que anuncia a percepção de que estamos em uma transição para fora da ambientação do moderno, rumo a algo que ainda não 
é facilmente nomeável” (IHDE, 1990, p.162, tradução livre). 
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É comum percebemos componentes Kitsch no cotidiano, como a bolsa Hermés, vendida em 

aglomerados de lojas com o caráter de réplica, ou mesmo uma miniatura da Torre Eiffel comprada em 

qualquer parte do mundo, e não somente em Paris. As esfinges e pirâmides uma vez encontradas apenas 

no Egito também podem ser contempladas em suas versões miniaturizadas – Kitsch – em um bairro nobre 

de Curitiba, no Brasil. Os elementos únicos que eram encontrados em lugares específicos, na atualidade 

podem ser observados em vários locais do globo em suas diferentes versões miméticas. 

A considerar as mimeses nas paisagens contemporâneas, na forma com que o tradicional se 

mistura com elementos que são encontrados em diferentes partes do mundo, entende-se que 

estudar esse conceito é importante para compreender o próprio papel da Geografia, em meio aos 

espaços cada vez mais tecnológicos. Nesse sentido, entender a relação da pós-modernidade e o 

estudo da paisagem na Geografia, torna-se fundamental para tal objetivo. 
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COMO LER A CIDADE? O GEOSSÍMBOLO COMO ELEMENTO DAS DINÂMICAS 

SIMBÓLICAS DO ESPAÇO URBANO 

Mariza Fernandes dos Santos1 

As reflexões que suscitam este artigo surgiram a partir dos debates realizados durante as 

aulas da disciplina “Urbanização do Cerrado”, ministrada pelo professor Eguimar Felício Chaveiro 

no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFG. Uma das leituras iniciais trazia um 

questionamento levantado, a princípio, pela professora Angelita Lima durante uma oficina 

ministrada no Laboratório de Pesquisa em Educação e Geografia (LEPEG): “Interesso-me por três 

situações: o que falam da cidade; as vozes que da cidade emanam, ou seja o que falam na 

cidade; e a fala ou as falas da cidade, isto é, o que a cidade nos diz”. (LIMA apud CHAVEIRO e 

PEIXINHO, s.p., inédito. Grifos dos autores). 

À professora Angelita, interessava naquele momento, pensar sobre como lemos a cidade. 

“Sabemos ouvir a cidade? Sabemos ler a cidade? Sabemos entender o que a cidade nos diz?” 

(Ibid.). A ideia de ler a cidade remete à metáfora da cidade como texto, conforme lembram os 

autores ao destacarem o trabalho da linguista Eni Puccinelli. Chaveiro e Peixinho (Ibid.) 

acrescentam: “Cidades são textos e possuem os signos do mundo”. Sabemos que o ato de atribuir 

significado é inerente à condição humana, de modo que a cidade pode ser entendida como um 

enorme emaranhado de símbolos. Em busca de um fio condutor que nos ajude a lidar com esses 

inúmeros “[...] conteúdos invisíveis que necessitam ser narrados, explorados e significados” (LIMA, 

2014, p. 62), acionamos o geossímbolo (BONNEMAISON, 2002) como uma forma de articular os 

debates sobre produção simbólica e espaço. 

Nosso desafio neste texto, que não passa de uma tentativa inicial de realizar um trabalho 

transdisciplinar, é buscar compreender o geossímbolo como elemento para a leitura da cidade a 

partir das contribuições da geografia e da comunicação como ciência do comum (SODRÉ, 2014) 

e da psicanálise. O que pretendemos, assim como propõe a professora Angelita Lima (2014, p. 23) 

em sua tese de doutorado, é olhar para determinados elementos da cidade como “labor simbólico” 

que revela as subjetividades desenvolvidas na metrópole. Com base no trabalho de Pelá (2014) 

sobre o processo de espacialização dos sujeitos não desejados nas cidades planejadas do 

Cerrado, tencionamos compreender como a produção simbólica desses sujeitos se insere nas 

dinâmicas urbanas. 

                                                                 
1 Doutoranda em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás (IESA -UFG). 
mariza.fernandesdossantos@gmail.com Orientador: Carlos Eduardo Santos Maia. 

mailto:mariza.fernandesdossantos@gmail.com
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Acrescentamos à noção de “sujeitos não desejados” o recorte de raça para evidenciar que o 

processo de segregação socioespacial em Goiânia não tem apenas classe, mas também cor. A 

partir dessa constatação, pretendemos realizar alguns apontamentos sobre a produção simbólica 

da população negra em Goiânia. Em alguns momentos, a análise se detém especificamente sobre 

o terreiro de candomblé Ylê Ase Oju Odé, localizado no Conjunto Vera Cruz, em Aparecida de 

Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia (RMG). O que buscamos compreender é o potencial 

dos geossímbolos para a análise das práticas espaciais desse grupo na cidade. 

O geossímbolo como elemento para a leitura da cidade 

A noção de geossímbolo foi estabelecida por Bonnemaison (2002), que propõe perceber o 

espaço como uma trama geossimbólica; uma forma de linguagem. O autor define o geossímbolo 

como “um lugar, um itinerário, uma extensão que, por razões religiosas, políticas ou culturais, aos 

olhos de certas pessoas e grupos étnicos assume uma dimensão simbólica que os fortalece em 

sua identidade” (BONNEMAISON, 2002, p. 109). Para esse geógrafo, os diversos grupos se 

territorializam imprimindo marcas nos espaços por eles ocupados. A proposta de Bonnemaison é 

interessante para pensar a capacidade que os sujeitos têm de subverter as normas que regem os 

espaços. Nesse sentido, o caso de Goiânia é emblemático. 

Conforme descrito por Pelá (2014), a cidade foi planejada dentro do processo de inserção do 

Cerrado no modo capitalista de produção, mas a leitura que se fundamenta apenas na relação 

capital-trabalho não é suficiente para compreender o movimento daqueles que a autora chama de 

“sujeitos não desejados”, que muitas vezes agem em sentido contrário ou alheio à lógica de 

reprodução do capital. Nesse sentido, cabe destacar a ressalva proposta por Quijano (2000) sobre 

o fato de que o capitalismo, como um padrão de dominação, é exercido de forma global em todo o 

planeta, mas articula diferentes espaço-tempos ou contextos que são histórica e estruturalmente 

desiguais. 

Na análise de Pelá (op. cit.) os movimentos dos sujeitos não desejados na cidade provocam 

o que a pesquisadora chama de deslizamentos de sentidos, o que subverte a norma que rege os 

espaços planejados. “Os espaços idealizados inicialmente para ser cartesianos, homogêneos e 

isotópicos transformaram-se – a partir do movimento da vida 

– em espaços desviantes, heterogêneos e heterotópicos” (PELÁ, 2014, p. 19). Tendo isso em 

mente, é possível – não desconsiderando que a capital goiana, como parte do projeto de 

modernização do Cerrado, é regida por normas hegemônicas e excludentes – evidenciar que 

diversos grupos não apenas resistem à globalização homogeneizante, mas imprimem nesse 
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espaço elementos culturais que são alheios ao modelo desenvolvimentista2 que caracteriza as 

metrópoles. 

Apesar de Pelá (2014) não abordar o recorte de raça, cabe destacar a representação 

cartográfica dos processos de segregação socioespacial combinados com o marcador de raça na 

capital goianiense elaborada por Ferreira (2014). O pesquisador classificou como “espaços negros” 

aqueles com porcentagem acima de 75% da população negra. Ferreira (2014) verificou que tais 

espaços, em Goiânia, estão localizados nas regiões periféricas. Nesse sentido, ressaltamos a 

importância de se destacar que esse processo de periferização não tem apenas classe, mas 

também cor. 

Nesse sentido, interessa-nos apresentar alguns apontamentos sobre a produção simbólica 

dos grupos negros no espaço da metrópole goianiense. A hipótese é de que, pelo agir cotidiano 

ou pela realização de eventos e atividades específicas, tais grupos imprimem símbolos, grafam o 

espaço (PORTO-GONÇALVES, 2003), criando para si lugares na cidade (SODRÉ, 2014) e 

elaborando geossímbolos (BONNEMAISON, 2002), que podem ser efêmeros ou duradouros, e 

que se constituem como estratégias territoriais (OLIVEIRA, 2006) de resistência. 

É preciso ter em mente que o símbolo é dinâmico e situado no tempo e espaço, portanto 

precisa ser analisado dentro do contexto em que é produzido e/ou recebido, pois, segundo Ribeiro 

(2010, p. 50), “a compreensão de um símbolo depende fortemente da percepção direta, 

possibilitada pelo repertório pessoal”. Por meio do símbolo, o sujeito “organiza” a vida. Para Sodré 

(2014), o símbolo tem a função de unir, colocar em comum duas partes separadas. O que 

pretendemos destacar aqui é que o símbolo, tornado discurso, produz efeito. Esse atendimento 

baseia-se no estudo de Lévi-Strauss (2008) sobre a eficácia simbólica. 

Para o antropólogo, é do inconsciente a função de organizar o vocabulário de cada história 

pessoal de acordo com suas leis, tornando-o um discurso. Ainda segundo Lévi- Strauss, é por meio 

do inconsciente que a função simbólica se realiza, sustentando assim a “eficácia simbólica”. Ao 

analisar o ensaio, Marco Antonio Coutinho Jorge (2017, p. 30) lembra que [...] não é nada raro o 

psicanalista precisar, em determinados momentos de análise, “emprestar simbólico” ao analisando, 

ajudá-lo a encontrar palavras para tratar do real inominável. 

Assim, cabe questionar: como os símbolos produzem efeitos no espaço? Ao tencionar 

promover um encontro entre a ciência geográfica e o universo das linguagens e das comunicações, 

                                                                 
2 Abordamos o desenvolvimentismo conforme proposto por Quijano (2000), como algo virtualmente universal, uma ideia-força, 
um mobilizador de grandes mudanças sociais. Nesse sentido, a modernidade pode ser compreendida como um eixo estruturante 
da sociedade, conforme propõe Lander (2005). 
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Silva (2016, p. 29) aponta para algumas respostas a esse questionamento: “As linguagens, de 

certa forma, reorganizam o discurso de quem ocupa, de quem é desapropriado, de quem é 

beneficiado ou prejudicado. As linguagens, ao criar os discursos, são ferramentas poderosas na 

ocupação do espaço”. 

Neste ponto, é pertinente analisar o papel da comunicação nesse processo. Chaveiro e Borges 

(2016) chamam a atenção para o fato de que a comunicação não é mera transmissão de 

informações, mas produção de sentidos. Os autores destacam ainda que o sujeito não se comunica 

apenas por meio dos veículos midiáticos e aqui inserimos novamente o geossímbolo no debate. O 

que estamos dizendo é que o geossímbolo comunica; logo, produz discurso que se desdobra em 

efeito. 

Ao abordar a comunicação como “ciência do comum”, Sodré (2014) insere o processo 

comunicacional no universo das trocas simbólicas, portanto no inconsciente, onde, conforme 

descrito por Lévi-Strauss (2008), os símbolos são organizados e tornam- se discurso. Assim como 

Chaveiro e Borges (2016), o autor pretende superar a noção de comunicação que se limita à ideia 

de transmissão de mensagens. Para Sodré, a comunicação é a principal forma organizativa do 

comum, no sentido de que é por meio dela que organizamos as mediações simbólicas. 

Considerações Finais 

A partir do exposto, pode-se inferir que a simples presença do terreiro de candomblé Ylé Oju 

Ode na periferia de Aparecida de Goiânia comunica. O ofá no alto do portão do terreiro indica que 

a casa é de Oxossi, mas também diz que ali naquele bairro, na periferia da região metropolitana 

de Goiânia, há um lugar em que os “sujeitos não desejados” se apropriam do espaço negado para 

realizarem suas práticas comunitárias e ritualísticas, as mesmas práticas que, conforme destacou 

Silva (2013), são alvo de um encobrimento semântico, político e espacial. Ao existir, resistir e 

elaborar geossímbolos, o grupo provoca na cidade o que, talvez, Pelá (2014) classificaria como 

“deslizamentos de sentidos”. Nesse ponto, evidencia-se como o geossímbolo pode operar como 

instrumento heurístico na análise do processo de apropriação dos espaços pelos grupos 

subalternizados. 
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CONFRONTO, MULTITERRITORIALIDADE E SENTIDOS: ALGUNS 
ELEMENTOS DO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO RECENTE DO 

QUILOMBO DO ROSA 
 

David Junior de Souza Silva1 

Introdução  

A reflexão desta pesquisa tem como foco os processos sociais vividos pela comunidade do Rosa 

nestas duas primeiras décadas do século XXI, quando um processo de territorialização novo, com 

consequências para a apresentação identitária, é desenvolvido pela comunidade, face aos desafios 

colocados pela dinâmica capitalista local e pelo contexto possível de mobilização por direitos.  

O objetivo deste texto é interpretar o significado dos confrontos vividos pela comunidade com 

agentes externos no período, a multiterritorialidade desenvolvida no âmbito de sua atuação política, 

e os sentidos envolvidos neste processo de territorialização novo desenvolvido pela comunidade.  A 

metodologia consistiu de etnografia, com visitas à comunidade em dezembro de 2017 e fevereiro de 

2018.  

A nova territorialização no início do século XXI 

A territorialização recente do Rosa teve diferentes aspectos, ou melhor, procedeu-se em mais 

de uma dimensão da vida social. Teve um aspecto de confronto direto quando necessário, contra a 

ICOMI, e em manifestações frente ao Ministério Público e à Polícia Federal. Teve uma atuação 

diretamente na esfera jurídica, no sentido do acesso à cidadania e garantias legais. E uma terceira, 

devido aos entraves burocráticos, de busca de alianças com atores da sociedade civil e setores do 

Estado, no sentido de superar politicamente os entraves burocráticos e ação administrativa 

obstrutiva engendrada por adversários dos direitos quilombolas no estado, quando estes 

estavam/estão no exercício de cargos administrativos.  

Teve também de enfrentar territorializações antagônicas externa e internamente. Externamente, 

esta das personificações do capital, promotoras de uma territorialização interessada na apropriação 

mercadológica da terra; internamente, a de um morador específico, interessado igualmente na 

apropriação capitalista da terra pelo seu valor de troca. Ambas são territorializações antagônicas à 
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territorialidade natural do Rosa e à sua territorialização como quilombo, e que se às quais o quilombo 

não tivesse resistido, teriam já levado à desintegração territorial da comunidade.  

Neste artigo assim, analisa-se algumas estratégias territoriais adotadas pelo Quilombo do Rosa 

para defender-se frente às territorializações antagônicas externas e internas, no sentido de defesa 

de sua vida e seu território.  

Conceitualmente, a reflexão baseia-se no conceito de territorialização. Segundo Marcelo Lopes 

de Souza (2013, p. 102), a territorialização é “um processo que envolve o exercício de relações de 

poder e a projeção dessas relações no espaço”. Para o caso do Rosa, este processo implica a 

autonomia sobre seu território, face às ameaças reais da AMCEL, da ICOMI e do agronegócio, do 

turismo e da rodovia que corta as terras da comunidade, e a possibilidade de expressar sua própria 

identidade étnica como grupo em seu território comunitário; outrossim, a conquista de elementos 

materiais fundamentais para a vida do grupo.  

Confrontos 

Notadamente, um confronto com um ator externo e um confronto com um ator interno marcaram 

e contribuíram para disparar a nova territorialização da comunidade. 

O primeiro, a mobilização, em 2002 contra uma mineradora, a ICOMI - Indústria e Comércio de 

Minérios S.A., quando esta estava a depositar arsênio, rejeito tóxico de mineração, nas terras da 

comunidade. Diante desta ameaça, a comunidade do Rosa articulou-se com outras comunidades 

quilombolas, acionou a prefeitura municipal, acionou uma deputada federal, acionou outras 

comunidades da região, e realizaram uma grande mobilização que durou uma semana, na qual 

lograram expulsar a empresa do local e frustrar seus planos de despejar os rejeitos no território da 

comunidade. 

Esta ação da Icomi não teria sido possível, pois, sem a ação de um sujeito, que por ser morador 

nas terras da comunidade, manipulou a legitimidade que esta condição lhe conferia para negociar 

com a Icomi o espaço interno ao Rosa para seus propósitos.  

Aqui entraremos naquele que estamos chamando de confronto territorial interno à comunidade: 

a ação do núcleo familiar de Vitalino. Sobre Vitalino. Veio de outra comunidade, São Pedro do 

Caranã, brigado com a família. O motivo de sua desavença com os pais foi que loteou e vendeu 

parte do terreno e da roça da própria família em sua comunidade de origem. Chegou e estabeleceu-

se no Rosa, em torno do ano 2000, aproveitando-se da ausência momentânea do núcleo familiar de 

Geralda, e do fato de sua mãe ser prima de segundo grau de Geralda. Ao chegar, iniciou atividades 
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que não tinham nenhum lastro na história do Rosa e contrárias à territorialidade da comunidade: 

começou a cercar lotes e vendê-los para terceiros, pessoas de fora da comunidade.  

Hoje, Vitalino, continua loteando e vendendo partes do terreno. O Rosa espera o INCRA realizar 

a etapa da desintrusão, na qual ele será expulso.  

Estes são os dois confrontos territoriais, interno e externo, que marcaram a virada na 

territorialização do quilombo do Rosa. As nuances desse processo de territorialização foram 

formadas na reação a estes dois confrontos iniciais. 

Estratégia agregada a esse processo é a ação multiterritorial de lideranças comunitárias do 

Rosa. 

Multiterritorialidade como estratégia para territorialização  

Rogerio Haesbaert (2017) conceitua multiterritorialidade como a vivência concomitante de 

múltiplas territorialidades. Para o autor, a multiterritorialidade é “O trânsito entre diferentes territórios, 

ou mesmo a vivência, concomitante, de múltiplas territorialidades, e o contornamento de certos 

limites ou fronteiras territoriais” (HAESBAERT, op. cit, p. 20).  

Para o Rosa, aplicaremos este conceito para interpretar a atuação política da comunidade nos 

quadros e instâncias políticos da sociedade brasileira. A ação política no âmbito das relações inter-

societárias do Rosa com o Estado brasileiro é realizada majoritariamente por uma das filhas de Maria 

Geralda, Joelma Meneses.  

Trata-se de uma atuação política versátil e crescentemente expansiva para o exterior, de 

Joelma, como liderança. Atuação que foi nessa nova territorialização e continua sendo uma 

importante fonte de incremento do potencial e força política da comunidade nos anos recentes.  

Caracterizam ação de natureza multiterritorial a participação de Joelma Meneses em instancias 

deliberativas e jurídicas externas ao Quilombo, notadamente nas instâncias deliberativas público-

privadas do estado do Amapá e da região amazônica. Vamos a elas.  

No Amapá, Joelma representa, junto com Aldenice, o Rosa no Conselho da APA do C-riaú. A 

CONGA, como é conhecida, foi criada em 2011. “O Conselho foi criado para defesa da APA do C-

riaú e do seu entorno, de todas as comunidades por onde o rio passa” (Aldenice).  

Outras instâncias deliberativas público-privados dos quais Joelma Meneses participa são o 

SAPEG e o Mosaico da Amazônia Oriental. 

O SAPEG – Seminário de Áreas Protegidas do Escudo das Guianas, foi realizado em novembro 

de 2016, em Alter do Chão, no Pará. Quanto às reuniões do Conselho Consultivo do Mosaico da 
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Amazônia Oriental, realizadas em diferentes cidades do Amapá, Joelma participa desde dezembro 

de 2017.  

No escopo de sua desempenhada multiterritorialidade está igualmente a ocupação de espaço 

reservado a movimentos sociais no NEAB/UNIFAP – Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da 

Universidade Federal do Amapá. Além destes, Joelma ocupa o posto de Presidente da Associação 

Extrativistas, e cargos de liderança na Rede Fulanas e no Fórum Amazônia Oriental.  

Na seção seguinte, trataremos da expressão consciente do Rosa dos motivos que levaram a 

comunidade a este novo processo de territorialização.  

Vetor de intencionalidade da nova territorialização  

Um dos fatores para a intencionalidade da comunidade do Rosa em direção à nova 

territorialização, ao auto-reconhecimento como quilombola e o amparo respectivo da lei foram as 

ameaças reais ao território da comunidade, experienciadas no período. 

Nas palavras de Joelma, o auto-reconhecimento como quilombola e o posicionamento público 

como tal foram decisivos para assegurar o território do grupo face estas ameaças externas do 

período. Joelma rememora principalmente o episódio descrito na seção anterior de tentativa da 

ICOMI de depositar rejeito de manganês no terreno da comunidade como um fator decisivo para a 

tomada de decisão rumo à auto-identificação como quilombola.  

Sem a auto-identificação e o posicionamento público como quilombola, como vemos, a análise 

da comunidade é que seu território já teria se perdido. 

Forças subjetivas moventes da nova territorialização  

Até o momento duas forças subjetivas foram identificadas no processo de territorialização do 

Rosa: um deles a força de Geralda, outro a força de seus filhos. 

Alguns elementos da ética pessoal de Geralda explicam porque ela se tornou, dentre as duas 

irmãs, liderança política na defesa do Rosa. Estes elementos são expressos em imperativos como 

“para saúde da gente a gente arrisca tudo, a gente faz tudo”, “dinheiro nenhum me compra”, “a gente 

só fala as coisas quando a gente tem certeza”. Revelam uma convicção moral pessoal muito forte, 

tanto de honestidade para com os outros, quanto de exigência de respeito, quanto de senso prático 

de ação. 
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Há um imperativo marcante de exigência de luta e autodefesa, que indica também conhecimento 

acurado do funcionamento da relação inter-societária, que não garante os direitos de todos; ou seja, 

nos quais estes direitos precisam ser conquistados: “A comunidade que quer tem que ir atrás”.  

No que diz respeito à natureza da força que move os filhos de Geralda nesse processo de 

territorialização, esta força também está relacionada com Geralda. As palavras de Josielson 

testemunham o sentido para a defesa do território que move os filhos de Geralda: “Fazemos de tudo 

para blindar mamãe”. Tendo perdido seu pai na defesa da comunidade, os filhos de Geralda dedicam 

intensa atenção e amor em torno da proteção de sua mãe. 

Considerações finais  

O Rosa não se rendeu à sua divisão interna, representada pelo núcleo familiar de Vitalino, que 

além do mais é visto como estrangeiro pelo núcleo central legítimo da comunidade. A certeza dessa 

legitimidade é um fato da consciência, todavia não natural, porém construído e sustentado com luta, 

com forca subjetiva e com força moral.  

A força central da territorialização é a pessoa de Maria Geralda. Ela, por si só, é poder, prestígio, 

fonte de legitimidade e instituição educativa – esta última à medida em que educa todos seus filhos 

e netos na sua ética, no seu conhecimento sobre o funcionamento da sociedade e no seu 

posicionamento diante dos fatos desta. Sua atuação e a fidelidade de seus filhos são a força que 

sustenta o Rosa diante das ameaças externas e internas.  
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ENTRE CORPOS E LUGARES: CAMINHOS PARA EXPLORAR GEOGRAFIAS 
DA ARTE CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 

Carlos Roberto Bernardes de Souza Júnior1 

Introdução 

Protagonizada por movimentos de arte conceitual e de frentes antropofágicas, no Brasil, de 

acordo com Freire (1999), a arte contemporânea se expressa em abordagens ecléticas com 

ideologias profundamente distintas. Essa proposição recente é posta por meio da ambiguidade que 

as obras colocam sobre a própria crise do sujeito na vida cotidiana. Artistas como Carybé, Sandra 

Cinto e Nelson Screnci abordam as contradições de um existir em que, na ausência de princípios 

estáveis ou rigorosos, faz-se fundamental a evocação de novas poéticas. Estabelecem em suas 

obras borrões nas fronteiras entre emoção, ética, corpo e o fazer artístico.  

Nesse contexto, existe uma quantidade relevante de artistas, no campo da pintura, escultura e 

instalação, que tratam da relação fundante entre o homem e a terra. Nas Pedras bordadas/Espaços 

vestidos de Ana Linemann ou Paisagens do desejo de Tunga é possível evidenciar relevantes 

geopoéticas da terra que expressam corporeidade, lugar e vínculos com a existência cotidiana. 

Dardel (2011) ressalta que a dimensão telúrica do espaço indica experiências concretas e imediatas 

que fundam a realidade geográfica. 

Confluentes à introspecção do corpo, essas imagens se consubstanciam em tramas de ser-no-

mundo que desvelam a forma como o humano existe e transforma o cosmo que o cerca. Na 

virulência da natureza que é transposta e expressa por esses artistas, convergem centros 

perceptivos de lugar. Intenta-se, logo, explorar como a geografia pode dialogizar com as 

geograficidades que se desdobram na arte contemporânea, especialmente no caso brasileiro, por 

meio dos conceitos de lugar. 

Geografia e arte pelas vias da Fenomenologia 

Como aponta Marandola Jr. (2010), em toda manifestação artística existem geograficidades a 

serem exploradas, da mesma maneira em que geografias foram necessárias para concebê-las. 

Constituídas de expressões relevantes, é salutar que todo fenômeno cultural ou obra artística articula 
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um aspecto humano e está fadada a evidenciar diversas dimensões das relações de lugar, como 

discorre Richardson (2015). 

Almeida (2013), na consideração das possibilidades que são elencadas pela abordagem cultural 

na Geografia, evidencia a necessidade de trilhar caminhos rumo ao desvelamento das 

intangibilidades que fazem parte das espacialidades humanas. Nesse sentido, propõem-se 

travessias para observar outros olhares sobre a realidade do mundo. 

Bauch (2015) complementa que a prática artistica deve encontrar a geografia cultural para que 

possam ter potencialidade de explorar as espacialidades imaginativas e sensíveis do cotidiano. As 

intangibilidades e sensibilidades que são materializadas e evocadas pelo espectro da experiência 

estética da arte contemporânea expressam maneiras de entender relações espaciais. Em contato 

com o olhar do geógrafo, o diálogo com a arte arquiteta compreensões acerca daquilo que 

fundamenta a relação do lugar com o corpo-sujeito. 

Na condição de tema emergente, há profundos debates a serem tratados acerca da natureza 

da dinâmica existencial do lugar. Como Gratão (2010) pondera, na relação corporal do homem com 

a terra, são evocadas imagens poéticas que sintetizam situações geográficas. As geopoéticas da 

terra são uma via fundamental para a compreensão da maneira pela qual é manifesta a corporeidade 

do lugar. 

O diálogo entre arte e geografia é denso e rico em possibilidades de interpretação dos cosmos 

íntimos que transmutam o espaço em lugar. Os estudos podem contribuir e fundamentar a orientação 

do geógrafo no trabalho de decodificar práticas sociais e culturais em contextos em que as relações 

do homem com a natureza produzem relevantes formas espaciais. 

Na relação entre arte e geografia, a possibilidade de dialogia se faz pelo modo como a primeira 

traz espacialidades específicas a serem exploradas. Se, como pondera Merleau-Ponty, “a arte não 

é nem uma imitação, nem uma fabricação segundo os desejos do instinto ou do bom gosto. É uma 

operação de expressão” (2013, p.137), ela evoca sentimentos que desvelam microcosmos 

existenciais. Na forma como é desdobramento e desdobra geograficidades, há um campo relevante 

a ser explorado pela Geografia Humanista. 

Como grito inarticulado (MERLEAU-PONTY, 2012), a obra de arte ressalta as condições de ser-

no-mundo de modo a salientar modos específicos de percepção. Por essa razão, pinturas, esculturas 

e instalações, ainda que sejam técnicas diferentes, convergem na maneira de provocar sensações 

que possibilitam a criação de imagens geopoéticas. 

Volvey (2014) considera que a aproximação entre arte contemporânea e geografia é manifesta 

por um interesse estético do conhecimento espacial. Na relação da obra de arte com o espectador, 
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o fenômeno da experiência estética possibilita um contato entre dois mundos. Faz, portanto, surgir 

uma espécie de entre-mundos em que tem gênese uma espacialidade de percepção sensível. Essa 

transgressão ocasiona em geograficidades que transbordam em sentidos. Pelas vias da concepção 

da fenomenologia, isso se traduz em uma manifestação que resulta de e cria mundos. 

Por conter essa profusão criativa, a experiência estética pode ser compreendida na condição de 

uma dinâmica. Merleau-Ponty (2012) se compõe por sua fluidez experiencial e existencial manifestas 

em devir. Como movimento criador-experiência-expectador, a obra contem dinamogenias que 

podem revelar elementos importantes acerca de vínculos e corporeidades de lugar. 

Na relação inerente entre ser-no-mundo e geograficidade, a arte aparece como importante 

janela para complexos cosmos de inter-relações que se travam no campo da agência e imaginação 

humana. Buttimer (1993) ressalta que no epicentro do fazer artístico há poiésis que centraliza a 

posição do existir frente à geograficidade do espírito humano. Na perspectiva da autora as 

espacialidades do hodierno emergem na poética das obras e permitem explorar realidades 

geográficas. 

Pela geografia humanista é possível elencar como se arquitetam expressões do lugar que se 

manifestam na experiência estética. Segundo Dardel, “a ‘situação’ de um homem supõe um ‘espaço’ 

onde ele ‘se move’; um conjunto de relações e de trocas; direções e distâncias que fixam de algum 

modo o lugar de sua existência” (2011, p.14). Neste mesmo nexo geopoéticas são evocadas para 

estabelecer, por meio da arte, formas de construir outras direções ao mesmo tempo em que 

expressam sentidos espaciais relevantes. 

Se, como pondera celebremente Tuan (2013, p.167) “o espaço transforma-se em lugar à medida 

que adquire definição e significado”, o fazer artístico constitui maneira de transcender o abstrato e 

arquitetar vínculos que humanizam espacialidades. Na substancialização de lugares, as obras de 

arte revelam também as maneiras pelas quais esses sujeitos percebem sua relação com o mundo. 

As pinturas da série Floresta da Montanha Mágica, de Nelson Screnci, por exemplo, sintetizam 

relações do artista com a terra em seu estado primal. 

Pela confluência de sentidos que são postos, o corpo-sujeito evoca referências que transmitem 

seu modo de ser e interagem com os elementos que o artista expressa na obra. Por meio dessa 

experiência estética, por exemplo, instalações como as de Iran do Espírito Santo conseguem evocar 

sentimentos de angústia ou aprisionamento por conta da maneira que (des)orientam a percepção 

espacial de quem as observa.  

Na relação que é estabelecida entre o lugar e o ente sensível, um para-si e em-si, eles se somam 

em uma experiência indivisível que dá ordem ao fenômeno existencial que conduz a humanização 
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do espaço. O fenômeno sensível de expressão que culmina na relação com a obra tem dimensões 

espaciais que permitem uma análise geográfica que toma por centro a corporeidade da relação. Se, 

como Relph (1976), Tuan (2013), Seamon (1979; 2014) e Casey (2001) ponderam, o lugar é 

diretamente conectado à percepção do sujeito, faz-se impossível ignorar a corporeidade inerente da 

massa em que ele se materializa. 

Obras como as esculturas de Siron Franco são habitadas por significados e contornos que 

dimensionam potências poéticas que se traduzem da situação de ser-no-mundo por uma ontogênese 

que solda percepção, corpo e lugar. Dos vínculos que conformam-se na experiência, emergem 

imagens de arquétipos telúricos que buscam o chão, a base dessa geograficidade originária. 

Nesta direção, Relph (1985), em perspectiva dardeliana, considera que ser-no-mundo envolve 

o fato de que sempre há um ambiente em que cada sujeito emerge em sua situação geográfica. Por 

esse nexo fenomenológico, o meio é uma condição inescapável que evoca o imaginário humano. A 

força deste telúrico fundamental compõe caminhos para velejar rumo à geopoéticas da terra.  

Obras como Vanguarda Viperina, de Tunga, ressaltam a força da terra que flui pelo corpo. 

Elemento esse também presente na riqueza de formas, cores e pinceladas de Retirantes, de Carybé. 

Cada trama que é composta nas telas, esculturas ou instalações revela um corpo que a construiu 

em uma relação de sensação e percepção que cristalizou espacialidades telúricas. É, como Hawkins 

(2012) propõe, pelos caminhos da corporeidade que a arte tem construído relevantes aproximações 

com o conhecimento geográfico. 

Ao considerar que “the vehicle of being-in-place is the body” (CASEY, 2001, p.413), Casey 

ressalta a necessidade de dimensionar o lugar pelo corpo que o circunscreve e o dinamiza. A arte 

contemporânea brasileira, em sua dimensão estético-experimental (FREIRE, 1999; COCCHIARALE, 

2008), oferta oportunidades para aprofundar os conhecimentos geográficos acerca dos vínculos 

corporificados que arquitetam nexos de lugar. 

Segundo Merleau-Ponty “ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, 

confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles” (2011, p.122), é também 

manifestar vontades, desejos e se constituir em relação aos lugares que o cerca. Nas vias do telúrico, 

corpos e sujeitos se misturam em composições que evidenciam percepções de dinâmicas de ser-

no-lugar. Coexistem sensações que se recriam continuamente rumo ao existir por materializar-se 

em experiências estéticas.  
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Considerações Preliminares 

Na irradiação sensorial e perceptiva que é composta e pensada pelos artistas, é possível 

aprofundar os conhecimentos acerca da relação do corpo-sujeito com o lugar. É por viver, sentir e 

pensar que os lugares são compostos, que eles evocam aquilo que há de humano nos espaços que 

se dotam de significado por meio dos nexos relacionais. Nos elementos emocionais e afetivos que 

transbordam nas obras de arte são identificáveis geograficidades. 

A relação experiencial travada entre o sujeito, seja o artista ou o espectador, e a obra artística 

concretiza um fenômeno de espacialidade relevante que evoca dinâmicas corporais de lugar. Trata-

se de uma conjuntura complexa do corpo-sujeito que evoca tempo-espaços do mundo vivido 

(SEAMON, 1979). No percurso relacional elencado, as lógicas do habitar são propelidas rumo às 

dinâmicas inerentes de ser-no-mundo. 

É evidente, destarte, que pela perspectiva da Geografia Cultural Humanista, particularmente 

com base na fenomenologia existencialista de Merleau-Ponty, abrem-se caminhos para explorar as 

geograficidades das emoções que dimensionam microcosmos do cotidiano. Nessa 

multidimensionalidade que reitera os sentidos de lugar as variadas formas de ser emergem em 

geografias ainda não cartografadas. 
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ENTRE IDAS E VINDAS: O PROCESSO MIGRATÓRIO RECENTE, A 
ALIMENTAÇÃO E A CULTURA EM GOIÂNIA – GO 

Caio César Alencar de Sena1 

Introdução 

Este resumo expandido refere-se a uma proposta de pesquisa para tese em Geografia e se 

estrutura principalmente a partir da observação e do anseio por compreender três elementos 

combinados: o processo migratório, a alimentação e as relações culturais em Goiânia. Parte-se do 

pressuposto de que o fluxo de pessoas nos territórios envolve questões que podem ser estudadas 

por meio dos hábitos alimentares dos migrantes, pois as comidas, e todo universo da qual fazem 

parte, fornecem diversas informações espaciais - conforme afirma Bessis (1995, p.10 apud MACIEL, 

2005, p.50) “dize-me o que comes e te direi qual deus adoras, sob qual latitude vives, de qual cultura 

nascestes e em qual grupo social te incluis”. A pesquisadora verifica ainda que a leitura da cozinha 

pode ser um caminho revelador da identidade dos povos. 

Neste caso, analisar a comida no contexto cultural de ambientes urbanos é bastante desafiador, 

pois requerer considerar os vários elementos entrelaçados, sobretudo no contexto da globalização - 

que se instala de forma excludente e que nos apresenta um mundo cada vez mais conectado e 

atravessado por redes (em uma intensa troca de referências), mas, também, cada vez mais desigual, 

bem como ponderam Soja (1993) e Smith (1988). Tanto a ampliação das possibilidades em se 

transitar por territórios por conta da intensificação das redes, quanto a concentração de recurso e 

renda, provocam a necessidade (ou o desejo) do sujeito de se deslocar. 

Os grandes motivadores de deslocamentos dos povos tem sido a tentativa de conquistar 

trabalho e uma vida melhor. Os sujeitos, que transitam pelos territórios, recebem diversas 

nomenclaturas e conceituações, a depender as intencionalidades dos deslocamentos e ainda do 

tempo que pretendem permanecer nos destinos. Para além das rotulações, considera-se que os 

migrantes possuem, além de suas visões de mundo, uma série de elementos importantes que trazem 

nas mochilas, em seus cardápios favoritos, suas marmitas, ou ainda receitas ancestrais que 

acompanham as migrações. 

                                                                 
1 Professor Substituto no Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Doutorando e 
Mestre em Geografia pela mesma instituição. Licenciado em Geografia pelo IESA com intercâmbio de um ano na Katholische 
Universität de Eichstätt-Ingolstadt (KUEI). 
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Pressupostos 

O convívio entre migrantes e nativos muitas vezes é marcado por conflitos, parte da população 

que se fixou anteriormente em determinado território se sente “mais pertencente” do que quem 

chegou depois. Sobretudo em tempos de crise, quando a busca por um lugar de conforto e de 

reconstruções das possibilidades de sobreviver, os fluxos migratórios ficam mais intensos. Enquanto 

a “outra globalização” de Santos (2000) não chega, aparecem frequentemente na capa dos jornais 

o que a imprensa costuma chamar de “crise dos refugiados”.  

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, cuja sigla em inglês 

é UNHCR
 
(2016)2, o número de refugiados requerentes de asilo e das pessoas forçadas a sair de 

seus próprios países, ultrapassou a marca de 65,5 milhões de pessoas. Esse dado não pode ser 

visto de forma automática ou apenas como um número grande, pois é a primeira vez, desde a II 

Guerra Mundial, que o trânsito de pessoas pelos territórios é tão intenso. Ao buscar novos abrigos 

essas pessoas muitas vezes pagam o preço de abandonar parte de suas histórias, famílias, 

identidades e tantas outras tramas que envolvem as migrações.  

Esse fato levou a Organização das Nações Unidas (ONU), a refletir sobre esse fenômeno 

utilizando a denominação de “nação dos deslocados”, o termo nação foi aplicado devido aogrande 

quantidade de pessoas em movimento. Juntamente com outras instituições a ONU tem buscado 

apoio a criação de museus ou espaços de intercâmbio sobre o conhecimento a respeito das 

migrações. A “Rede Internacional de Instituições Migratórias: promovendo a compreensão pública 

da migração” foi criada em 2006 pela ONU, Unesco e a Organização Internacional das Migrações 

(OIM) é um bom exemplo desses espaços dedicados as reflexões e ações para pessoas em situação 

de migração. 

Essa rede de conhecimento fortalece o debate sobre a diversidade de povos e culturas 

convivendo em grandes cidades, conforme estudado por Sassen (1991). Tais ideias, juntamente 

com a proposta de cidadão global (aquele que está disposto a expandir suas fronteiras culturais ao 

relacionar-se com o outro) foram amplamente debatidos, com notórios e reconhecidos avanços, 

como nas pesquisas de Sales (1999) com Brasileiros longe de casa, Patarra et. al (1995) com 

estudos de emigração e imigração internacionais no Brasil contemporâneo e ainda Massey (1993) 

que aponta a migração internacional como uma consequência de transformações estruturais nas 

sociedades de destino e de origem. Na origem, a autora afirma que essas transformações se 

relacionam com as desigualdades na distribuição de terra, de trabalho e de capital, originadas no 

                                                                 
2 Global Trends, Forced Displacement in 2016. Disponível em: http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf (Acesso, jan, 2019). 
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curso do desenvolvimento econômico. 

De acordo com os dados do UNHCR, muitos cidadãos escolhem o Brasil3
 
enquanto “espaço de 

esperança”, ou seja, país para reestruturarem suas vidas. O Brasil tem sido visto como um território 

aberto a recepção de refugiados e migrantes, que visualizam nas cidades brasileiras uma 

possibilidade de um novo começo. Harvey (2004) sinaliza que essa corrente de migrantes e 

refugiados em situações de degradação humana faz parte da própria lógica destrutiva inerente ao 

processo de globalização contemporâneo.  

Muitos são os caminhos para se compreender as migrações dentro de um território. Nesta 

pesquisa o caminho escolhido são os espaços e os hábitos alimentares de migrantes internacionais 

em Goiânia. Pretende-se percorrer esses territórios para entrevistas, registros fotográficos e 

trabalhos de campo, objetivando compreender o vínculo entre as migrações recentes e as alterações 

culturais da cidade. Nesse sentido, considera-se a multiplicidade e sempre a pluralidade no que 

envolve por exemplo o debate sobre identidade e território, uma vez que os conflitos de identidade 

também auxiliam na compreensão da cultura dos lugares, como já comprovaram Hall (1997), 

Azevedo (2007), Bauman (2006), Bell (2007), Wicht (2004), Castells (1996), Damatta (2000), Penna 

(1992), Canclini (2001), Santos (1999), Cruz (2007), dentre outros. 

Resultados esperados 

Esta pesquisa encontra-se em fase de início e, alguns dos resultados esperados estão 

relacionadas com as seguintes questões: 

• A comida acusa as origens territoriais dos sujeitos, pois se trata de um traço cultural 

importante. Por esse motivo os serviços de controle de imigração de alguns países adotam como 

procedimento observar hábitos alimentares quando pretendem descobrir a nacionalidade da 

população ilegal. 

• Existe uma relação entre os hábitos alimentares e o processo de fixação dos migrantes 

em territórios estrangeiros. Essa relação pode ser observada nos locais escolhidos para se alimentar 

ou até mesmo pelo tipo de alimento ou ingredientes que os migrantes buscam ou trazem consigo. 

• Em Goiânia tem crescido a oferta gastronômica e o número de estabelecimentos de 

alimentação de diferentes culturas. Estima-se que isso tenha relação com o também aumento de 

                                                                 
3 O Brasil é considerado pelo ACNUR como pioneiro na proteção internacional dos refugiados, sendo o primeiro país do Cone 
Sul a ratificar a Convenção, no ano de 1960, e ainda a integrar o comitê executivo da organização. Quanto a legislação interna, 
o Brasil possui a Lei 9.747, de 1997, que reafirma as definições da Convenção e garante aos refugiados os mesmos direitos que 
outros estrangeiros no país. 
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sujeitos vindos (as) de outras regiões do Brasil ou de outros países. 

No que se refere à interpretação dessas realidades espaciais, não apenas os alimentos, mas 

também os estabelecimentos onde as comidas são vendidas já foram considerados em estudos que 

buscavam compreender melhor dinâmicas territoriais e sociais. Hobsbawm (2000) verificou que as 

lanchonetes inglesas que comercializavam fish and chips também caracterizava a cultura operária 

por vender alimentos prontos para os trabalhadores que, em muitos casos, não possuíam fogão 

doméstico ou tempo suficiente para o preparo dos alimentos. No Brasil, o Mercado Municipal de São 

Paulo desde sua inauguração em 25 de janeiro de 1933, já comercializava o famoso sanduíche de 

mortadela, que também representa, de certa forma, a cultura dos operários. 

No caso de Goiânia, pretende-se utilizar esses e outros elementos, a partir de aportes teóricos 

e exemplos de estabelecimentos ou comidas disponíveis, para verificar os espaços de alimentação 

criados e frequentados pelos migrantes. O Censo Demográfico do IBGE (2010) divulgou os dados, 

verificados na Tabela 1, a respeito da composição da população goiana, quanto às origens e local 

de nascimento. 

Tabela 1 – Composição da População de Goiânia com origem dos migrantes (2010) 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Os dados apresentados indicam que cerca de 300 mil habitantes que residem em Goiânia 

nasceram em outras regiões do Brasil, ou seja cerca de 23% do total. Há, ainda morando na capital 

de Goiás, pelo menos 3.368 estrangeiros. Quando se comparam os dados de Goiânia com os de 

Goiás, percebe-se que Goiás tem mais de 27% de habitantes nascidos em outros Estados 

brasileiros, totalizando mais de 1,6 milhão de pessoas. Isso significa que parte significativa tanto da 

população residente em Goiânia, quanto em Goiás, são originários de outros territórios, isso se 

explica, dentre outras coisas, pelo fato da capital ser relativamente nova e pela ampliação de 

População Total 1.302.001 

População residente - Região Norte 67.493 

População residente - Região Nordeste 124.372 

População residente - Região Sudeste 93.718 

População residente - Região Sul 9.538 

População residente - Região Centro-Oeste 998.088 

População residente por lugar de nascimento - (Brasil sem especificação) 5.424 

População residente por lugar de nascimento - País estrangeiro 3.368 
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oportunidades de emprego ao longo dos anos. 

Pretende-se analisar, a partir dos dados secundários e posteriormente com os trabalhos, como 

os hábitos alimentares desses sujeitos estrangeiros ou vindos de outras regiões do Brasil influencia 

a cultura metropolitana da capital e, mais do que isso, como os estabelecimentos que comercializam 

iguarias de outras regiões podem favorecer uma troca de saberes, sabores e culturas na cidade de 

Goiânia. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), do IBGE, de 2014, mostram 

que Goiás é a terceira unidade da federação com mais migrantes em números absolutos no País. 

Ficando atrás apenas de São Paulo, que tem 10,496 milhões de residentes não nascidos no Estado 

(24% da população) e, do Rio de Janeiro, que possui 2,465 milhões de pessoas (15%). 
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ESCOLA COMO ESPAÇO DO ACONTECER SOLIDÁRIO: REFLEXÕES 
SOBRE O LUGAR 

 

Helder Gomes Costa1 

Denis Ricardo Carloto2 

Introdução 

O presente trabalho é oriundo de um projeto de pesquisa3 em andamento, em nível de 

graduação, por meio do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Tocantins 

– UFT, campus Porto Nacional. No qual busca-se realizar debates pertinentes a categoria geográfica 

Lugar, aqui, entendida como espaço do acontecer solidário (SANTOS, 2008) e sua relação com a 

Escola. A Escola Dr. Pedro Ludovico Teixeira do município de Porto Nacional - TO no qual realizou-

se entre os anos de 2016 a 2018 o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), 

subprojeto Geografia. Para essa discussão, iremos contextualizar por meio de uma abordagem 

teórica de autores que pensam sobre a Escola e Lugar, Santos (2008); Tuan (1983) Straforini (2001) 

e Souza (2008).  

O projeto de pesquisa tem como objetivo refletir sobre a escola a partir da categoria Lugar, para 

tanto pretende-se debater sobre a categoria Lugar, refletir sobre a escola e seu papel social bem 

como analisar a importância do PIBID na formação e atuação nas escolas públicas de Porto Nacional 

- TO. 

 

Desenvolvimento 

A partir da compreensão do espaço geográfico, aqui entendido como um conjunto não 

dissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações (SANTOS, 2006). Uma totalidade em 

movimento. Portanto não se podem analisar somente os sistemas de objetos e não se podem 

analisar os sistemas de ações sozinhos. Para um entendimento de sua totalidade é necessário à 

análise dos dois sistemas em conjunto. 

Nesse sentido, podemos destacar o território usado sendo sinônimo de espaço banal, o território 

de todas as pessoas, de todas as empresas e de todas as instituições. Território de todos e todas. 

Portanto, é a compreensão do que é o território usado para se combater as desigualdades, pois o 

                                                                 
1 Universidade Federal do Tocantins – UFT – Campus Porto Nacional; heldergc1@hotmail.com 
2 Universidade Federal do Tocantins – UFT – Campus Porto Nacional; denis@uft.edu.br 
3 Pesquisa em andamento sob a orientação do Professor Doutor Denis Ricardo Carloto (Coordenador do LABUTO – Laboratório 
de Pesquisa em Geografia Política e Usos do Território Brasileiro). 
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mesmo é principalmente, de todas as pessoas, não importa sua força, raça, crença, cultura, classe 

social, o território aqui entendido une as pessoas. Nesse sentido “O território são formas, mas o 

território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado”. (SANTOS, 

1994, p.16). 

A partir da noção de espaço geográfico, podemos reconhecer suas categorias analíticas e ainda, 

levantar questões dos recortes espaciais, utilizando o Lugar para entender a transformação da vida 

em sociedade (SANTOS, 1996). Para Milton Santos, o Lugar é o espaço do acontecer solidário, onde 

as pessoas buscam os mesmos ideais, onde, fortalece a coletividade, sobretudo sua relação direta 

com o mundo. O Lugar também é muito debatido a partir de Yi Fu Tuan, que recorre a psicologia e 

fatores internos em suas obras para descrever sobre à categoria Lugar.  

As idéias propostas por Yi Fu Tuan em seu livro Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência 

apresenta o Lugar como algo que não possuem fatores externos, somente internos. Para o autor o 

mundo não interfere no Lugar, e nem o lugar faz uma ligação direta com o mundo. (TUAN, 1983) 

caracteriza o Lugar no sentido de significado, experiência, sentimento, pertencimento e afetividade. 

Por outro lado, Milton Santos ao refletir sobre o Lugar, destaca que “cada lugar, 

irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se exponencialmente diferente dos 

demais” Santos (2006, p.314). Dessa maneira, pensar o Lugar é pensar algo comum a todos. 

No entanto o uso do território é feito nos Lugares. Assim como afirma Carloto (2014, p.197) “uso do 

território se faz no processo de constituição dos lugares”. E é com esse entendimento que compreendemos 

a importância dessa categoria geográfica para o conhecimento da realidade, pois cada Lugar pode ter sua 

especificidade. Para fazermos essa ligação entre o mundo e Lugar é necessário compreender que o lugar 

é reflexo do mundo e o mundo é reflexo do Lugar. Portanto, o mundo se dá nos Lugares. “Os lugares são, 

pois, o mundo, que eles reproduzem de modos específicos, individuais, diversos. Eles são singulares, mas 

são também globais, manifestações da totalidade-mundo, da qual são formas particulares”. (SANTOS, 

2008, p.112) 

Para Souza e Silva (2011, p.90) “O lugar é, assim, unidade da diversidade, na medida em que 

recebe intensamente determinações externas, mas também impõe uma dinâmica interna”. Nesse 

sentido, caracteriza-se uma perspectiva dialética entre o mundo e o Lugar, exógeno e endógeno, 

moderno e antigo, tecnológico e rudimentar, local e global. Nesse sentido, Souza (2008, p.45) afirma 

que 

Os lugares se formam pelas ações sociais, humanas. Elas surgem e desaparecem. 

Esses são os lugares geográficos. Não há lugar sem as pessoas, sem o ser 

humano, sem relações sociais. O que permanece é uma materialidade que pode 
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suportar novas solidariedades, novas ações, constituindo novos lugares. Os 

lugares, portanto, são aparatos de base das funcionalizações que as relações 

sociais vão sempre exigindo pelo uso do território. (SOUZA, 2008, p.45) 

Em outras palavras, a relação do Lugar com o mundo é de suma importância para entendermos 

os mecanismos existentes nas cidades. Pois as cidades possuem vários Lugares e que, cada um 

possui sua particularidade, sua singularidade. O Lugar é a existência, o evento, a arena, a flecha, as 

pessoas, a resistência, sendo assim à escola. Pensando dessa forma podemos atribuir à escola que 

é uma instituição de educação que se transforma em um palco onde reflete a cidade, o bairro, as 

pessoas. Portanto, um Lugar da diversidade. 

A cidade é o lugar em que o Mundo se move mais; e os homens também. A co-

presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da educação 

e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e significativo o 

movimento, mais vasta e densa a co-presença e também maiores as lições e o 

aprendizado. (SANTOS, 1994, p.40) 

O Lugar se torna uma categoria importante no ensino de geografia, pois por meio dessa 

categoria de análise possibilita o estudante a compreensão do mundo do presente. É com esse 

intuito que busca-se aproximar o estudo do mundo e Lugar, procurando entender a totalidade, em 

outras palavras, proporciona entender a relação dialética entre o local e global. 

Nessa perspectiva, defendemos a escola como Lugar, e não apenas uma simples localização 

geográfica. Pois, a partir da compreensão, de reconhecer a escola como um espaço do acontecer solidário, 

com intuito de contribuir para a consolidação da coletividade. Onde busca-se os mesmos ideais, sobretudo 

a formação cidadã. Pensar a escola como espaço do acontecer solidário, surge da insatisfação do 

pensamento único de pensar o Lugar apenas pela afetividade. Ao defender essa teoria, buscamos, refletir 

sobre a potencialidade da escola, entendemos que a escola é local de referência das relações sociais, 

onde os indivíduos têm a oportunidade de conviver com a diversidade e diferença. Para que os mesmos 

se encontrem no processo de formação cidadã, onde se destaca a coletividade, avance a criticidade e 

desenvolva a criatividade.  

Compreende-se que é a partir do Lugar, espaço do acontecer solidário, que os estudantes da 

educação básica poderão encontrar respostas referentes às inquietações do mundo contemporâneo. 

O mundo revela suas contradições nos Lugares, que possuem suas especificidades, pois, 

convergem interesses internos e externos que interferem no dia-a-dia dos sujeitos, conforme aponta 

Straforini (2001). 

Considerações Finais 
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Pensar a escola como Lugar é, também pensar sua potencialidade para transformação da 

sociedade, pois, para maioria da população pobre, sua única possibilidade de crescimento pessoal 

e intelectual é por meio da escola. Enquanto pensarmos a escola como uma simples localização, 

iremos apedrejar, exclui e banalizar. 

Não queremos simplesmente redefinir, queremos sim, acima de tudo, pensar uma nova 

possibilidade de fomentar as diversas potencialidades que o Lugar possui. Precisamos pensar a 

escola como reflexo da sociedade, para entendermos essa relação dialética entre o mundo e Lugar. 
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MUDANÇAS CURRICULARES E O ENSINO DE GEOPOLÍTICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Leovan Alves dos Santos1 

Introdução 

O ensino no Brasil passa por um momento de recentes transformações nas políticas 

curriculares.  Há uma série de reformas educacionais em curso, como, por exemplo, a Reforma do 

Ensino Médio sancionada pela Medida Provisória (MP) nº 746/2016 (BRASIL, 2016) e publicada no 

Diário Oficial da União como Lei nº 13.415, de 17 de fevereiro de 2017 (BRASIL, 2017a) que traz 

algumas alterações no que se refere: 

- a ampliação da carga horária do ensino médio, adotando-se o tempo integral; 

- a definição de obrigatoriedades (língua portuguesa e da matemática nos três anos, estudo da 

língua inglesa, estudos e práticas – e não disciplinas – de educação física, arte, sociologia e filosofia);  

- restrição de 1800 horas para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Ensino Médio 

(BRASIL, 2017b) e as demais horas para itinerários formativos (aí incluídas as ciências humanas e 

sociais aplicadas); 

- avaliação de desempenho pautada “no domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 

presidem a produção moderna” (indicando controle empresarial sobre os espaços formativos da 

força de trabalho) e no “conhecimento das formas contemporâneas de linguagem”;  

- o notório saber reconhecido pelos sistemas de ensino para atuar na formação técnica; o 

reconhecimento de graduados com complementação pedagógica como profissionais da área de 

educação;  

- o retorno da formação “normal” em nível médio para atuação na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental, dentre outros. 

Dentro deste contexto de reformas neoliberais na educação busca-se de forma sucinta levantar 

alguns questionamentos e encaminhamentos para o trabalho com o conteúdo Geopolítica na 

Educação Básica, especificamente no Ensino Médio. 

O ensino de Geopolítica: demandas contemporâneas 

                                                                 
1 Professor da Educação Básica. Doutorando em Geografia pela UFG; leovanalves@yahoo.com.br 
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Os últimos 20 anos da educação brasileira foram marcados pelo acentuar dos debates 

curriculares. Ascenção, Leite e Portela (2017) destacam que um aumento das discussões não deve 

ser compreendido pela realização de mudanças efetivas nos currículos escolares, uma vez que, 

estes muitas vezes, só, se efetivam a partir da prática do professor. 

Neste mesmo sentido, Greco (2014) destaca que o ensino de Geografia carece também de 

estudos que o situam no espaço mais amplo, ou seja, no âmbito do currículo da escola básica e no 

contexto da prática docente no Ensino Médio, e também, é preciso uma aproximação maior da 

Geografia com o campo do currículo, notadamente para tratar da articulação entre o currículo 

prescrito e o currículo em ação. 

O currículo escolar é, desta forma, constituído pelas experiências escolares que se desdobram 

em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e 

saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para constituir 

as identidades dos estudantes (BRASIL, 2010). 

Uma proposta de currículo emancipatória é sempre contingencialmente construída em lutas 

culturais e políticas, nas quais a diferença e os processos de identificação devem ser entendidos 

como centrais. Acreditamos assim, que por mais alterações que são feitas nos currículos, na prática 

da sala de aula o professor consegue trabalhar um currículo que é seu, tendo como base sua relativa 

autonomia e resistência perante estes contextos.  

O ensino do conteúdo de geopolítica dentro da Componente Curricular Geografia é de 

fundamental importância em todos os níveis do processo educativo. Porém, ao mesmo tempo, nos 

deparamos com a necessidade de retomar a geopolítica como um conhecimento fundamental na 

construção de uma análise geográfica em diferentes níveis, principalmente na formação do aluno da 

educação básica. Diversos estudiosos enfrentaram a complexidade da Geografia Política e da 

Geopolítica e contribuíram significativamente para a compreensão de seus conceitos. Porém, ainda 

hoje, há certa confusão no tocante a esta temática. 

Castro (2014) define geografia política como a relação entre a política – expressão e modo de 

controle dos conflitos sociais – e o território – base material e simbólica da sociedade. Esta definição 

parte da premissa de que as questões e os conflitos de interesses na sociedade produzem disputas 

e tensões que se materializam em arranjos territoriais adequados aos interesses que conseguem se 

impor em momentos diferenciados. 

Ao olhar sobre os principais livros didáticos utilizados na primeira metade do século XX é 

possível compreender as relações que existiam entre geopolítica e o ensino de geografia no 

momento em que a Geografia se institucionalizava como conhecimento científico. São destaque dois 
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dos principais autores de livros didáticos daquele momento: Aroldo de Azevedo (1910-1974) e 

Delgado de Carvalho (1884-1990). Girotto e Santos (2011, p. 141) enfatizam que: 

É perceptível a influência de diversas ideias geopolíticas na obra dos dois autores. 

Os principais conceitos que os mesmos utilizam na construção de seus respectivos 

materiais, como território, povo, nação são herdados de uma geografia política, ora 

de origem alemã, ora de origem francesa que diferem muito mais nos meios do que 

nos fins. Para tais autores, se a geopolítica surge como conhecimento atrelado à 

necessidade de controle e expansão territorial, a geografia seria, então, um 

conhecimento fundamental para a construção da identidade nacional, sem a qual 

se torna impossível qualquer possibilidade de expansão territorial. 

 

Mais tarde, Lacoste (2012) discute a dualidade do conhecimento geográfico: de um lado, a 

Geografia do Estado Maior, conhecimento estratégico, fundamental para a estruturação e a 

manutenção do poder; do outro lado, a geografia dos professores, descritiva, enfadonha e que tem 

como, principal objetivo, distanciar alunos e professores da geografia do Estado maior que 

permanece, assim, restrita. 

Ao invés de se construir a crítica que propunha a necessidade de um conhecimento geográfico 

significativo para todos, como discutia Lacoste em sua obra, a Geografia crítica acabou 

aprofundando uma divisão entre a geografia que se ensina e aquela que se pesquisa. Gomes e 

Vlach (2007, p. 02) destacam que: 

Na verdade, cada estudioso tem seu próprio conceito de Geografia Política e 

Geopolítica. Em geral, cada qual vê a Geografia Política como uma disciplina 

estática, que estuda as relações da política com o espaço geográfico, e a 

Geopolítica como disciplina dinâmica, que se preocupa com as estratégias políticas 

e a obtenção de poder sobre algum território (recursos naturais, posição geográfica, 

etc.). 

Hoje enfrentamos um quadro complexo no ensino de Geografia na Educação Básica. As 

propostas de reforma na educação sinalizam para uma redução curricular onde em diversos 

contextos o ensino desta disciplina pode até desaparecer. E é a partir desta perspectiva que 

entendemos que se faz necessário buscar novas maneiras de construir um ensino de Geografia que 

seja capaz de possibilitar aos alunos o conhecimento das estratégias geográficas e geopolíticas do 

mundo contemporâneo, uma vez que eles estão inseridos em um sistema de ensino que seguem 

ditames proclamados pelos grandes organismos mundiais, como, por exemplo, o Banco Mundial. 

Gomes e Vlach (2007) destacam que a geopolítica é, hoje, discutida mundialmente, porém, com certa 

cautela, por tratar de temas complexos e perigosos, que envolvem estratégias políticas de diversos países. 
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E assim, a geopolítica torna-se a área das Ciências Humanas que, valendo-se de conhecimentos amplos 

e variados, mas que com grande dependência dos conhecimentos geográficos, busca compreender as 

relações de poder entre os diversos atores do sistema internacional e as articulações desses na 

implantação e/ou manutenção de seus interesses.  

Tomando como referências a (re)construção do espaço geográfico em suas diferentes escalas 

a geopolítica deve ser valorizada e tomada como uma das frentes mais importantes da Geografia 

dentro do ensino médio permitindo que os alunos construam  uma visão e raciocínio geográfico que 

seja capaz de compreender as intencionalidades dos diferentes processos territoriais e apontar 

outras formas e práticas sociais.  

Nesta perspectiva, Girotto e Santos (2011) destacam que tal olhar, porém, não se constrói de 

forma ingênua. Se o mundo é cada vez mais dominado por ações territoriais, cabe-nos, como 

professores, construir, a partir da geopolítica, condições e estratégias para inverter a lógica 

dominante. É na ação cotidiana, em nossas escolas, por meio do ensino de geografia que podemos, 

apropriando-se destes saberes estratégicos, construir com os nossos alunos outras percepções e 

entendimentos de mundo. 

Considerações Finais  

Ensinar Geografia a partir do conteúdo de geopolítica é algo basilar para os estudantes do 

Ensino Médio, pois, fornece instrumentos que os capacitam ler e interpretar criticamente os fatos 

associados ao seu cotidiano. Em sala de aula o professor de Geografia pode trabalhar com 

determinados elementos que contribuam para a compreensão dos alunos sobre as relações entre 

território, poder e cidadania na sociedade:  

- valorização dos procedimentos básico para a análise dos fenômenos geográficos (observação, 

descrição, interpretação, análise e representação); 

- análise crítica de filmes, documentários, músicas e periódicos que tratam esses temas;  

- organizar, junto à comunidade escolar, palestras, minicursos e debates, explorando as 

singularidades do local-global e vice-versa. 

Se o papel da Geografia é cada vez mais relevante na gestão de uma cidade e de um Estado, 

por exemplo, não se pode deixar de tê-la como um Componente Curricular nas escolas de Ensino 

Médio. Mesmo que documentos como a BNCC, por exemplo, não traga os conteúdos de geopolítica 

de forma explícita no ensino da Geografia, o professor a partir de sua relativa autonomia em sala de 

aula possui os instrumentos e mecanismos para a abordagem destes conteúdos, e isso se faz 
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importante em todos os níveis do processo educativo, e qualquer experiência ou prática educativa 

que contribuam para a sua aprendizagem em sala de aula são sempre de grande valia. 
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A CADEIA PRODUTIVA DO MILHO NO SUDOESTE GOIANO : UM ESTUDO 
DE CASO NA BRF-BRASIL FOODS S.A (1996-2016) 

João Marques de Souza Neto1 

Introdução 

Este resumo versará sobre a cadeia produtiva do milho, e levará em consideração todo o 

processo de produção e consumo do milho no Sudoeste goiano. Tal recorte espacial é justificado 

pelo fato de quatro2 dos seis municípios com maior produção de milho do estado de Goiás estarem 

situadas na microrregião em estudo. 

Segundo Silva e Francischini (2013),  milho está presente em todos os estados brasileiros, 

porém, com níveis tecnológicos bem distintos, de acordo com cada região. Os polos produtores das 

regiões Norte e Nordeste são os mais deficitários em tecnologias, consequentemente, possuem uma 

baixa produção, que é voltada para o consumo familiar ou consumo de subsistência. As regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste englobam os estados com maior tecnologia, o que leva a uma maior 

produtividade.  

O estado de Goiás tem ganhado destaque nacional e até internacional na produção de grãos 

(voltado principalmente ao mercado agroindustrial). Com a incorporação do milho safrinha (plantio 

após a colheita da soja, que evita deixar área agrícola ociosa e o solo sem cobertura vegetal, tornou-

se uma prática rentável e que faz uso de alta tecnologia nas propriedades rurais, para aumentar o 

rendimento), o cultivo do milho passa a ganhar maior destaque de produção. (SILVA e 

FRANCISCHINI, 2013). 

O crescimento econômico da região Sudoeste de Goiás é graças a expansão da fronteira 

agrícola após a década de 1970, o que mais tardar iria culminar para a escolha de tal região para o 

recebimento de investimentos para a instalação da Perdigão, que após se unir com a Sadia 

transforma-se na BRF- Brasil Foods S.A, que passa a ser então, a maior empresa do ramo 

alimentício e proteínas animais do país. Com a presença de tamanha empresa na região Sudoeste 

do estado, toda a produção e crescimento econômico de tal microrregião passa a ser diretamente 

ligado á empresa. 

A COMIGO acabou contribuindo para uma inovação tecnológica e para inserção de grandes 

empresas ligadas a agroindústria, como é o caso da Perdigão. A cooperativa influenciou na configuração 

territorial e propiciou o surgimento de novas dinâmicas sociais e econômicas. Logo, verifica-se que a 
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COMIGO foi um elemento essencial para todo o processo de agroindustrialização no Sudoeste Goiano. 

Após alguns anos da instalação da COMIGO no Sudoeste de Goiás, inicia-se um novo processo de 

instalação de um completo agroindustrial da Perdigão S/A. 

Desenvolvimento 

Uma cadeia produtiva se constitui por um conjunto de ações econômicas e comerciais que 

presidem a valorização dos meios de produção e uma sucessão de operações de transformações, 

capazes de serem separadas e ligadas entre si por um encadeamento técnico, relações financeiras 

e comerciais. Uma cadeia de produção agroindustrial pode ser dividida entre jusante (produto final) 

e a montante (matéria-prima), no caso da cadeia do milho os limites dessa visão não são, às vezes, 

facilmente identificáveis. Essa divisão pode variar, segundo o tipo de produto e o objetivo da análise. 

Embora o conceito de cadeia produtiva tenha como foco a produção agropecuária e florestal, verifica-

se que o mesmo tem potencial para ultrapassar os limites da escala produtiva agroindustrial.  

De maneira ampla, a produção, distribuição e comercialização do milho é feita em todo o Brasil e em 

todo o mundo, sendo largamente produzido nos Estados Unidos. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2016) os maiores produtores de milho do mundo são Estados Unidos, China, 

Brasil e União Européia. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil no ano de 2009/2010 produziu 53,2 

milhões de toneladas na safra desses anos. Ainda segundo o Ministério da Agricultura, o país terá um 

aumento de 19,11 milhões de toneladas na produção, até a safra de 2019/2020. Com esse grande 

aumento de produção o país será capaz de suprir a necessidade nacional (cerca de 56,2 milhões de 

toneladas) e exportar até 12,6 milhões de toneladas. 

A produção brasileira de milho teve um aumento devido à elevação no cultivo do milho safrinha, 

que é o milho de segunda safra. Segundo Otto, Neves e Pinto (2012), a produção de segunda safra 

nos anos 2000 era de apenas 7 milhões de toneladas, já no final da década passou a ser de 20 

milhões de toneladas. O milho normalmente é plantado após a cultura da soja (conhecido como 

cultura de verão), logo, devido às condições climáticas favoráveis, os estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás e Paraná destacam-se nesse sistema. A produção do milho de primeira safra, 

apesar de possuir um crescimento absoluto, apresenta maiores oscilações, o que acaba 

incentivando ainda mais o milho de safrinha. 

Segundo Brasil (2007), o consumo doméstico do milho no Brasil, teve um aumento de 1,4% (do 

ano de 1997 à 2005), mas ainda segundo os autores, o crescimento maior do consumo do milho 

ainda é o destinado à produção de ração animal que nesse mesmo período teve um crescimento de 
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2,9%, crescendo de 23,69 milhões de toneladas em 1997 para 30,64 milhões de toneladas no ano 

de 2005. Cabe destacar ainda, que a avicultura e a suinocultura, ambas voltadas ao mercado de 

corte, são as grandes propulsoras do grande aumento do consumo do milho (cerca de 75% de todo 

milho produzido é destinado ao segmento animal). 

Em 1974 alguns produtores rurais se uniram para resolverem a falta de estrutura de armazenagem e 

a comercialização de seus produtos. Inicialmente, os principais produtos produzidos eram o arroz e o milho. 

Os produtores não possuíam secadoras e o arroz era secado nas ruas, já o milho era colhido praticamente 

seco e, como não havia estrutura de armazenagem dos grãos, os produtores eram obrigados a vender a 

maior parte da sua produção rapidamente.  Em 1978 foi concluída a construção da primeira unidade de 

armazenamento, em Rio Verde, e a instalação de uma loja, em Santa Helena de Goiás. “Naquele ano, a 

cooperativa já atingia os seus objetivos iniciais, atuando em quatro frentes: comercialização, 

armazenamento, fornecimento de insumos, através de lojas de revenda própria, e assistência técnica” 

(Borges, 2012, p.7). 

O estado de Goiás, segundo IBGE, é o quarto maior produtor de milho do Brasil, participando 

com 10% de toda produção nacional. Nos últimos 10 anos, a produção do estado cresceu em ritmo 

mais acelerado que a produção nacional: 47% contra 36%, respectivamente. Entre os fatores que 

contribuíram para esse resultado, está a disseminação da prática da rotação de cultura, escolha das 

sementes e a expansão da demanda regional, além da indústria processadora. A produtividade do 

estado também está acima da média nacional (cerca de 40% da produção registrada em 2001). 

É importante destacar o a relevância da produção de milho da microrregião Sudoeste de Goiás, 

quando comparada á produção estadual, regional e nacional. Segundo o IBGE (2016) a Região 

Sudoeste de Goiás é responsável, por 6,9 % de toda a produção nacional, e cerca de 61 % da 

produção do estado de Goiás. 

Considerações Finais 

No que se refere a impactos econômicos, e especificamente na região do Sudoeste Goiano 

(sobretudo Rio Verde – GO), observa-se a maior quantidade de produtos e subprodutos do milho 

sendo destinados para as indústrias, tornando-se parte de um largo complexo agroindustrial, como 

forma de alimentação de aves e suínos, aos quais serão agregados valores em seu produto final, 

mas também à exportação. E a esta abordagem vincula-se a observação de que a maior produção 

de milho na supracitada região destina-se justamente aos usos da BRF – Brasil Foods, que localiza-
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se próxima aos seus mercados consumidores mais amplos, diminuindo o custo com o transporte e 

tornando-se mais competitivo no mercado. 

A empresa BRF- Brasil Foods S.A. (união de duas das maiores empresas do ramo de produtos 

alimentícios e proteínas animais: fusão das ações da Sadia S.A. ao capital da Perdigão S.A., que 

ocorreu no ano de 2011), é responsável por consumir grande parte da produção de milho de toda a 

região sudoeste (Jataí, Rio Verde, Quirinópolis e Chapadão do Céu), essas regiões contavam com 

vários atrativos, segundo Borges (2006), entre eles estão: a larga produção de milho e soja, já 

estabelecida pela expansão do Complexo Agroindustrial da soja (CAI- soja), uma vez que esses 

grãos são fundamentais na fabricação de rações; a proximidade com mercados emergentes (local e 

regional); e os incentivos fiscais e financeiros.  

A Perdigão S/A provoca por si só, o crescimento urbano e populacional, eleva as condições de 

comércio e amplia os mercados consumidores, e estabelece relações que ampliam os serviços 

locais, altera a dinâmica do campo, já que principalmente os pequenos produtores rurais passam ou 

a destinar sua pequena produção a serviço desta empresa ou tornam-se trabalhadores industriais, 

não deixando de mencionar o crescimento da quantidade de aves e suínos neste complexo (CAI’s), 

dentre outros fatores. 

Segundo Junior (s/d), é mais rentável para empresas como a Perdigão realizar o processamento 

das aves e suínos próximo ao mercado fornecedor de insumos, para a redução de custos na 

produção, que se associa diretamente ao valor do produto, tornando-o mais competitivo no mercado. 

Outro ponto que vale a pena destacar dentro da cadeia de produção do milho é o uso dos dejetos 

de suínos e da cama das aves para a agropecuária. Esses “produtos” são destinados à adubação 

orgânica do solo, tratando-se de uma questão econômica e ambiental. Do ponto de vista econômico, 

Junior (s/d) apresenta uma diferença em valores de 59% (uma economia de R$ 193,30/hectare) no 

uso do adubo suíno orgânico ao invés do adubo químico nas lavouras de milho. Da mesma forma a 

cama de aves, que apresenta uma diferença de 30% mais barato (economia de R$ 156,10/hectare) 

do que o uso do adubo químico. Além da economia, o adubo orgânico ainda apresenta muitas 

vantagens para o produtor agropecuário. Assim sendo, observa-se que o milho é bastante 

aproveitado, observando todo o ciclo de sua cadeia de produção, uma vez que ele é utilizado como 

ração animal, e depois , por meio dos dejetos dos animais, é destinado à adulação dos solos, para 

o plantio de uma nova safra. 
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A GÊNESE DO CAMPESINATO NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE BELÉM 
(PA): TERRITÓRIO, PODER E COLONIZAÇÃO NOS SÉCULOS 18 E 19 

Jadson Albuquerque1 

Considerações Iniciais 

A ocupação e o uso do território são processos fortemente ligados. Para entender a disposição 

espacial de um grupo social ou de uma classe social, neste caso, em especial, dos camponeses; 

bem como sua formação e, consequentemente, sua forma econômica, política, cultural-simbólica 

que, com efeito, são indissociáveis de sua atualidade, tomarei a categoria território em evidência, na 

tentativa de trazer à baila seus elementos, as lógicas que estão ao seu entorno e os processos de 

sua gênese. Nos referimos, portanto, à história territorial de que fala Moraes (2001); que, para o 

autor, é reveladora de processos como a colonização, que segundo ele, nada mais é que uma 

relação sociedade-espaço. 

Portanto, adotarei o processo de colonização como um fio condutor para entender a gênese do 

campesinato nas áreas de influência de Belém nos séculos 18 e 19, mais especificamente da área 

que corresponde à região do Acará, no nordeste do estado do Pará. Área que sofreu um forte 

processo de colonização portuguesa, montando as estruturas fundiárias ali, bem como a formação 

das estruturas camponesas nesta área; e que atualmente passa por intenso processo de 

territorialização do capital agroindustrial em face do agronegócio do dendê.  

Partimos do princípio de que a lógica imbricada ao processo colonizador é um artifício constante 

na realização do capital, tanto no passado quanto na contemporaneidade. Isto é, a lógica de que o 

território está passivo à dominação e à certa normatização, regulação, ou seja, tratou-se de um 

processo de ocupação concomitante a um processo de controle do território. Estando o território 

prenhe de sujeitos e suas relações sociais, que são anteriores ao processo colonizador nesta área, 

temos a dimensão do conflito instalada. 

Meu objetivo é demonstrar que o campesinato na área de influência de Belém – portanto o 

nordeste paraense como um todo – nasceu durante a colonização portuguesa nesta área durante 

os séculos 18 e 19, já sob disputa e de que o campesinato ali surge à sombra do capital.  

                                                                 
1 Mestrando em Geografia (PPGeo/IESA/UFG); Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais 
(LABOTER/IESA/UFG); Grupo de Pesquisa Territorialização Camponesa na Amazônia (GPTECA/UEPA); 
albuquerqueson@gmail.com 
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Para tanto, por meio da revisão da literatura, parto de uma frente de colonização específica, que 

se deu pelos rios, que é a ocupação da região do Acará, no nordeste paraense que na 

contemporaneidade é uma área de constantes disputas territoriais entre a agricultura camponesa e 

a agricultura capitalista. 

A ocupação do Baixo Acará: camponeses, escravos e donos de engenhos nos séculos 18 e 
19 

Colonização deriva do verbo latim colo. Colo significou, na língua de Roma, eu moro, eu ocupo 

a terra, e por consequência, eu trabalho, eu cultivo o campo. (BOSI, 1992). Com base nisto, este 

autor vai dizer que: “Não por acaso, sempre que se quer classificar os tipos de colonização, 

distinguem-se dois processos: o que se atém ao simples povoamento, e o que conduz à exploração 

do solo. Colo está em ambos: eu moro; eu cultivo.” (BOSI, 1992, p. 11-12). E, estes dois processos 

são facilmente encontrados, quase que de forma inseparável, no processo colonizador no nordeste 

paraense. 

As incursões dos colonizadores a partir de Belém, fundada em 1616, com o intuito de 

reconhecimento das áreas próximas, na busca de solos agricultáveis e exploração de madeira, 

guardam tais processos, em que a concepção de colonizar circunscreve-se à conquista do espaço, 

e, por conseguinte, leva ao nascimento da figura da colônia. “Colo é a matriz de colonia enquanto 

espaço que se está ocupando, terra ou povo que se pode trabalhar e sujeitar” (BOSI, 1992, p. 11). 

Foram estes pressupostos que embasaram a primeira leva de colonização, pelos rios, a partir 

de Belém no século 18. Enfatizo, de modo especial, o movimento de colonização que aconteceu na 

região do Acará e de como se deu o processo de estruturação fundiária, bem como organização 

espacial do campesinato que surge na área neste período. 

A concessão de sesmarias no Acará será o início de uma conformação mais delineada da 

estrutura agrária na região próxima a Belém e da figura da colônia.  

Marin (2000), por meio de uma profunda análise de fontes documentais, nos revela que desde 

1707, quando a primeira sesmaria foi concedida no Baixo Acará, até o fim do século 19, a região foi 

um importante centro da produção canavieira do Estado do Grão Pará. Segundo a autora, isto levou 

a criação de “[...] uma agricultura articulada a um conjunto de engenhos, engenhocas, dependendo 

do trabalho dos sítios de pequenos e médios sesmeiros, de arrendatários e agregados.” (MARIN, 

2000, p. 6) 
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A mão-de-obra, nesta época, é predominantemente de pessoas escravizadas (índios e pessoas 

de origem africana), mas há também um número importante de agregados e arrendatários nestas 

terras. 

Isto representou o que a autora chamou de “marcas na ocupação da terra e da estrutura agrária”, 

que são “fazendas de tamanho médio ou pequenas junto com uma constelação de modestos sítios 

arquitetam o mundo rural que se organizou com base na agricultura, atividade dominante, no 

extrativismo e muita pouca criação.” (MARIN, 2000, p. 6). A tabela 1 demonstra a produção presente 

nesta área. 

Tabela 1: Destinação agrícola das terras concedidas (sesmarias) 1707-1824 

Atividade agricultura e pecuária Área (ha) % 

Cana-de-açúcar 68.390 71,9 

Cacau 2.739 2,9 

Gado bovino e algodão 19.602 20,6 

Roça 4.356 4,6 

Total 92.087 100 

Fonte: Angelo-Menezes (1998) apud Marin (2000) 

Podemos observar que mais de 70% da área estava ocupada com a monocultura da cana, 

seguida de um pouco mais de 20% destinada para gado bovino e algodão.  

Do começo (1707) ao fim (1824) da concessão oficial de terras nesta região próxima à Belém, 

a tabela 1 é uma síntese de como estava estruturado o mundo rural. Para Marin (2000), houve uma 

polarização em que de um lado está a grande propriedade monocultora e de outro, pequenos 

sitiantes que rompem com essa tendência da monocultura e constituem estão orientados pelo regime 

dos policultivos (mandioca, arroz, milho, feijão, algodão, café etc.), em pequenas áreas e com um 

vínculo regular com o mercado. A realidade, portanto, eram de “’lavouras’ de mandioca, macaxeira, 

algodão [que] coexistiam com a cana-de-açúcar e o cacau.” (MARIN, 2000, p. 9) 

No século 18, a concessão de grandes sesmarias propiciou impulso à monocultura e à 

concentração fundiária. Já no século seguinte, quando chega ao fim este tipo de apossamento, se 
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instala o conflito, de forma mais concisa, entre os grandes proprietários e os pequenos proprietários 

de sesmarias. (MARIN, 2000) 

Tem-se, deste modo, nesta área, a presença do grande e do pequeno sesmeiro, aquele 

utilizando-se da mão de obra escrava e, este último, tem no trabalho familiar a grande motriz de 

produção e satisfação interna; os arrendatários e agregados (trabalho familiar presente igualmente); 

e, finalmente, pessoas escravizadas e libertas. Assim, o século 19 é recebido com uma estrutura 

fundiária completamente assimétrica e a ordem econômica e política questionada pelo conjunto da 

população. 

A gênese e a permanência de um campesinato subordinado 

A propriedade da terra, nos séculos 18 e 19, era concedida por meio do sistema de sesmaria, 

gerando a figura do sesmeiro. No Acará, este sistema vigorou de 1707 a 1824, delineando grandes 

e pequenas propriedades, em que eram concedidos no mínimo uma légua (MARIN, 2000). Isto fez 

surgir a figura dos agregados e dos arrendatários, homens livres que cultivavam culturas diversas 

para auto consumo e para comercializar em Belém, mas que estavam vinculados à grande 

propriedade e ao grande sesmeiro e impossibilitados ao acesso à propriedade da terra. 

O campesinato que surge neste momento é composto por pequenos produtores (incluindo 

pequenos sesmeiros que têm no trabalho familiar a locomoção da produção), os agregados das 

grandes sesmarias, arrendatários de terras e homens recém libertos da situação de escravos. Este 

conjunto era responsável pela produção de comida que, inclusive, alimentava a mão-de-obra 

explorada no monocultivo da cana-de-açúcar.  

Com o fim do sistema de sesmaria em 1824, a estrutura fundiária que já era concentrada 

permanece inalterada e este campesinato forjado à sobra da grande propriedade não enxerga 

perspectivas de acesso à terra e autonomia, permanecendo subordinado ao latifúndio. É neste 

contexto, regado de contrariedades, que vai ser gestada a revolta da Cabanagem2 que tem seu 

estopim em 1835.  

A promulgação da Lei de Terras de 1850 permanece engessando o acesso à propriedade e 

mantendo a condição de subordinação da classe camponesa, pois em seu artigo primeiro, 

condiciona à compra o acesso a terra e em seu artigo segundo, criminaliza a posse.   

                                                                 
2 A revolta da Cabanagem (1835-1840) é o ápice da insatisfação deste tempo. Aglutinou escravos e homens livres sem- terra, 
índios destribalizados, negros libertos, mulatos, mestiços, entre outros, na luta contra a estrutura econômica e política daquela 
sociedade. 
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O processo colonial sobre as terras no nordeste paraense leva a um território em disputa e, ao mesmo 

tempo, fragmentado por diferentes usos e lógicas. O domínio fundiário que se sedimentou com o sistema 

de sesmarias estava alicerçado ao sistema econômico e social da época. Marin (2000) nos lembra que, 

apesar da libertação de pessoas escravizadas, seus descendentes se converteram em agregados de 

grandes propriedades e obrigados a pagar renda da terra. 

A partir do século 20, com a derrocada da economia canavieira e a ascensão da economia 

gomífera na Amazônia, há um deslocamento do capital que passa a criar outros mecanismos para 

sua realização.  

 A Amazônia tem assistindo, em diferentes momentos de sua história diversos intentos de 

territorialização do capital, na qual a exploração acelerada dos recursos naturais têm sido sua sina. 

O processo de colonização é mais uma forma do capital garantir as condições de sua reprodução, 

marcando uma relação sociedade-espaço. Soma-se aí o imperialismo e a contínua acumulação 

primitiva. 

Considerações Finais 

É necessário ter esclarecido que a dimensão do conflito sempre este posto, desde a gênese 

deste campesinato, até o momento atual. As estruturas montadas pelo processo colonizador abriram 

um caminho de exploração, dominação e imposição de lógicas exógenas aos lugares. 

Por fim, o capital em seu movimento de incorporação de novas áreas e de expansão imposição 

dos seus mecanismos de reprodução ampliada, não destrói por completo as formas de reprodução 

camponesa, podendo, inclusive cria-las e reproduzi-las, como é o caso do campesinato na região do 

Acará. Neste caso, não só cria e comporta a recriação da classe camponesa, como também se utiliza 

dos camponesas para reproduzir as condições de sua realização, em que o camponês, em situação 

de subordinação, produz a comida que sustenta a mão-de-obra dos trabalhadores da monocultura 

e dos engenhos da cana. 
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A INVISIBILIDADE DOS POVOS DO CERRADO NOS PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

Carla Gualdani1 

Fernando Luiz Araújo Sobrinho2 

Introdução 

A região dos cerrados brasileiros é interpretada por alguns autores como o celeiro brasileiro, 

onde a produção de riquezas proporciona maior geração de emprego e renda, derivado de um 

modelo técnico e um aporte de recursos e infraestrutura que reconfigurou esse território em suas 

formas e conteúdo. Porém atentando para os dados, vivências e modos de produzir, essa pode ser 

uma interpretação parcial dos processos socioespaciais que ali ocorrem. 

O Cerrado brasileiro apresenta diferentes formas de ocupação, modos de viver e produzir que 

não são homogêneos e não possuem as mesmas ideologias e formas de se relacionar com o meio. 

Estas são reflexo da presença de diferentes grupos de pessoas, também identificadas como 

populações e comunidades tradicionais, aliados a diferentes ciclos econômicos e formas de 

ocupação do território, bem como diferentes programas e políticas que fazem dessa região do Brasil, 

um mosaico de diversidade sociocultural. 

Esse artigo visa discutir e ressaltar conhecimentos existentes na região dos cerrados, fruto da 

resistência dos povos cerratenses (BERTRAN, 1988), bem como processos de resistência e grupos 

vindos de outras regiões do país, mas fixados na região nas últimas décadas, em contraposição ao 

processo de modernização conservadora dos cerrados brasileiros, especialmente nessa região do 

Brasil. 

Neste artigo o enfoque é misto tanto a partir dos aspectos socioeconômicos com a consolidação 

do modo de produção pautado no agronegócio, como pelo viés da diversidade cultural e ideológica 

deste mesmo espaço, já que para a análise de Goiás, Chaveiro e Calaça(2008)afirmam que devido 

à modernização do estado ter ocorrido e ter sido hegemônica e compulsória, a mesma não é 

completa no território e no conteúdo social, fazendo com que a tradição resista e não se erradique. 

“E sua hegemonia ora converge, ora conflita com a tradição; ora a usa, ora a distende” (CHAVEIRO 

E CALAÇA, 2008, p. 289). 

                                                                 
1 Universidade de Brasília 
2 Universidade de Brasília 
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As recentes transformações no uso e ocupação do Cerrado Brasileiro  

O meio rural brasileiro vem passando por profundas e constantes transformações desde o 

período colonial, como afirma Campos (2015), porém com diferenciações segundo interesses 

econômicos vinculados ao modo de produção dominante de cada período, embora a partir da 

revolução tecnológica esses processos tenham se intensificado nos territórios. 

Na região Centro-Oeste, onde se encontra a maior área do Cerrado brasileiro, não vem sendo 

diferente, já que nas últimas décadas passou-se por grandes transformações produtivas, com 

grandes esforços por parte do Estado voltados para infraestrutura, tecnificação, ciência e 

informação, com o objetivo de consolidação de uma agricultura pautada no modelo 

desenvolvimentista do Sul e Sudeste brasileiros de produção de alimentos (MATOS; PESSOA, 

20014). 

De acordo com Vicentine (2012) o termo Cerrado é recente no discurso da região Centro-Oeste 

brasileira, que está aliado ao discurso de planificação capitalista que se consolida a partir dos anos 

60, junto de um projeto de desenvolvimento para a região. Nessa época com a criação da SUDECO 

(Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), posteriormente com a criação do 

POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento dos Cerrados) e posteriormente o PRODECER 

(Programa Nipo-brasileiro de Desenvolvimento dos Cerrados) os Cerrados entram na era dos 

“complexos agroindustriais”, ou seja, da produção integrada entre indústria e agropecuária, vinculada 

à acumulação capitalista em nível mundial. 

Nesse sentido os tempos também são modificados, ou seja, novas imagens, ritmos e contornos 

são construídos a medida que a estrutura físico territorial vai sendo dilapidada e concentrando 

riquezas pela acumulação de capital de algumas categorias, ao mesmo tempo que outros vão sendo 

expropriados pelos processo de desterritorialização que é fonte de enriquecimento daqueles, 

configurando espaços de tempo lento e espaços de tempo rápido, que ora divergem, ora convergem 

(CHAVEIRO E CALAÇA,2008). 

Sobre os conhecimentos dos agricultores familiares e outros conhecimentos de populações 

tradicionais Guivant (1997) considera que a marginalização destes, vem sendo identificada como um 

dos fatores negativos da difusão internacional de práticas e técnicas agrícolas modernas no período 

pós guerra, atravessando todas as fases do desenvolvimento rural, seja na extensão rural, nos 

centros de pesquisa,  nos “pacotes tecnológicos” impostos, ou seja, em diversas esferas, os 

considerando irracionais ou ineficientes diante dos modelos de produção impostos pelo capital. 

O Cerrado e sua diversidade 
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O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando cerca de 24% do território nacional, 

uma região que abriga 25 milhões de pessoas, segundo o Censo Demográfico do IBGE (2010). 

Conhecido como berço das águas brasileiras, o Cerrado abrange em seus domínios biogeográficos, 

parte significante das cabeceiras das principais bacias hidrográficas do país, é rico em 

biodiversidade, sendo o maior hotspot3 da biodiversidade do hemisfério ocidental. 

Apesar do discurso desenvolvimentista, fortemente veiculado a partir da década de 40, de que 

a região central do Brasil, era inóspita e um vazio demográfico, sabe-se da existente de diferentes 

povos e comunidades que ali habitavam. 

Campos (2015) ressalta a existência de povos e comunidades tradicionais por todo território 

brasileiro e que estas tiveram um papel importante na formação e dinâmica social, econômica e 

cultural brasileira, devido seus conhecimentos do espaço. 

Sobre o conceito de povos e comunidades tradicionais, Diegues (2000), em sua publicação 

Biodiversidade e Comunidades Tradicionais no Brasil faz um amplo debate sobre a questão, 

contextualizando a definição de etnia, para povos indígenas, como também sobre a categoria 

campesinato e as novas relações estabelecidas em umcontinumm entre cidade e campo e chega ao 

conceito de “sociedades tradicionais”, definida como: 

(...) grupos humanos culturalmente diferenciados que historicamente reproduzem 

seu modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base em modos de 

cooperação social e formas específicas de relações com a natureza, caracterizados 

tradicionalmente pelo manejo sustentado do meio ambiente. Essa noção se refere 

tanto a povos indígenas quanto a segmentos da população nacional que 

desenvolveram modos particulares de existência, adaptados a nichos ecológicos 

específicos.  (DIEGUES, A. C., 2000, p. 32). 

Já no Decreto 6.040 de 2007, que trata da “Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais”, m seu artigo 3, item 1, define-se: 

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como ais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultura, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição (Decreto 6.040 de 2007) 

Em seu artigo sobre a inter-relação das populações tradicionais com as fitofisionomias do 

cerrado, Rigonato e Almeida (2003) defendem a hipótese que as populações tradicionais do cerrado 

                                                                 
3Hotspot é a denominação para áreas com grande biodiversidade, alto grau de endemismo e fortemente ameaçadas de extinção, 
sendo assim considerada prioritária para conservação. 
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são detentoras de conhecimento popular sobre a espacialização e distribuição das espécies nativas 

em cada fitofisionomia de cerrado, estabelecendo formas de uso que possibilitam um equilíbrio entre 

a exploração humana de espécies nativas com os aspectos naturais do cerrado.  

 O autor ressalta que essas populações se readaptaram entre novos fixos e fluxos, ainda 

tendo uma relação simbiótica dos valores socioculturais e das formas de uso do Cerrado, mas agora 

a partir de novas territorialidades, impostas pelo capital globalizado, principalmente pelo 

agronegócio. 

Considerações Finais 

Discutiu-se e referenciou-se aqui que os povos e comunidades tradicionais fazem parte deste 

território, Cerrado brasileiro, e de que estas estão sendo estudadas por diferentes autores e tendo 

respaldo jurídico e legal nos últimos anos. Além disso, há hoje no Cerrado brasileiro, mesmo com 

toda hegemonia do capital, de toda base técnica implantada de um único modelo produtivo, a 

permanência de diferentes modos de viver e produzir, mesmo que com adaptações frente à esse 

modelo, independente do discurso hegemônico de que a região é o celeiro do mundo e de que este 

é o seu fatídico destino. 

Chama-se a atenção para o fato de não cair nos dualismos entre um modelo produtivista vigente 

e outro marginal, não necessariamente estes citados aqui neste artigo se opõe, conforme afirmado 

anteriormente, ora divergem ora se complementam, embora tenham bases ideológicas e culturais 

bem distintas bem como formas de territorializaçãoe resistência distintos também. 

Fato é que essa região do Brasil, é um território privilegiado diante da diversidade existente, seja 

ambiental, social, cultural, embora os programas e políticas púbicas atentem somente para a 

vocação agroindustrial, voltado ao mercado externo com grande uso de insumos e tecnificação dos 

espaços e das relações. 
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A MACHAMBA: UMA CATEGORIA DE ANÁLISE DAS SOCIEDADES 
CAMPONESAS EM MOÇAMBIQUE1 

Ernesto Jorge Macaringue2 

Introdução 

O termo machamba faz parte das palavras centrais na tese em construção, intitulada 

“MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO DISTRITO DE MONAPO EM MOÇAMBIQUE: 

redefinição da geopolítica da fronteira agrícola mundial entre 2004 a 2017” desde 2014. 

Genericamente, entende-se por machamba a um lugar que é gerido por uma família, na qual 

procede-se o cultivo de espécies alimentares.  

Todavia, nesta pesquisa o entendimento que se dá a machamba transcende a dimensão 

econômica, na medida em que, no quadro dos valores socioculturais em algumas sociedades rurais 

moçambicanas, a machamba é o elemento através do qual um “jovem do sexo masculino” demonstra 

perante os pais da jovem com quem tenciona contrair matrimônio, a sua responsabilidade, no que 

diz respeito, ao trabalho por sua conta própria para prover bens alimentares para consumo da família 

que pretende erguer.  

Por outro lado, ainda em jovens que se desmembram das famílias alargadas, a machamba é 

um veículo para se ter acesso à terra para erguer uma moradia. Parece que, no quadro jurídico 

consuetudinário, em algumas comunidades rurais fixadas a norte do rio Zambeze, a atribuição da 

terra é reservada prioritariamente a situações em que, jovens nubentes decidem fundar sua 

habitação fora da família alargada.  

Nesse caso, a machamba, nessas sociedades rurais, senão até em todo o país, assume uma 

função específica, isto é, a de um trampolim para fundação de uma habitação pelos jovens recém-

casados. Ao abrir uma machamba independente, o homem, passa a ser reconhecido como chefe de 

família, e a mulher adquire o estatuto de dona de casa. 

É justamente a forma-conteúdo, isto é, a machamba como forma e, o cultivo de alimento, a 

edificação da moradia, que se faz acompanhar de espaços sagrados, de lazer entre outros aspetos 

que é apresentado nesta comunicação. Por razões inerentes às nossas limitações, como até, os 

                                                                 
1 Esta comunicação insere na tese de doutorado, intitulada MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO DISTRITO DE MONAPO 
EM MOÇAMBIQUE: redefinição da geopolítica da fronteira agrícola mundial entre 2004 a 2017, que está sendo elaborada sob 
orientação do Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro.  
2 Doutorando em Geografia no Instituto de Estudos Sócio Ambientais da Universidade Federal de Goiás. Docente na Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane da Universidade Eduardo Mondlane Bolsista da CAPES/PG 20014. Endereço 
Eletrônico: jorgitomapilele@gmail.com 
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objetivos traçados nesta pesquisa, a nossa maior preocupação se focalizou em apresentar certas 

realidades que conseguimos captar. Não foi nossa preocupação desenvolver uma análise mais 

profunda das contradições que estão à volta da machamba. Por exemplo, só o fato de ser 

prerrogativa masculina, a necessidade de demonstração das capacidades de prover alimentos ao 

futuro agregado familiar é, em si, uma regra que hierarquiza as relações no seio dos agregados 

familiares.  

A realização desta pesquisa segue caminhos, que são tidos como, mutuamente excludentes, 

um para o outro. Ao conceber a machamba como um elemento não apenas econômico, mas 

também, um elemento político, na medida em que, de certa forma, devido aos mecanismos de seu 

acesso, certamente se constitui como pivô das relações no seio do agregado familiar. Na verdade, 

o pivô das relações no seio do agregado familiar, não é apenas a machamba, como também, a 

própria terra, onde se abre a machamba. Entendemos aqui que, a pesquisa aborda fatos materiais. 

As formas-conteúdo do espaço agrário em Moçambique  

Na história de Moçambique pós-independência, parece-nos que o conhecimento das 

características do espaço agrário não constitui prioridade no seio do governo, o que para nós, esse 

fato contradiz o que está estabelecido nos artigos 102, 103, 105, 106 e 107 da Constituição da 

República, em relação à agricultura. Esses artigos fixam o que à partida, consideramos como um 

dos pilares de Estado que tem interesse em edificação de um estado soberano.  

Por exemplo, o artigo 102, expressa a vontade do Estado para se obter “o conhecimento e 

inventariação dos recursos naturais”. Realmente, um país, que não conhece os recursos naturais 

que possui, corre o risco de veleidades, como as que sucedem em Moçambique – ouvimos sempre 

da boca dos que, “o país possui 36 milhões de hectares de terra arável”. Compara-se esse dado 

com a área cultivada que é estimada em 15% da terra arável.  

Dito dessa forma, transmite-se a ideia de que em Moçambique há tanta que sobra. Não 

pretendemos desmentir ou aceitar esse dado. O que aqui é questionado é outra informação, se 

calhar tão pertinente do que a quantificação da terra arável, em si. Onde se localiza? Que outros 

dados existem, por exemplo, históricos, fatores naturais, etc.  

O artigo 103, refere que na República de Moçambique a agricultura é a base do desenvolvimento 

nacional. O Estado garante e promove o desenvolvimento rural para a satisfação crescente e 

multiforme das necessidades do povo e o progresso económico e social do país. Os artigos pela 

forma como estão articulados, percebe-se que há duvidas de a estrutura socioeconômica 
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moçambicana, comporta camponeses, produores de pequena escala e empresas. Para nós há 

diferença entre o camponês, produtor de pequena escala e empresa. 

Agora o que não conseguimos entender é a classificação da estrutura agrária que é adotada 

pelo Instituto Nacional de Estatística. Para INE em Moçambique, a estrutura agrária comporta 

apenas de explorações agropecuárias ou agrícolas, ou pecuárias. Falamos aqui daquelas forças 

produtivas que se envolvem, ou no cultivo, criação e ambas atividades. Ora, essa classificação 

ignora as particularidades das forças produtivas moçambicanas (camponês, produtor de pequena 

escala e empresa).  

Achamos pertinente distinguir a denominação dos espaços de cada uma dessas forças 

produtivas. Nesse sentido, o camponês e o produtor de pequena escala, as áreas que estão sob sua 

gestão, doravante denominamo-las de machamba, a que está gestão de uma empresa é exploração 

agropecuária.  

Pretende-se com esta proposta nominal, entender as logicas subjacentes em cada uma dessas 

forças produtivas, para aderir ao projeto de modernização do processo produtivo. Entendemos que 

modernização da agricultura falada não passa, da mudança da estrutura fundiária e não, a mudança 

de tecnologia. A modernização da agricultura nesse sentido é entendida neste trabalho, como um 

mecanismo pelo qual se extingue a agricultura de autoconsumo. Isto significa que, no caso de 

Moçambique, onde mais de 80% da população vive basicamente de agricultura de autoconsumo, a 

modernização da agricultura se apresenta como um perigo para as famílias fixadas no meio rural. 

A nossa reflexão parte desse horizonte de grande perigosidade, que está diante dos sujeitos 

fixados no Corredor de Nacala que concretizam a sua existência, a partir de atividades agropecuárias 

desenvolvidas em parcelas de terras, sob gestão familiar, que o INE (2011) as denomina por 

exploração agropecuária, doravante a ser aqui denominada machamba. Sugere-se que uma unidade 

econômica seja denominada como machamba, pelo fato de ser um dos poucos termos da língua 

portuguesa se aplicar somente ao território de Moçambique.  

A origem da palavra machamba é associada, pelos estudiosos das línguas bantu, como sendo 

produto de prefixação de Changana e sufixação de Swahill. Por outro lado, se si considerar que, a 

palavra machamba, a sua origem está associada a interação de culturas que se reconheciam, uma 

da outra, a partir das relações sociais, em que, os falantes das línguas bantu eram os dominados e 

os falantes de português, os dominantes, pode-se deduzir daí, que o colono inventou um termo para 

designação do espaço em que o bantu/indígena concretizava a sua existência. Tratando-se de 

atividades exclusivamente agrícola/pecuária designa-se, por exploração agrícola ou exploração 
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pecuária. Caso se trate de uma empresa, denomina-se por “exploração Agro-pecuária Empresarial 

(EAPE)/Empresa Agropecuária”. 

Conclusão 

A machamba, embora seja simplificada como lugar onde os camponeses realizam as atividades 

agrícolas em Moçambique, na realidade ela, materializa a territorialidade dos sujeitos que a sua vida 

está intimamente ligada a terra. Tendo em conta o fato desse termo se restringir apenas a 

Moçambique, bem como, o contexto da sua origem pode-se pressupor que a machamba evoca 

modos de vida das sociedades moçambicanas. Esse termo embora pouco utilizado em documentos 

oficiais, que em sua substituição optam pela expressão exploração agropecuária, o que para nós 

suscita-nos estranheza.  

Ao sugerir a adoção do nome de machamba, pretende-se que se tome em conta, o aspeto 

cultural, traduzido através do léxico de moçambicanismos muito pouco discutido, sendo que, o termo 

machamba como lugar de vida, de trabalho é dos poucos termos aceites na língua portuguesa falada 

em Moçambique com o mesmo significado.  

Essa definição não se ajusta com os lugares em que o termo de forma recorrente foi usado, por 

exemplo, “machambas estatais”, “machambas privadas”, “machambas do povo”. Primeiro, esses 

lugares, para além de não evocarem explicitamente o camponês, pelo menos na forma singular, por 

outro lado, a produção gerada nesses lugares tinha como destino o mercado. Se considerarmos o 

momento em que o termo foi usado na designação de lugares de produção do contexto 

revolucionário, pode-se associar o seu uso como símbolo de campesinato, em função da natureza 

e maioria da força de trabalho, as formas organizativas de produção concebidas nas zonas 

libertadas, que não só asseguram a produção alimentar para abastecer aos combatentes, como 

também, para dinamizar a economia de um modo geral nessas zonas libertadas. 

Nesse sentido, o termo machamba para além de expressar modos de vida dos camponeses, 

assume força política, pois evoca a classe camponesa. O fato de haver pouco debate, sobretudo, 

que clarifique as circunstâncias em que foi “inventado”, bem como, o não esclarecimento das razões 

de dupla denominação a lugares com logicas diferentes reduz a força política que o termo obteve ao 

longo da luta armada incluindo, nas ações que foram desencadeadas nos primeiros dez anos que 

se seguiram à proclamação da independência. 
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A QUESTÃO AGRÁRIA E A POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL: UMA ANÁLISE 
SOBRE O PAA – PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

Francisca de Sousa Estácio1 

Gilvan Rodrigues Moreira2 

Manoel Calaça3 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir do tema de pesquisa dos autores ainda em fase de 

pesquisa na graduação e seguido do tema de monografia – A Questão Agrária e a Política Social no 

Brasil: Uma Análise Sobre o PAA – Programa de Aquisição de Alimentos.  

 O interesse pela temática é resultado de diversos questionamentos e inquietações que 

perpassam o debate sobre a questão agraria brasileira bem como a “questão social” e politica social 

fazendo um paralelo ao importante programa - Programa de Aquisição de Alimentos – que se 

encontra em um contexto de política pública. Buscando trazer análises e reflexões surgidas ao longo 

do processo de sua implementação. E logo, o acesso ao programa pelos autores do presente 

trabalho. Sendo assim, compreender a relação entre as Políticas Sociais e os programas sociais no 

campo tendo em foco as análises do programa, o acesso, suas características, relação com a política 

social, assim tais reflexões tornaram-se o tema central que norteou os estudos que compõem este 

trabalho. 

Assim, na perspectiva de combate a fome e pensando em “incentivar a agricultura familiar”, se 

dá o processo de criação do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - consolidado/instituído pela 

Lei n 10.69622, de 02 de julho de 2003, juntamente com o Programa Bolsa Família, iniciativa 

específica do governo de Luís Inácio Lula da Silva, que se materializa em processos de estruturar 

ações no âmbito da política agrária e da segurança alimentar, objetivando concretizar o Projeto Fome 

Zero. 

 As reflexões aqui postas sobre a configuração do PAA tem como base a realidade agrária 

brasileira, como espaço de luta dos trabalhadores no enfrentamento ao grande capital. Este estudo 

busca compreender a configuração do PAA meio a questão agrária na particularidade brasileira, no 

processo de produção de alimentos para os centros urbanos, via compras partidas do governo, e 
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posteriormente a doação para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Processo que 

possibilitou pessoas que não tinham alimentos a ter comida em suas mesas. No entanto, o Estado, 

a partir das políticas do governo federal, passa ao seu papel assistencialista ao invés de pensar 

políticas que assegure melhores condições para tais indivíduos. O estudo procura apreender a 

relação entre o PAA e as políticas do governo, tentando entender as ações dos governos frente à 

pequena agricultura e o agronegócio, bem como as potenciais demandas colocadas a partir da 

organização dos trabalhadores e de seu protagonismo. Entretanto, este estudo também aponta para 

a frágil relação entre o PAA e as políticas sociais, e a necessidade de pautar esse programa como 

uma política efetiva do governo para o campo. 

Os estudos e análises acerca desse tema indicam que a relação entre PAA e as Políticas Sociais 

é algo desafiador para se pensar políticas específicas para o campo brasileiro. Na atualidade esse 

tema se torna um tema a ser destacado, principalmente quando se compreende o ataque aos direitos 

sociais no Brasil. No entanto é necessário ressaltar que a análise deste trabalho teve como período 

de reflexão de 2003 a 2015. 

Pretende-se com esta pesquisa contribuir na reflexão do quão importante é esse programa se 

tornar uma política para o campo. Compreendendo o processo de comercialização de alimentos dos 

camponeses e sua relação com a questão agrária contemporânea, a mesma tem como objetivo 

refletir sobre as demandas do programa e da capacidade de produzir alimentos dos camponeses 

com perspectiva de comercialização deste. Por isso é pertinente problematizar a ausência desta 

política como sendo para o campo, as referências que aborda o tema ressalta a importância dessa 

política tanto para campo como para os indivíduos. Neste sentido se faz necessário o compromisso 

dos governos com esta política, mas, principalmente, continuar a organização e a luta dos sujeitos 

do campo para garantia de políticas sociais. É em meio ao emaranhado de interesses do governo, 

em combater a fome, que o PAA se desenvolve, devido a esses interesses que acreditamos ser um 

programa com interfaces entre um programa para o campo com a política social, que o coloca numa 

condição contraditória e desafiadora para a construção de políticas que possibilite ao campo a 

construção de sujeitos com mais potenciais coletivos, de autonomia e liberdade. 

E na narrativa de que, as políticas públicas são essencialmente; Um conjunto de programas, 

ações e atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente ou indiretamente, com a participação de 

entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa 

ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico. 

As políticas públicas são vistas e entendidas no geral pela sociedade como preâmbulo essencial 

junto ao tema da assistência social. As políticas públicas correspondem a direitos assegurados 
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constitucionalmente ou que se afirmam no reconhecimento por parte do Estado enquanto novos 

direitos das pessoas e comunidades. As políticas públicas normalmente estão constituídas por 

instrumentos de planejamentos e execução de ações de governos. 

A atualidade brasileira acerca das políticas sociais se configura vários conflitos relacionados à 

“questão social”. Colocando num plano maior a responsabilidade do Estado, ainda que este não se 

responsabilize por toda a sociedade, atuando de forma mínima dando continuidade aos processos 

de assistencialismo materializado na lógica neoliberal. 

E ainda, este programa visa oferecer/fortalecer mecanismos de comercialização por meio da 

compra direta dos agricultores e/ou associações e cooperativas via financiamento direto do Estado 

para a compra de produtos alimentares produzidos pela agricultura camponesa. 

É importante ressaltar que mesmo com a criação de um programa voltado para pequena 

agricultura, o governo brasileiro, com suas claras opções – numa perspectiva de ”conciliação de 

classes” - sobre as políticas para o campo, sempre atuou no intuito da ampliação e manutenção dos 

lucros capitalistas, cria políticas aliadas aos aspectos agrários para favorecer os setores da classe 

dominante ligada à produção rural. 

É importante ressaltar que, embora o PAA tenha sido criado como um programa prioritário de 

governo, no bojo das ações estruturantes do Programa Fome Zero, este – PAA- não adquiriu status 

de programa orçamentário previsto no Plano Plurianual de Governo. Mantendo-se, até o momento, 

como uma “ação” orçamentária, dentre as dezenas existentes. A fonte de financiamento do PAA é 

composta por recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Assim em 2015, 38,8 mil famílias de agricultores 

tiveram o apoio na comercialização de sua produção por meio do PAA. Cerca de 50% dos 

beneficiados são mulheres e 20%, assentados da reforma agrária. No total, 917 projetos foram 

formalizados pela Conab com o objetivo de apoiar diretamente cooperativas e associações de 

agricultores familiares, totalizando investimentos da ordem de R$ 287 milhões repassados pelo MDS 

e R$ 21 milhões pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), totalizando execução de R$ 298 

milhões4. 

De certa forma o PAA ajudou muito na diversificação da produção camponesa, pois possibilita 

a compra de basicamente toda variedade de comida produzida no campo, obviamente que isso veio 

a aumentar a diversidade da alimentação consumida pela própria família que integra o programa, 

pois se produz para venda, mas também para se alimentar. Considerado uma das principais virtudes 
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dos programas de venda institucional, a garantia de mercado e de uma renda anual é de suma 

importância para os camponeses, considerando a instabilidade do mercado convencional e a 

deslealdade do mesmo a partir da lógica do meio de produção vigente. Com a venda e 

consequentemente com a renda garantida, ás famílias que participam do programa tem mais 

liberdade em se planejarem economicamente, de acordo com as possibilidades das vendas e do 

retorno financeiro das mesmas.  

Uma das características da produção camponesa é a venda in natura de seus produtos, no PAA 

não é diferente, isso decorre de um problema histórico do nosso país, nossa agricultura sempre 

voltada para exportação de produtos primários se investiu pouco na industrialização da agricultura. 

Casado a essa pouca industrialização, os investimentos que houveram foram destinados à grande 

produção e às grandes corporações deixando a produção camponesa à margem de qualquer 

incentivo de agroindustrialização que tivera no Brasil. 

Segundo Anacleto (2014, p. 177/178), conforme dados da Conab, a agricultura camponesa 

produz e comercializa, através do PAA, cerca de 297 produtos enquanto as principais commodities 

produzidas pelo agronegócio não passam de cinco. E estes são obrigados a se organizarem em uma 

lógica de produção de exportação no âmbito da agroindustrialização. 

Conforme mencionado anteriormente, os estudos referentes ao PAA para realização do 

presente trabalho está situado desde sua criação até o ano de 2015, contudo aqui não traz nenhuma 

reflexão acerca dos últimos acontecimentos no que tange o Programa, ora passando por fortes 

cortes orçamentários que o coloca de vez numa condição de finalização.  

É certo que caso tal situação pode vir a provocar reações de todos os envolvidos e beneficiados 

pelo programa, em outras palavras, assim como todas as conquistas da classe trabalhadora foram 

resultados das lutas sociais, em caso de uma extinção desse importante programa – mesmo com 

todas as observações apontadas - certamente seu retorno dependerá das ações de mobilização 

social em prol de sua reabilitação. 
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AGRICULTURA FAMILIAR E POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL NO BRASIL 

Isabella Andrade Ferreira Xavier1 

Vilma de Fátima Machado2 

Introdução 

Dividem hoje o espaço rural brasileiro dois modelos de produção agrícola. O primeiro modelo 

é agroexportador, produtor de commodities, denominado agronegócio. E o segundo modelo, 

chamado de agricultura familiar detém como características o uso da mão de obra familiar dentro 

de uma unidade produtiva, categoria ligada às noções de um modelo mais sustentável de 

desenvolvimento. 

Esses dois modelos se sustentaram e assim continuam através das políticas de 

desenvolvimento promovidas pelo Estado em períodos diferentes da história do país. Entre as 

décadas de 1960 e 1970, o Brasil passou por um processo de modernização da agricultura, 

proposta pelos militares, que através de um conjunto de medidas normativas (incentivos fiscais, 

créditos rurais, pacotes tecnológicos) que buscavam promover o aumento da produção e o 

desenvolvimento econômico do país. A “modernização conservadora”, significou a organização da 

produção para a maximização de lucros e a inserção direta da agricultura brasileira no mercado 

mundial, e assim foi o percurso o pós-1964, que tornou o campo complementar à modernização 

urbana, dando origem ao agronegócio (agribusiness). 

Tal processo de modernização excluiu os pequenos agricultores, causando um ambiente de 

pobreza, êxodo rural e desigualdades sociais, que culminaram alguns anos depois (1990), num 

ambiente de reivindicações. A estratégia de desenvolvimento até então utilizada no meio rural 

privilegiava o latifúndio em detrimento da propriedade familiar. 

A redemocratização do país culminou no reconhecimento das desigualdades persistentes na história 

brasileira (distribuição de renda, acesso à terra, acesso a direitos). Esse é o contexto de surgimento da 

agricultura familiar enquanto categoria social, que acabou por conduzir, através dos anos, para uma nova 

orientação das políticas de desenvolvimento rural no Brasil. 

Em 2013, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável elaborou o Plano 
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Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS, 2013), para o referido 

documento, desenvolvimento rural pode ser encarado como um caminho ou um projeto destinado 

a induzir transformações sociais e econômicas no meio rural numa direção desejável de 

desenvolvimento que engloba inclusão, reprodução cultural, sustentabilidade e eliminação da 

pobreza rural. 

Sustenta o referido documento, que a incorporação de novos temas na agenda institucional do 

Estado, tais como a superação da pobreza, a questão da segurança alimentar, questões ambientais 

emergentes e a preocupação com a sustentabilidade de determinados modelos de produção sugerem 

novas formulações para o mundo rural. Além da abordagem como foco no desenvolvimento territorial, 

destaca ainda o documento, a atenção que deve ser destinada a agricultura familiar com foco na 

ampliação de acesso aos mercados e aumento de renda, desafios considerados como agenda 

permanente das ações do Estado. (PNDRSS, 2013, p. 11) 

Amparados pelo método bibliográfico, o objetivo do presente resumo é explorar o surgimento 

da agricultura familiar enquanto categoria social. Neste ponto, surge a seguinte indagação: o 

surgimento da agricultura familiar está ligado a um novo paradigma de desenvolvimento rural do 

país? 

Desenvolvimento 

Política pública pode ser conceituada como a atuação sistematizada do Estado, seus agentes 

públicos e colaboradores, voltada à efetivação de objetivos constitucionais concretos, os mais 

variados possíveis. Dessa forma, a atividade estatal deve ser marcada pelo planejamento 

(projetos) e ações concretas (atos) que ao cabo, implementam direitos das mais variadas ordens, 

constitucionalmente previstos. 

O surgimento da agricultura familiar está ligado a atuação do Estado em prol de uma categoria 

historicamente injustiçada. A primeira política pública surgiu em 1995 com o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ao longo dos anos, outras gerações de políticas públicas 

foram se constituindo, chegando a associar a agricultura familiar à políticas de soberania e 

segurança alimentar, e ligadas a projetos de agroecologia, por exemplo, de forma que a agricultura 

familiar ainda é uma categoria em construção. 

O processo de redemocratização do país inaugurou uma gama de direitos sociais, em especial 

devido a Constituição Federal de 1988. A sociedade civil, os movimentos sociais, e os partidos 

políticos reivindicavam o alargamento das noções de democracia e a instauração de um novo 

projeto de desenvolvimento para o país, diante das mazelas herdadas dos períodos anteriores. 



 

77 

 

Destaca-se que uma parcela majoritária da população rural, até então denominada de pequenos 

produtores, passou a pleitear o reconhecimento de sua diversidade e políticas apropriadas para 

essa categoria. (DELGADO, 2010, p.51) 

As reivindicações feitas pelos pequenos agricultores no do período eram de diversas 

naturezas, seja acesso a crédito, fomento a comercialização dos produtos produzidos por esses 

agricultores, entre outras. Tais demandas passaram a ser pauta de diversos movimentos sociais, 

como a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), o Departamento 

Nacional dos Trabalhadores Rurais (DNTR) e o Movimentos dos Trabalhadores sem Terra (MST), 

que mais tarde resultaram em uma onda de manifestações, como as Jornadas Nacionais de Luta 

e o Grito da Terra Brasil. (SCNHEIDER, 2007, p.11). 

Parte da visibilidade dada a causa foi em decorrências de vários conflitos por terra, a exemplo 

do Massacre de Corumbiara, ocorrido em Rondônia, e o Massacre Eldorado Carajás, ocorrido no 

Pará, aonde dezenas de agricultores foram assassinados. Era a chegada a hora do 

reconhecimento da agricultura familiar, identidade atribuída àqueles que utilização mão de obra da 

família em sua unidade produtiva, sendo também esse espaço, lugar de reprodução social e 

cultural. 

Desenvolvimento pode ser entendido como um processo de mudança. Pressupõe um ponto 

de partida e um ponto a ser alcançado. Percebe-se, a partir da atuação do Estado, principalmente 

na década 1990 uma mudança quanto ao público- alvo das políticas públicas para a agricultura, 

sugerindo uma ruptura com um status anterior, marcado pelo êxodo rural, desigualdades e etc. 

Nesse período, os movimentos sociais, intelectuais, organizações rurais conseguiam colocar 

a agricultura familiar na pauta da agenda política do país. Parte do contexto histórico que faz 

emergir esses debates é a própria sociedade civil brasileira, enquanto cidadãos, organizações e 

movimentos sociais, reprimidos nas décadas anteriores em razão da ditadura militar. O fato de ter 

readquirido formas de expressão pode ter estimulado conflitos e disputas. Esses novos atores 

acabaram por adquirir papel mais participativo nas ações e na construção de políticas públicas. ( 

SCHEIDER, 2007, p. 9) 

Paralelamente a essas conquistas para a agricultura familiar, começam a surgir no Brasil 

debates sobre o modelo de desenvolvimento rural empregado até então e a necessidade de 

reestruturação. Isso não significa necessariamente que desenvolvimento rural seja sinônimo ou 

resultado das políticas públicas para a agricultura familiar, mas indica que o debate é resultado da 

reorientação das formas de intervenção do Estado na agricultura a partir de então. 

Schneider (2004) conceitua o desenvolvimento rural como um processo fruto de ações 
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articuladas capazes de promover mudanças no meio rural, com melhoria da renda e consequente 

melhoria de vida da população rural. Desenvolvimento rural seria, portanto, um conjunto de ações 

que objetivem a erradicação da pobreza no campo, visando estimular um “empoderamento” dessa 

população através da diversificação, ou seja, da oportunidade de ingresso de novos produtos, mas 

também o ingresso de outros tipos de renda, além da renda agrícola, tendo como resultado uma 

possível situação de reprodução social, econômica e cultural (ELLIS 2000, p.25, apud 

SCHNEIDER, 2004, p. 95) 

Considerações Finais 

O contexto de surgimento da primeira política pública voltada para atender as reivindicações dos 

agricultores familiares significou uma mudança paradigmática no que tange ao modelo de 

desenvolvimento até então privilegiado no Estado brasileiro. A emergência desse projeto para o campo 

faz parte de uma dívida histórica diante da injusta formação agrária do país, e das reivindicações dos 

movimentos sociais que eclodiram na década de 1990. 

A agricultura familiar matem o homem que vive da terra no campo, rompe com lógica dos 

grandes latifúndios causador de grandes mazelas socioambientais e é, portanto, parte das políticas 

públicas estratégicas do Estado para a promoção de justiça social no espaço agrário brasileiro. 
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ÁGUA PARA QUE E PARA QUEM – DESVENDANDO OS CONFLITOS POR 
ÁGUA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO RIO SÃO MARCOS1 

Aline Cristina Nascimento2 

Desde a antiguidade a água vem sendo objeto de disputa entre seres humanos, sociedades e 

civilizações. Por ser um elemento essencial à vida de forma geral, pode ser tanto objeto quanto 

sujeito de grandes tensões. Com o desenvolvimento técnico e científico, a relação entre recursos 

hídricos e conflitos vem se tornando cada vez mais complexa, portanto, além do próprio fluxo natural, 

redes de objetos interferem na natureza natural. Sendo assim, este trabalho, pretende apontar 

algumas variáveis presentes no conflito pela água na Bacia do Alto Rio São Marcos. 

 Esta reflexão é parte da tese de doutorado em andamento e que tem como procedimento 

metodológico a revisão bibliográfica sobre a teoria do conflito e o trabalho de campo na área. A Bacia 

Hidrográfica do Alto Rio São Marcos abrange 04 municípios e 03 Estados da Federação Brasileira, sendo 

Cristalina no Estado de Goiás, Paracatu e Unaí no Estado de Minas Gerais e Brasília no Distrito Federal. 

Centro do Agrohidronegócio a bacia conta com o maior número de pivores para irrigação da América 

Latina, com a presença de reservatórios de hidrelétricas, com assentamentos rurais de camponeses e uma 

área urbana em plena expansão; este leque de sujeitos e distintas formas de apropriação e uso da água 

resulta em conflito social de cunho econômico, político, ambiental e social.  

Muitos autores da chamada “teoria do conflito” como Cooley (1984), Lowi (1996) e Wolf (1998) vão 

questionar as formas com que os recursos naturais, em particular a água, se relaciona com os conflitos. 

Tanto a escassez como a abundância estão relacionados a conflitos? Ou apenas a escassez pode 

desencadear conflitos? Há outros mecanismos pelos quais os recursos hídricos podem se relacionar a 

conflitos? Após exaustivas análises de diversos casos de conflitos envolvendo os recursos hídricos, os 

autores apontam que mais do que a abundância ou a escassez dos elementos naturais, são as variáveis 

políticas e econômicas que emanam os conflitos em diferentes escalas.  Se assim for, devemos dar mais 

atenção à interação entre relações de poder e conflitos, que muitas vezes acabam sendo negligenciadas 

nas pesquisas, do que criar novas tipologias de conflitos.  

No Brasil, alguns autores vêm igualmente trabalhando nessa perspectiva.  Pires do Rio (2007) 

ao expor sobre o seu conceito de geopolítica da água ponderou que: 
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A partir de um raciocínio cuja base pressupõe a interseção de conjuntos espaciais 
de diferentes ordens de grandeza, a abordagem geopolítica se direciona para as 
disputas e os meios empregados pelas diferentes forças, formais e informais, em 
território concreto e não, necessariamente, por ou pela água como elemento 
natural. [...] Nesse sentido, os conflitos, as disputas e os embates ocorrem entre 
regiões, unidades administrativas, cidades e áreas irrigadas que integram uma 
mesma bacia. Ao mesmo tempo, as companhias de água e esgoto, as empresas 
de engenharia responsáveis pelas obras hidráulicas, as agências de bacia e de 
regulação, as empresas grandes consumidoras de água, as companhias geradoras 
de eletricidade e os produtores emergem como atores importantes dos conflitos de 
uso e no processo de gestão dos recursos hídricos. (PIRES DO RIO, 2006, p.7). 

Nesse caso, a autora enfatizou principalmente a gestão das bacias hidrográficas como o 

território por excelência para analisar as disputas geopolíticas. Já Becker (2004) em seu conceito de 

geopolítica da água, procurou mostrar que a apropriação do recurso água implica uma série de 

discursos sobre o poder, quer para se referir à perda da soberania nacional dos países sobre certos 

recursos a partir de retórica de uma catástrofe global, quer para aludir à formação de um mercado e 

de uma gestão mais seguros dos recursos. Dentro desse contexto, a autora concluiu que a política 

externa aplicada à água como objeto de poder – a hidropolítica – vem sendo continuamente 

empregada pelos Estados. 

Para analisar o conteúdo geopolítico da água, é necessário perceber como ela se insere nas 

mediações produzidas pelo ser humano. Como sua forma-mercadoria está inserida nas relações sociais 

de produção. Como sua forma-mercadoria sintetiza condições gerais de produção capitalista, nos 

processos de produção e reprodução do valor no mundo. Neste caso, ela se expressa em um primeiro 

momento como fator de produção de mercadorias e em um segundo momento como a própria mercadoria 

ao considerarmos, por exemplo, os volumes de exportação virtual e física de água, diante dos sistemas de 

produção agrícolas irrigada. Mas é importante destacar que esta forma-mercadoria não se descola de sua 

dimensão primeira, bem natural, seu valor de uso (dessedentação dos seres, produção alimentar e de bem 

estar dos seres), sua natureza “apropriada” como mercadoria produz efeitos sobre regimes hídricos e 

climáticos, que deixam, portanto, de ser tomados simplesmente “fenômenos naturais”, mas expressões 

das ações histórico-concretas dos seres humanos, de acordo com as formas de mediação estabelecidas 

por eles com a natureza, que não lhe é mais exterior. Daí a consideração da água como recurso territorial. 

 Como mencionado por Pires do Rio (2006) um dos fatores que tem influenciado cada vez mais 

a relação água-conflito é o território. Em um período no qual a implantação de diferentes ações e 

objetos tem a capacidade de mudar completamente a configuração natural dos lugares, diversos 

pontos do território tornam-se estratégicos. Então, lugares que originalmente não se conectavam 

entre si, a partir da implantação da malha hídrica passam a manter profundas relações. Neste 



 

81 

 

contexto, o controle, a gestão e o uso do território tornam-se instrumento de poder, influenciando o 

binômio água – conflito. 

Na Bacia do Alto Rio São Marcos é latente o conflito pelo d´água. Expressa na disputa pelo seu 

uso como forma-mercadoria, a água compõe projetos econômicos e políticos de escala regional, 

nacional e internacional se olharmos para a água utilizada na produção de commodities para 

exportação. Irrigantes do agronegócio e hidrelétrica protagonizam a grande disputa que se desdobra 

na reprodução social de camponeses. Nesse sentido, é a apropriação privada da água para projetos 

econômicos   políticos que gera conflito e re-desenha as forças políticas no território. Isso fica claro 

no depoimento obtido durante trabalho de campo: 

[...] essa região aqui era toda nossa. Desde os anos (19)80 a gente vinha 
progredindo e desenvolvendo a região com a agricultura, porque aqui a terra é boa 
e tem muita água que possibilita expandir a área plantada ano a ano. Se você olhar 
os nossos dados verá que a produção só aumentava até a chegada da hidrelétrica, 
que chega queremos limitar nosso uso d’água para eles gerarem energia elétrica. 
Isso estagnou a nossa produção e muito dos produtores da região não aceita isso 
e continua usando a água do rio e tirando do lençol freático; só que isso vem dando 
muito conflito e vai dar muito mais se o governo não tirar essa hidrelétrica daqui. 
(Wagner Ribeiro, Irrigantes. Cristalina – GO. 27/12/2018). 

Já os representantes da hidrelétrica Batalha alegam que os aparatos técnicos e naturais do vale do 

Rio São Marcos tem capacidade para a geração de mais megawatts de energia elétrica, mas a apropriação 

d’água para a irrigação vem colocando limites, conforme consta no depoimento: 

[...] a hidrelétrica da Batalha tem toda a viabilidade para funcionar com capacidade 
total, mas não está por tem muito produtor que usa a água de forma irregular nesta 
bacia. Não entendem a importância da energia elétrica para o desenvolvimento do 
país e querem controlar a água para suas irrigações. Se o estado não intervir aqui 
logo vai ocorrer uma catástrofe, porque esse povo fala até em explodir essa 
barragem. (André Schmitch. Representante da Hidrelétrica Batalha. Cristalina-GO. 
08/01/2018). 

Neste contexto, é notório que, o que está por detrás da disputa pela água na Bacia Hidrográfica 

do Vale do Rio São Marcos é a forma-mercadoria que a água adquire nos referidos projetos 

econômicos representados pelos entrevistados. Contudo, há que se ponderar que a apropriação da 

água para tais fins cria efeitos hidroclimáticos na bacia que se desdobra nas condições de 

reprodução de camponeses assentados e, até mesmo falta de água em certos períodos do ano nos 

centros urbanos. Isso é descrito por camponeses da região: 

[...] essa era uma das regiões mais rica de água. Aqui o rio São Marcos corria forte o ano 
todo e os córregos tinha água o ano inteiro. Não era preciso furar poço; agora a água 
some até dos poço que a gente fura. Mudou tudo aqui, acabou com os mato tudo e até a 
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chuva não vem mais como vinha antes. [...] tamo vendo a hora de ter que sair daqui 
porque tem época que falta água pras plantas e pros animais e até na cidade tá faltano 
água, porque o córrego que leva água pra lá já tá ficano fraco. (Sebastião Pereira. 
Assentado. Unaí – MG. 10/01/2018). 

O que fica claro nos depoimentos é que a territorialização do agrohidronegócio (irrigantes e 

hidrelétrica) cria uma disputa pelo uso d’água como condição de reprodução do capital e desta, com 

as condições reais de reprodução vida dos camponeses e população urbana. Neste intento, o conflito 

pela água na Bacia Hidrográfica do Alto Rio São Marcos se materializa como um conflito social no 

qual protagonizam a propriedade privada dos recursos naturais e sua forma-mercadoria, a questão 

agrária e a luta pelas condições de reprodução social da vida.  
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ANÁLISE CONCEITUAL DO AGRONEGÓCIO: A CONSTRUÇÃO DO 

DISCURSO PARA A LEGITIMAÇÃO DE UM PROJETO DESIGUAL  

 

Jéssyca Tomaz de Carvalho 1 

Adriano Rodrigues de Oliveira 2 

Introdução  

Este resumo apresenta algumas considerações sobre o projeto de tese em desenvolvimento 

intitulado “A (des)construção do conceito de Agronegócio: análise dos efeitos socioambientais da 

territorialização das corporações de commodities no Cerrado” 3.  A centralidade da pesquisa reside 

na proposta de analisar a territorialização do Agronegócio no Cerrado e o papel do conceito e do 

discurso neste processo, investigando as estratégias discursivas de persuasão e subordinação 

camponesa e os sujeitos envolvidos.  

A fim de se alcançar os objetivos da pesquisa, estão sendo desenvolvidos alguns procedimentos 

metodológicos como a revisão bibliográfica e visitas de campo em territórios hegemonizados pelo 

Agronegócio, bem como visitas à experiências camponesas, sejam em acampamentos, 

assentamentos ou pequenas propriedades. Foram realizadas também visitas em Sindicatos Rurais, 

Cooperativas e Institutos Federais que pensam e executam projetos de agricultura no âmbito das 

propostas de Desenvolvimento Rural no Brasil. Até o momento, foram visitados os seguintes 

municípios: Rio Verde, Morrinhos e Santa Helena.  

Diante do que foi amadurecido no ano de 2017, é possível elencar-se algumas considerações 

acerca do tema, sobretudo, ao que concerne ao construto conceitual que sustenta o Agronegócio. A 

esse respeito, este resumo se dedica.  

Agronegócio: um projeto de Desenvolvimento Rural brasileiro?  

Como problematizado anteriormente, a presente proposta de investigação, versará sobre o 

processo de territorialização do Agronegócio no Cerrado goiano, a exemplo de uma realidade 
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mailto:jessyca.geo@gmail.com
mailto:adriano.ufg@gmail.com


 

84 

 

nacional que se baseia em um modelo desenvolvimentista da agricultura, pautado unilateralmente 

por uma perspectiva economicista – contudo, seletiva, desigual e segregadora.  

A análise conceitual, faz-se imprescindível para se fomentar tal discussão. Assim, é mister 

questionar-se, conceitos como: Desenvolvimento, Modernização, Agronegócio, Agricultura Familiar, 

Segurança Alimentar, Biocombustíveis entre outros. Vários são os autores que já de dedicaram à 

esta tarefa, por exemplo, Castilho (2016), Arrais (2013), Escobar (2014),  Montenegro Goméz (2006), 

Ribeiro (2005),  Mendonça (2009), Mendonça (2013) (2015), Delgado (2012), Oliveira (2014), 

Houdart (2010), Pizarro (2017) entre tantos. O que se pretende, a partir da observação de algumas 

experiências no Cerrado goiano - enquanto recorte, e a revisão destas pesquisas já consolidadas, é 

compreender como esses conceitos se relacionam e qual a força teórica, política e ideológica desta 

articulação.  

Observa-se que da chamada Modernização da Agricultura ao Agronegócio, várias foram as 

transformações espaciais e mudanças nas relações de trabalho, desencadeadas no campo, em 

consonância com a conservadora manutenção da  insolúvel questão agrária. No Cerrado, ou nos 

Cerrados – diante da diversidade, a ressignificação de sua imagem e a construção de modelos 

capitalistas de agricultura a serem seguidos, resulta em menos de meio século em conflitos de ordem 

natural, territorial, cultural que extinguem espécies e saberes fundamentais para a manutenção da 

diversidade Cerradeira.  

Como bem lembra Delgado (2012) a mudança de perfil na divisão internacional do trabalho, 

acaba por criar uma aproximação e dependência dos recursos naturais, que transforma a vantagem 

natural em capital e designa ao Brasil o papel de celeiro do mundo - como feito na década de 1970 

com o Cerrado. A renda fundiária, é pedra fundamental na construção de um projeto que transforma 

recursos naturais em commodities. Assim, desenha-se para o Agronegócio as seguintes demandas 

e bases:  

 

Sob uma estrutura agrária desigual e concentrada, o Agronegócio faz uso de um modelo 

conservador de latifúndio, dando sentido ao que Martins (1999) denomina por “o poder do atraso”. É 
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o velho revestido de novo e mantendo padrões de exploração e expropriações, apropriando-se de 

maneira concentrada de bens comuns.  

Para Mendonça (2010), Agronegócio é um nome novo para um modelo velho de agropecuária 

capitalista , que tem origem no sistema plantation e que se dedica à produção para exportação, 

praticada em grandes latifúndios. O autor acrescenta ainda que a novidade reside nas relações 

capital x trabalho, que são fortalecidas pela reestruturação produtiva do capital e que transformam 

as dinâmicas espaciais.  

É nesse jogo de interesses e dicotomias, entre o “novo” e o “velho” que as discussões quanto a 

questão agrária são entendidas como superadas, para a manutenção dos interesses do capital 

internacional em consonância com a oligarquia brasileira, mediado pelo conservadorismo. Martins 

(1999) chama atenção ao fato de tal realidade conduzir as transformações sociais e políticas no 

Brasil por um caminho de lentidão, sem rupturas institucionais, econômicas e culturais. As novidades 

nada mais são que desdobramentos do que já havia sido posto.  

No âmbito do avanço, pesquisas e tecnologias, são desenvolvidas – muitas vezes em 

instituições públicas, para satisfazer a demanda deste projeto, orquestrado e financiado por uma 

bancada ruralista. Delgado (2012) evidencia o pacto do poder executivo com o legislativo e o silêncio 

do judiciário; postulando a desconstrução de regras constitucionais que garantem a terra demarcada 

e a construção de caminhos que garantem a territorialização do Agronegócio, bem como o perdão 

de dívidas, infrações ambientais e etc.  

O autor esclarece, que somado ao braço da Academia e do Estado, a mídia assume importante 

papel ao alimentar a polissemia conceitual e colocar “Agronegócio” como uma mera palavra de 

marketing. Diante disso, cria-se um modelo de produção agrícola a ser seguido que comumente está 

associado a ideia de progresso, avanço e sucesso, que se confundem e se misturam em uma 

banalização conceitual com as ideias de Desenvolvimento e Modernização que nem sempre estão 

à luz de sua essência.   

Esse modelo, pautado no monocultivo e no uso de agrotóxicos, sementes modificadas e etc. 

além de todas mazelas ambientais já mencionadas, retroalimenta a indústria de venenos, a mesma 

que cria os “remédios” para a cura das próprias doenças que causam. Oliveira (2014), chama 

atenção ao processo de mundialização do capital em que essas multinacionais, a partir das redes, 

controlam a produção, o que comemos, como comemos e toda cadeia que passamos a consumir a 

partir disso.  



 

86 

 

O autor explica que com o apoio de discursos e do Estado, assiste-se no final do século XX, a 

integração do capital e aliança da classe burguesa em escala mundial, com a criação de empresas 

mundiais.  

Emerge-se então a necessidade de se questionar este modelo e a bagagem ideológica que o 

sustenta, constituída entre tantos elementos, por construções conceituais que se articulam e 

invadem o imaginário dos sujeitos – inclusive daqueles os quais estão sendo escamoteados. É no 

bojo disso, que surge o conceito de Agricultura Familiar, como uma categoria funcional, ao modelo 

capitalista de agricultura e todo o pacote que o representa.  

Percebe-se que “Agronegócio” não se limita ao raso significado de “negócio no campo”. Como 

já lembravam Dupas (2006) e Furtado (1983), é preciso descontruir o mito do Progresso e questionar 

o bem quisto Desenvolvimento Econômico. Isso, para que o Agronegócio não se forje como um dos 

mais promissores setores da economia brasileira, como recorrente tenta se afirmar e como bem 

questiona Bezerra (2009).  

Vale-se ressaltar então a diferença entre definir e conceituar (BARBOSA, 2001). A autora explica 

que a conceituação é um processo de construção de um modelo mental, o qual corresponde a um 

recorte cultural, resultado de interpretações; a escolha de uma estrutura léxica, portanto, pode 

manifesta-la de maneira eficaz. Já a definição restringe-se ao plano semiótico e às grandezas 

sígnias, a interpretação está limitada às unidades lexicais, não à complexidade cultural que o 

conceito carrega. 

A partir dessas análises conceituais então, compreende-se aqui, que como explica Castilho 

(2016) que a Modernização nada mais é que a territorialização do próprio modo de produção 

capitalista e o conceito de Desenvolvimento, como elucidado por Escobar (2014) foi cunhado por 

países imperialistas (no consenso de Washington) com o propósito de se pensar modelos a serem 

alcançados se seguidas determinadas etapas de “evolução”. 

Para Escobar (2014) essas etapas em verdade contemplam os interesses capitalistas 

hegemônicos e criam estágios que classificam determinados países (como o Brasil) como 

subdesenvolvidos. Impondo então um receituário por uma perspectiva colonial. Desse modo, o autor 

chama a atenção à necessidade de se pensar alternativas ao Desenvolvimento e não de 

Desenvolvimento. Convida a uma reflexão pela ontologia política, que considere todos os elementos 

que compõem o espaço.  

Contribui também para a discussão sobre Desenvolvimento, o autor Smith (1988) com a leitura 

sobre o conceito de Desenvolvimento Desigual e Combinado demarcando a dialética do processo, 

que combina o Desenvolvimento Econômico com o processo de exploração, revelando-se assim as 
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contradições que sustentam o modo de produção capitalista. Assim, esses conceitos, articulam-se 

e sustentam o conceito de Agronegócio.  

Logo, como chamado para a reflexão por Delgado (2012), enquanto o Agronegócio mantiver 

esse grau de controle ideológico, político e econômico, ações contra-hegemônicas eficazes são um 

grande desafio. Observa-se, por exemplo, que muitas Políticas Públicas desconsideram a existência 

de um grupo que não tem a premissa econômica como carro-chefe, por partirem dessas matrizes 

conceituais, fazendo-se pertinente tais questionamentos.  

Considerações Finais 

Refletir sobre a heterogeneidade do campo brasileiro, além do esforço por uma leitura crítica do 

projeto hegemônico, trata-se, de um passo fundamental na construção, ou ao menos, no 

apontamento para concepções mais completas sobre avanços no campo que considerem o todo e 

ultrapasse o viés econômico, pautado em um cínico e concentrado lucro. 

Entende-se aqui, que a superestrutura é basilar na territorialização do Agronegócio – um projeto 

de desigualdade e exploração; demandando este conceito e sua bagagem ideológica ser 

desmistificado, para que haja a valorização do campesinato brasileiro e o enfrentamento da má 

equacionada questão agrária brasileira.  

Do processo de Modernização da Agricultura na década de 1970 ao chamado Agronegócio no 

Brasil nos anos 2000, este projeto constitui-se como hegemônico nas propostas de Desenvolvimento 

Rural por todo suporte material e imaterial com que conta, que por uma perspectiva colonial vai se 

consolidando e mascarando a realidade de desigualdade e concentração intrínseca à esses 

conceitos.  
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ANÁLISE CRÍTICA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
(PAA), COMO POLÍTICA NEODESENVOLVIMENTISTA PARA A 

AGRICULTURA FAMILIAR SOLIDÁRIA 

Carlos Ferreira Wanderley1  

João Batista de Deus2  

Adriano Rodrigues de Oliveira3 

Introdução 

O objetivo do estudo é realizar uma análise crítica da política do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), dirigida à agricultura familiar solidária4 pelo Estado neodesenvolvimentista5, 

levando em conta os elementos execução, impacto e  instrumentalização pelo meio técnico-

cientifico-informacional (MTCI)6 dentro e fora de seus empreendimentos7. Para isso, penetramos 

nos cenários políticos e socioeconômicos do Brasil neodesenvolvimentista de 2003 a 2016, 

precisamente, dos dois governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos dois da 

presidente Dilma Vana Rousseff 8.  

Nos primeiros instantes do governo neodesenvolvimentista de Lula da Silva cria-se a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), para dar apoio aos inúmeros 

empreendimentos solidários eclodidos, em sua maioria, na década precedente, bem como é 

                                                                 
1Doutorando em Geografia pelo PPgeo/UFG e Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de 
Brasília (IFB). 
2 Doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP) e Professor da UFG. 
3 Doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e Professor da UFG. 
4 Singer (2000) 
5 A academia ligada ao Partido dos Trabalhadores (PT) cunha a fase dos governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff, 
de neodesenvolvimentista ou social-desenvolvimentista. 
6 Santos (2014, p. 238) chama o meio técnico-científico-informacional de “manifestações geográficas decorrentes dos novos 
processos”.  
7 Os critérios de seleção dos empreendimentos solidários para pesquisa de campo deram-se por: i) Os empreendimentos são 
todos rurais, ligados à agricultura familiar associativa e localizados nos estados do Maranhão, Goiás e São Paulo; ii) atuam 
preferencialmente, na mesma atividade econômica de produtos alimentares; teve negócios com o PAA, entre outros. Depois, 
selecionados o número de 2 (dois) em cada um dos estados por indicação dos gestores governamentais e das entidades não-
governamentais: 01 (um) considerado exitoso com o PAA e 01 (um) que não consegue se viabilizar com este Programa. Das 
escolhas dos estados: Maranhão: detentor do segundo pior índice de desenvolvimento humano do Brasil e unidade na qual 
se realizaram as etapas inicias deste trabalho; Goiás: detentor de condições medianas desse mesmo índice de 
desenvolvimento e São Paulo, detentor do segundo melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil e o mais rico.  
8 Em Lula (2003-2010), os propósitos são de manter a política econômica de estabilização e de enfrentar as históricas 
desigualdades sociais, bem como de incentivar a ocupação não-assalariada nos chamados empreendimentos de 
economia solidária. Já em Dilma (2011-2016), busca-se dar continuidade a esta política, embora realize em seu 
transcurso ajustes significativos.  
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criado o PAA9. Tais iniciativas são dirigidas especialmente à agricultura familiar solidária e suas 

ações estendem-se aos governos de Dilma Rousseff10. 

Neste conjunto, lançamos algumas questões que servirão de provocação à nossa análise 

crítica. Iniciando em saber, que motivos levariam o neodesenvolvimentismo a gestar uma política 

pública para agricultura familiar como a do PAA.  Depois, uma vez operando, este Programa 

conseguiria alcançar níveis satisfatórios de eficiência, eficácia e efetividade ou foram encontradas 

soluções realistas diante do difícil funcionamento da máquina pública e dos percalços político-

socioeconômico do neodesenvolvimentismo, cujo clima é de disputa e de interesses 

diversificados no seu interior. Por fim, que crítica podemos construir, se de fato, o PAA contribui 

– desprendido de suas intensões - para o prosseguimento do desenvolvimento geográfico 

desigual, mesmo que percorrido incipiente trajetória. 

Como premissas - nas análises - vamos levar em conta o lugar crítico em que nos 

encontramos (o ângulo marxista11, com o método materialismo dialético) e aquilo que acreditamos 

como sujeito crítico12. 

Crítica à Política Neodesenvolvimentista do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

A criação do PAA em 2003, segundo Grisa (2011, p. 34) é resultado da confluência de dois 

debates importantes da década de 1990 no Brasil. O primeiro tem como questões centrais o 

combate à fome e a garantia da segurança alimentar e nutricional da população brasileira. O 

segundo debate é dirigido ao reconhecimento da agricultura familiar como categoria social pelas 

políticas governamentais. Esse setor, que até então não havia sido considerado pelo Estado como 

objeto de políticas públicas específicas, começa a receber maior atenção. Entre elas, o próprio 

PAA. (GRISA, 2011, p. 34). 

     Para o MDA, o PAA possui duas finalidades básicas, como a de promover o acesso à 

alimentação e a de incentivar a agricultura familiar. Para o alcance desses dois objetivos, o 

Programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os 

                                                                 
9 O PAA é criado pelo artigo 19 da Lei nº 10.696/2003 - regulamentados pelo Decreto nº 7.775/2012 e pelo 
Capítulo III da Lei no 12.512/2011 - o qual passa a integrar o Sistema de Informações de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN). 
10 O segundo e último mandato de Dilma Rousseff é encerrado em 12/05/2016 em virtude de um processo de impeachment. 
11 Ver as ideias de MARX (2005) em O Capital. Livro Primeiro. O Processo de Produção do Capital. 20. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 
12Acreditamos que, embora haja significativos empenhos do governo neodesenvolvimentista em modelar uma política 
diferenciada para a agricultura familiar solidária - via PAA – no momento em que ela é posta em operação, não consegue se 
desvencilhar das velhas práticas e instrumentos, e assim, corrobora na (re)produção das históricas diferenças regionais, 
especialmente, em razão do meio técnico-cientifico-informal (MTCI) dentro e fora de seus empreendimentos. 
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destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela 

rede socioassistencial e pelos equipamentos públicos de alimentação e nutrição”. (MDA/ Cartilha 

PAA, 2016). O PAA, neste sentido, é desenvolvido em cinco modalidades diferentes. Quais sejam: 

Doação Simultânea, Compra Direta, Formação de Estoques, PAA Leite e Compra institucional. 

Em relação ao público beneficiário, o Programa possui dois públicos: os fornecedores e os 

consumidores de alimentos.  

Das políticas neodesenvolvimentistas para a agricultura familiar e, no recorte a do PAA, cuja 

base legal, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) possibilitaria 

uma maior presença do Estado e ao incentivo dos processos de comercialização da produção dos 

agricultores familiares - entre outros  - não trouxe, efetivamente todas estas garantias, como 

veremos a seguir. 

Ao operar este Programa, fica evidente que o montante de recursos investidos13 apresenta, 

num primeiro momento, importante aporte, e depois significativos movimentos tendendo para 

baixo, especialmente no segundo e incompleto mandato de Dilma Rousseff. Denúncias de fraudes 

à Justiça Federal do Paraná, com reverberações em todo o país, e principalmente “ajustes fiscais”, 

a partir de 2015, são as principais causas. 

O PAA, não funciona eficientemente como fora originalmente desenhado em seu projeto, em 

função “das burocráticas estruturas, da maior tensão no relacionamento entre os ministérios e 

órgãos que compunham o grupo gestor”14 e, da ainda incipiente cultura de priorização da 

agricultura familiar no principal executor do Programa, a Conab. Atinente ao meio técnico-

cientifico-informacional (MTCI) que uma vez instrumentalizado e combinado com Programas 

como o PAA poderiam trazer uma mudança no meio rural, nota-se no transcurso da investigação 

que, mesmo não tendo se manifestado na sua totalidade, e assim, nos permitir afirmar que é 

causa de êxito nos empreendimentos classificados como tal, concordamos plenamente com o que 

pensou Santos (2014)15. 

Ao mergulharmos no ambiente endógeno e exógeno dos empreendimentos selecionados 

vemos que de concreto, há avanços importantes oriundos do PAA. Em Piqui da Rampa (Vargem 

Grande/MA), por exemplo, é possível ouvir o relato de seu representante dizendo que “antes do 

PAA nós só tínhamos fome e miséria e eram muito fortes” e que “depois do Programa passamos 

                                                                 
13  Fonte: PAAData (www.aplicações.mds.gov.br) 
14 A fala é do Gestor da Conab/SP 
15 Santos (2014) postula que o elemento MTCI, uma vez instrumentalizado oferece possibilidades maiores de êxito e de 
transformação, que outras zonas igualmente dotadas de um ponto de vista natural, mas que não dispunham desta força. 
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a conhecer a vida”. Do cenário de positividade do Programa, ouve-se da Copafarga de Juquiá 

(SP) que a construção e pagamento da sede da cooperativa já eram resultados positivos e que o 

agricultor inserido no PAA mudou de vida, “bastava ver o estacionamento da entidade em dias de 

assembleia”. Todavia, os relativos êxitos de Piqui da Rampa (MA) e Juquiá (SP) estão ameaçados 

pelos cortes no orçamento do PAA (2015 em diante). 

  Não obstante carregado de críticas, temos de reconhecer que a expansão do mercado 

consumidor da política neodesenvolvimentista, aparece como uma das principais marcas – em 

que pese sua curta duração. Desse modo, é o que dá sustentação financeira, desde 2013, a 

Coopeeruruana (Uruana/GO) na sua inabilitação documental para contratar com o PAA. Já o 

“sucesso” da Coparpa (Jataí/GO) se dá pela combinação de negócios com o governo e o mercado 

privado, concomitantemente.  

Indo agora, a realidade paulista, assiste-se que as cooperativas de Tremembé (no rico Vale 

do Paraíba), mesmo não tendo uma relação duradoura com o PAA, em virtude de denúncias de 

irregularidades à Justiça Federal, possuem a seu favor um mercado extremamente forte. Situação 

bem diferente da Coopafarga de Juquiá, que a depender do economicamente pobre Vale do 

Ribeira não teria condições de escoar toda sua produção.  

Da primeira provocação, Grisa (2011, p. 34) diz que os avanços para a construção do PAA 

“foram, em grande medida, resultado da capacidade de mobilização, intervenção política e 

negociação de diversas organizações sociais representativas dos produtores familiares.  Já 

Pochmann (2011, p. 38) fala que em Lula da Silva há sinais de uma retomada de projeto nacional 

de desenvolvimento, tendo a política social como um dos seus principais pressupostos”. Cada um 

pelo seu angulo, tais fatos são plenamente percebidos por boa parte dos agricultores nos 

agrupamentos pesquisados.  

Outra questão: uma vez operando, o PAA, consegue alcançar níveis satisfatórios de 

eficiência, eficácia e efetividade? Ou são encontradas soluções exequíveis, diante do difícil 

funcionamento da máquina pública e dos percalços político-socioeconômico da curta vida do 

neodesenvolvimentismo?  

É possível observar que o PAA, mesmo sendo resultado da confluência daqueles dois 

importantes debates, há uma “troca de pneus com o carro ainda andando. O coordenador do 

Programa na Conab/MA ao afirmar que “no começo do Programa não teve a preocupação de 

planejar, pois tinha que implantar”, revela a certa urgência em implantar políticas sociais, inclusive 

as que abarquem a agricultura familiar. Sucede também que, o Governo Federal ao contar – na 

sua operação - com parcerias estaduais e municipais, objetivando “rodar bem o Programa”, 
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encontra quase sempre baixa receptividade de seus gestores, sobretudo nestes últimos. A causa 

principal encontrada é que, o fluxo dos recursos financeiros passa direto para e entre os 

beneficiários. Depois, os recursos financeiros encontram maior eficiência e eficácia16 – ainda que 

não total - nos espaços detentores do meio técnico-cientifico-informacional mais desenvolvido, se 

analisarmos na perspectiva miltoniana. 

Da última provocação, achamos em Codó (MA), um caso emblemático de como anda a 

estrutura do e para o PAA em regiões não desenvolvidas e pouco assistidas. A Associação de 

Mirindiba, nosso objeto de análise neste município é um exemplo disto: possui áreas cultivadas 

mecanicamente somente quando o equipamento é cedido pela Prefeitura, mas também áreas 

ainda “no “toco” e, com poucos negócios. Por outro lado, São Paulo aparece como campeão de 

vendas governamentais. Basta ver os números dos contratos realizados com a Conab17. (Para 

além do PAA)18.  

Considerações Finais 

Quisemos mostrar nesta pesquisa – na perspectiva crítica - que, a despeito dos esforços do 

neodesenvolvimentismo em modelar uma política diferenciada para a agricultura familiar - via PAA 

- na hora de executá-la, não consegue se livrar de velhas práticas e instrumentos e assim, 

corrobora na (re)produção das diferenças regionais, sobretudo, em função do meio técnico-

cientifico-informal dentro e fora de seus empreendimentos. As bases para esta afirmação se 

sustentam nas seguintes manifestações: i) A performance da política social-desenvolvimentista – 

como acreditamos ter havido – possui “autonomia de voo de galinha”19. Na agricultura familiar e, 

sobretudo no PAA, os recursos, no seu início, são significativos, mas, depois declinam; ii) O 

Governo Federal ao contar com parcerias estaduais e municipais, recebe quase sempre baixa 

adesão de seus gestores; iii) Os recursos financeiros encontram maior eficiência e eficácia nos 

espaços detentores do meio técnico-cientifico-informacional desenvolvido, embora não na sua 

totalidade; iv) Mesmo buscando reverter a trajetória histórica, a alocação dos recursos do PAA 

“ainda” se concentra nos estados mais ricos e articulados; v) Os membros dos agrupamentos de 

regiões economicamente deprimidas, auferem renda menor e são submetidos às condições de 

qualidade de vida inferior; vi) A melhora na qualidade de vida dos agricultores é resultado de um 

                                                                 
16 Ver as ideias de OLIVEIRA (2010) em Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas.  Ed. Atlas. 
17 PAAData (2016) 
18 Senaes (2013) e PAAData (2016) 
19 Estudo: A economia brasileira e o voo da galinha. (LOURENÇO, 2013) 



 

94 

 

conjunto de políticas públicas e não ao PAA, isoladamente; vii) Há  cooperativas bem integradas 

ao mercado e outras totalmente dependentes de negócios com o governo. Ou seja, a política 

social-desenvolvimentista para a agricultura familiar solidária, via PAA, aparece como uma nova 

proposta que é operada com velhas práticas. Na perspectiva Brechtiana:  uma Nova Carne que é 

comida com os Velhos Garfos. 
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CAMPONESES NO AMAPÁ: Território e Modo de Vida 

 Manoel Osvanil Bezerra Bacelar1 

Manoel Calaça2 

Introdução 

As reflexões apresentadas nesse artigo resultam da convivência, junto as comunidades 

camponesas. Foi importante para a formulação das ideias apresentadas a experiência pelo contato 

com o mundo vivido por aqueles sujeitos, de um lado como membro de comunidades que permitiu 

conhecer as diversas estratégias de vida nas relações sociais e nas relações com a natureza.  

A compreensão da produção dos territórios pelos camponeses e a constituição do seu modo de 

vida, são elementos importantes para a compreensão das relações que se estabelecem entre os 

atores do agronegócio e os camponeses sejam eles quilombolas, populações ribeirinhas, 

extrativistas etc, sujeitos sociais que estão envolvidos no jogo das disputas territoriais no campo no 

Estado do Amapá.  

No artigo em questão propõem-se apresentar, os senários básicos e os seus desafios incluídos 

dentre os conflitos fundiários, os que envolvem tanto o acesso à terra, quanto a continuidade dos 

modos de vida dos menos privilegiados pelas políticas públicas de garantias por direitos, em 

particular os camponeses do Amapá. De maneira em que pode ser um trabalho capaz de contribuir 

para a compreensão da realidade destas populações, que vivem no campo e que se integram 

constituindo parcela do campesinato e do seu papel diante da expansão do capital.  

Uma questão importante que nos inquieta é saber como os camponeses constituem os seus 

territórios e asseguram o seu modo de vida e quais os desafios que enfrentam ante a expansão das 

atividades do agronegócio, nas imediações dos territórios em que se estabelecem.  

Assim, o objetivo deste artigo foi: conhecer as formas em que os camponeses do Amapá 

constituem os seus territórios e asseguram o seu modo de vida frente as atividades do agronegócio. 

Essa perspectiva em conexões pode nos evidenciar certas situações vividas por eles, enquanto 

territórios de vida, dando sentido e significados à sua existência. 

 

                                                                 
1 Professor do curso de Geografia da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP; Doutorando em Geografia pela Universidade 
Federal de Goiás – UFG 
2 Professor do Curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás-UFG); Orientador 
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Território 

As perspectivas para a elaboração deste resumo surgiram em função de querer entende melhor 

as formas de como os camponeses dentre uma série de atividades que desenvolvem no campo, 

constituem os seus territórios e os seus modos próprios de vidas frente a monopolização dos 

territórios do agronegócio. Nessa possibilidade a priori foi importante inicia-lo, abordando 

teoricamente sobre o conceito de território, no sentido de melhor compreende-lo, para adiante 

discutir o modo de vida das comunidades no campo do Amapá. 

Nessa perspectiva, o conceito de território constantemente e amplamente, sempre foi utilizado 

na sociedade, desde o início da formação do Estado Moderno, como parâmetros de definição 

relacionado a delimitação de fronteiras em diversas áreas, terminantemente áreas reivindicadas vias 

diplomáticas ou conflitivas, demonstrando o seu caráter de poder e de domínio. 

Rafesttin (1993), faz a crítica a essa concepção embasada na geografia política clássica que, 

segundo ele, é uma geografia do Estado e elabora sua tese sobre o território, na perspectiva de 

compreendê-lo com resultante das relações que se estabelecem entre os atores sociais que se 

constituem como atores territoriais. É nessa concepção que compreendemos o território como 

categoria de análise geográfica.  

Nesse resumo, chama-se atenção e considera-o também, enquanto um ente que se traduz em 

estruturas jurídico-política, técnica, econômica e social, assim como de natureza que inclui as suas 

representações simbólicas e as suas lógicas culturais que lhes são atribuídas.  

Tal estruturas se bem compreendidas são capazes de proporcionar mecanismos suficientes 

para se entender sobre as dificuldades enfrentadas pelos camponeses, em manter a posse das suas 

terras, assegurar e manter a sua identidade, de não permitir a substituição das suas atividades 

coletivas dentre outros conflitos enfrentados por eles, em detrimento da expansão agrícolas 

desenvolvida pelo agronegócio, as quais podem promover, a instabilidade e a pouca resistência 

destas comunidades frente as imposições determinadas pelo capital mundial.  

Tais fragilidades, ainda se manifestam, como rastros característicos do mundo contemporâneo, 

na medida em que os territórios e os modos de vida dos camponeses constituídos, a partir das suas 

potencialidades, criatividades e das suas habilidades, já não encontram subsídios para assegurar os 

direitos individuais e coletivos sobre a posse da terra, o seu principal meio de produção natural. 

Esse entendimento sobre o território camponês, passa a apresentar melhor contundência, a 

partir do que pensa Almeida quando diz: “é da diversidade dos grupos sociais que que resulta aquela 

dos territórios: “as suas dimensões, as configurações espaciais e as funcionalizações dos territórios” 
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(ALMEIDA, 2005, p. 105). Essa afirmativa nos leva a perceber outras dimensões intrinsecamente 

contidas nessa categoria e que podem ser utilizadas pelos camponeses durante o processo de 

enfrentamentos antes, a monopolização dos territórios empreendidos pelos capitalistas.  

Recorda-se ainda, que os estudos sobre os territórios como portadores de ideologias, de 

representações simbólicas, do inconsciente, de relações diversas e de base material, conduzem-nos 

a uma abordagem diferenciada sobre a monopolização dos territórios e a expansão das fronteiras 

agrícolas nos espaços camponeses amapaense.  Implicações, que no pensar de Almeida (2008, p. 

316), apresenta “uma imagem do mundo, subjetiva e evolutiva, porque, tende a considerar que 

outros aspectos ainda, podem se manifestar, para compor a sua natureza”. 

Por conta disso, há necessidades de aprofundar os estudos sobre a natureza dos territórios, no 

sentido de proporcionar-lhes claras e evidentes aplicabilidade durantes o exercício relacional dos 

enfrentamentos geridos a partir da territorializção do capital e das estratégias de resistência 

utilizadas pelas populações/comunidades camponesas.  

Modos de vida camponês  

Os significados do modo de vida específico dos camponeses do Amapá e as suas dimensões, 

constituem o foco principal para a geografia cultural conduzir os seus esclarecimentos, e a sua 

aplicabilidade, porque, conforme Corrêa (2012, p. 137), “modos de vida, são construções intelectuais 

que visam dar sentido as diversas esferas da vida. Compreender os significados criados por nós e 

pelos outros é construir um conhecimento mais profundo de um dado aspecto da realidade.  

Essa forma de se assumirem enquanto tais não impedem a esses grupos sociais de terem 

relações com grupos considerados diferentes, todavia é preciso propor limites, para impedir de 

aceitar o que pode ameaçar seus valores essenciais (CLAVAL, 1995 apud ALMEIDA, 2004, p. 112)  

Todavia, o conhecimento da sua organização, da sua constituição e da sua estrutura, ou seja, 

os significados são os fundamentos últimos de todo tipo de conhecimento, nesse caso trata-se das 

potencialidades desenvolvidas pela comunidade camponesas que constituem todos os segmentos 

sociais, com exceção aquelas que por influencias de fatores estranhos a elas, perdem a sua 

identidade, pode ser o caso dos camponeses do Amapá que estão perdendo a posse das suas 

terras, para o agronegócio de grãos. Portanto, modos de vida são feitos de constituição própria, de 

aplicabilidades estratégicas e de implicação profundas para os camponeses.  

Em se tratando de comunidades camponesas no amapá, ainda, apresentam características 

próprias de serem sustentada, a partir da agricultura e da criação reduzida de gado, aspectos que 

por si só explica o pouco desenvolvimento da lavoura e o não surgimento de outras formas de 
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desenrolamento econômico. Isso se deve em função também de que, o Amapá e as suas estratégias 

de desenvolvimento sempre estiveram pautadas, nos interesses da exploração dos recursos 

naturais, desviando as suas atenções aos camponeses e priorizando sempre e, atualmente à outras 

atividades econômicas, ligadas à territorialização dos monopólios e a monopolização dos territórios 

agrícolas para a produção em larga escala (OLIVEIRA, 2014).   

Por conta disso, os territórios nos quais nós nos depararmos com o outro, realizamos nossas 

intenções e os nossos reconhecimentos sobre as condições de vida dos indivíduos, são capazes de 

reconstituírem nossas percepções sobre os diversos fenômenos no campo. O que se afirma está 

intrínseco ao que diz Haesbaert “seja pelo aprofundamento do próprio olhar sobre nossa 

singularidade, seja pela indagação colocada pelo olhar do outro que nos impõe, ao mesmo tempo, 

contestações, afirmações e relativizações” (HAESBAERT, 2014, p, 17). 

Considerações finais 

Nesse sentido é preciso entender que nesse contexto de precarização e instabilidade 

socioeconômica e cultural para os sujeitos do campo, pode significar, convive-los com uma outra 

realidade diferente daquela constituída por aqueles que fazem do seu território e das suas 

territorialidades algo que não é apenas passageiro e provisório, mas, determinam a construção da 

sua própria condição de existência, a partir de um constante exercício para contornar determinados 

conflitos, que mais lhes parece, um feixe de dificuldades embicando-lhes, o contexto da sua continua 

existência. Avante camponeses.   
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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Luana Maria Xavier Silva1 

Introdução 

Nosso trabalho apresenta uma problemática a partir da percepção da luta dos Movimentos 

Sociais em Goiás por meio da sua territorialização nos assentamentos com centralidade na 

mobilização pelo direito à uma educação emancipatória. Desse modo, visa a análise da educação 

do campo e suas especificidades no século XXI que se diferenciam do modelo tradicional adotado 

nas escolas da cidade. 

Vivenciamos, atualmente, uma fragilidade nos elementos que estruturam a sociedade. Um 

desses elementos é a economia, ainda pautada na exportação agropecuária estabelecida em um 

território de disputa entre campesinato e agronegócio. A educação do campo nasce em meio a esse 

conflito como instrumento de defesa dos territórios camponeses, numa perspectiva emancipatória a 

partir de políticas públicas que não subordinem o campesinato ao agronegócio e assim valorizem os 

sujeitos do campo. 

 O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é pioneiro no Brasil na luta pelo 

desenvolvimento a partir da Reforma Agrária, mas até que ponto os Movimentos Sociais podem 

contribuir para a construção de um modelo de escola do campo, tendo como referência a formação 

de sujeitos atuantes na luta pela Reforma Agrária? Neste contexto de consumo exacerbado que o 

capitalismo propaga, em que medida a aproximação dos Movimentos Sociais com a escola propicia 

a valorização do campo e evidencia a importância da Reforma Agrária para o desenvolvimento do 

país? 

Partimos do pressuposto que a Educação do Campo está associada ao desenvolvimento 

territorial, pois segundo Stédile (2012), o desenvolvimento tem dimensões primárias: política, 

ambiente, sociedade, cultura e economia; e dimensões associadas: educação, saúde, moradia, 

produção, lazer, mercado e consumo. Portanto, território cria educação que cria desenvolvimento; 

assim território deixa de ser plano e passa a ser, também, sujeito. Também é suposto que a 

Educação do Campo é a ferramenta imprescindível para que a valorização e emancipação das 
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pessoas do campo se consolide, visto que a Educação do Campo nasce em um contexto de luta 

entre campesinato e agronegócio com supervalorização da cidade. 

Educação, Identidade e Desenvolvimento do Território 

Stédile (2012) afirma que o MST prevê a democratização da educação formal, o que garante o 

acesso à escola desde o ensino fundamental ao superior a todos os jovens que vivem no campo e 

ainda a superação completa do analfabetismo entre os trabalhadores adultos. De acordo com 

Fernandes (2012) as ações do movimento têm contribuído para o desenvolvimento dos territórios 

camponeses e do país. Os investimentos na produção, infraestrutura, educação e saúde por meio 

da organização de sua sociedade, transformaram-no em um dos movimentos mais admirados.  

De acordo com Ferreira (2001), o estudo da relação homem/natureza acompanha o 

desenvolvimento da Geografia desde a sua origem. O interesse geográfico pelo estudo do meio rural 

desenvolveu-se de forma bastante particular e alcançou um papel de destaque no contexto da 

ciência geográfica, sendo contemporâneo ao desenvolvimento da Geografia Científica do século XIX 

e início do XX. Ainda segundo Ferreira (2001) a Geografia surge em meio a uma sociedade agrária, 

visto que a agricultura é a atividade econômica mais antiga. 

Carneiro (1997) faz uma análise acerca de dois fenômenos no meio rural brasileiro. No primeiro 

momento noz diz que o espaço rural não se define mais exclusivamente pela atividade agrícola; há 

um número relevante de agricultores que além da agricultura possuem outras fontes de renda. A 

outra questão é o espaço rural como lugar de lazer; Carneiro (1997) nos mostra que há novos valores 

que sustentam a procura da proximidade com a natureza e com a vida no campo. 

Ainda segundo a autora, a sociedade fundada na aceleração do ritmo da industrialização passa 

a ser questionada pela degradação das condições de vida dos grandes centros. O contato com a 

natureza é, então, realçado por um sistema de valores alternativos. O ar puro, a simplicidade da vida 

e a natureza são vistos como elementos de limpeza do corpo e do espírito poluídos pela sociedade 

industrial.  

Portanto, Carneiro (1997), mostra que o campo passa a ser reconhecido como espaço de lazer 

ou mesmo como opção de residência. A agricultura, nesse caso, passa a ser um complemento, 

muitas vezes, voltada para a manutenção da família. Na análise da autora, é a partir do 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura simultaneamente à interiorização das indústrias e à 

modernização da sociedade urbana e rural, que há integração entre esses dois espaços. 

Por Oliveira e Dalmagro (2014), foi a partir do capitalismo, que o campo deixa de produzir para 

si e passa a produzir para outro, o urbano, e este, via indústria, passa a definir o que o campo produz. 
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Nesse sentido, surge uma sociedade nova, de integração cada vez maior entre estes dois espaços. 

Porém, no ensino de Geografia, quando nos referimos à integração dos espaços urbano e rural, 

ainda está presente a ideia de territórios dicotômicos; de um lado o grande produtor capitalista 

voltado para o agronegócio e do outro o camponês atrasado; visão simplista que tem contribuído 

para a não valorização do sujeito do campo.  

Souza (2012) traz a análise de documentos oficiais de ensino do Estado de Goiás e livros 

didáticos que tem fortalecido essa bipartição de ideias e apresenta elementos de comprovação que 

a geografia escolar, enquanto instrumento de análise da relação sociedade/natureza, tem papel 

imprescindível para o fortalecimento da identidade camponesa.  

Oliveira e Campos (2012) mostram que o contexto educacional recente do mundo rural vem 

sendo transformado por movimentos instituintes que começaram a se articular no final dos anos 

1980, quando a sociedade civil brasileira vivenciava o processo de saída do regime militar, 

participando da organização de espaços públicos e de lutas democráticas em prol de vários direitos, 

dentre eles, a educação do campo. 

Cardart (2012) diz que a Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira 

atual, protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa incidir sobre a 

política de educação desde os interesses sociais das comunidades camponesas. Fernandes (2014) 

também apresenta a Educação do Campo, na conjuntura atual, associada ao desenvolvimento do 

campo e como ideologia de defesa do mesmo na disputa territorial entre campesinato e agronegócio; 

a pensar a emancipação desses territórios a partir da educação para promover o desenvolvimento 

do campo. 

Caldart (2012) também traz que o protagonismo dos movimentos sociais camponeses no 

batismo originário da Educação do Campo nos ajuda a compreender o processo, e, portanto, da 

necessidade da tomada de consciência para as transformações sociais possíveis por meio da 

educação. 

De acordo com Fernandes (2012) o MST nasceu da ocupação da terra e se reproduz por meio 

da espacialização e da territorialização da luta pela terra. As conquistas de frações do território do 

latifúndio e a sua transformação em assentamento acontecem pela multiplicação de espaços de 

resistências e de territórios camponeses. Segundo Molina e Rocha (2014), Educação do Campo é 

indissociável da luta pela terra, da luta pela Reforma Agrária. Democratização da terra, com a 

democratização do acesso ao conhecimento.  

 

Considerações Finais 
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Acreditamos, diante dos problemas da atual conjuntura política, na necessidade de luta por uma 

educação de qualidade e esta deve estar presente em todos os espaços. Na área urbana, enquanto 

docente, podemos vivenciar as dificuldades de discutir temas que envolvem construção de 

identidade, reforma agrária e emancipação, por exemplo, uma vez que há um direcionamento às 

aprendizagens específicas e ainda há presente uma forte alienação na sociedade. É evidente a 

necessidade de discutir novas formas de construção do conhecimento e a Educação do Campo se 

mostra relevante para as discussões teóricas que envolve a formação do docente.   

No campo, a batalha pela construção do conhecimento ganha dimensões visíveis na disputa 

pelo território camponês. É necessário cuidar também das crianças dos acampamentos de luta pela 

terra, pois a formação delas enquanto sujeitos com identidade do campo é imprescindível para que 

haja a valorização camponesa; também é preciso garantir o acesso ao conhecimento que é um 

direito de todos, bases do surgimento do trabalho com educação no MST.  

O movimento também é movido pelas circunstâncias históricas que o produziram, na tomada de 

decisões políticas que, aos poucos, compuseram sua forma de luta e de organização coletiva. Uma 

dessas decisões foi a de organizar e articular o trabalho de educação das novas gerações com suas 

especificidades e, com base nessa intencionalidade, elaborar uma proposta pedagógica específica 

para as escolas dos assentamentos e dos acampamentos, bem como formar seus educadores e 

contribuir para desenvolvimento mais justo no país.  
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E O NORDESTE GOIANO? CONSIDERAÇÕES ACERCA DA GEOGRAFIA 

AGRÁRIA 

Déborah Evellyn Irineu Pereira1 

Introdução 

Este trabalho é fruto de reflexões realizadas a partir da elaboração da dissertação de mestrado 

sobre a análise das dissertações e teses realizadas pelos Programas de Pós-Graduação da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) em geografia agrária e o trabalho de campo realizado no Norte 

e Nordeste Goiano pela disciplina “Disputa pela terra e pelo território na América Latina”, no segundo 

semestre de 2016.   

A revisão da literatura, os debates teóricos da disciplina sobre o tema, o trabalho realizado a 

campo no Nordeste Goiano e a pesquisa desenvolvida sobre a geografia agrária, em Goiás, entre 

1995 e 2015, embasam as reflexões aqui apresentadas. Dessa forma, o objetivo é problematizar a 

abordagem da produção acadêmica em geografia agrária com relação ao Nordeste Goiano a partir 

das dissertações e teses. 

Por fim, reforça-se a importância de trabalhos que propõem o debate sobre a própria geografia 

e a sua contribuição. É a partir do debate que poderemos compreender, avaliar, aperfeiçoar, romper 

paradigmas na ciência geográfica.  

O Nordeste Goiano 

A formação do povo e do território goiano se deu, desde o período colonial, de forma desigual, 

o que causou uma diferenciação econômica entre as regiões goianas. A partir do século XX, essa 

diferenciação se intensificou pela capitalização do território mediante ação do Estado. Conforme 

Arrais (2007) a incorporação das áreas para atender a demanda de produção de alimentos e a rede 

urbana construída a partir da construção de Goiânia e os programas de colonização, só 

intensificaram a diferenciação entre o Norte e o Sul do Estado, algo que aumentou com a construção 

de Brasília na década de 1960 e a modernização da agricultura na porção Sul do Estado.  

O Sudoeste goiano aparece como carro-chefe do desenvolvimento e o Nordeste é aquela que 

precisa de intervenção. Com efeito, os dados exemplificam essa questão. De acordo com o relatório 
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do Instituto Mauro Borges (2017), o Produto Interno Bruto (PIB) da região Nordeste equivale a 1,26 

% do PIB do Estado e o Sudoeste representa 13,36%, no ano de 2014. A proporção de produção de 

grãos são de 46,96% para o Sudoeste e 1,98% do Nordeste, em 2015. A narrativa criada entorno 

dessa realidade é de que esse cenário é fruto da incapacidade da região Nordeste de se incorporar 

no modelo produtivo, fazendo valer a máxima de que a pobreza e a miséria são características 

inerentes daquele lugar.  

Arrais (2002) ao abordar o conceito de região na sua relação com a Geografia regional do Estado 

de Goiás, aponta para o fato de que no Nordeste Goiano, a participação da agricultura, como também 

da indústria, no montante da produção do Estado é insignificante, muito embora não seja para 

aqueles que vivem no campo, resistindo e mostrando que existem outras escalas de produção que 

não aquelas determinadas pelo grande capital.  

Com efeito, ao pensarmos a realidade do espaço agrário na região, percebemos que há 

especificidades e uma dinâmica própria. Destacaremos quatro aspectos. O primeiro está relacionado 

com a estrutura fundiária da região. Com base na observação feita por Neto (2011) em relação a 

estrutura fundiária de Goiás, tem-se que a pequena propriedade é fortemente significativa em 

microrregiões de maior densidade urbana e populacional, enquanto, na outra ponta, a grande 

propriedade predomina nas microrregiões menos povoadas, ou historicamente marcadas pela 

prática da pecuária tradicional, como o Noroeste e o Nordeste de Goiás. Algumas exceções, contudo, 

ainda persistem, pois, no Nordeste Goiano a pequena propriedade representa 65% das 

propriedades. Não obstante, essas pequenas propriedades ocupam 13,8% da microrregião e por 

outro lado os 11% da grande propriedade representam 59,5% da área. Portanto, concentração 

fundiária é significativa e revela a existência de um campo desigual e contraditório. 

Nessa perspectiva, outro aspecto relevante é a luta pela terra na região. Existe, no Nordeste 

Goiano, 57 assentamentos rurais de acordo com números do INCRA. Esse conjunto de 

assentamentos rurais possuem em média 35 km² e ocupam 5,14% das terras da região. O úmero 

de famílias assentadas nos PAs da região é de 4.978. Trata-se de uma quantidade significativa.  Ao 

compararmos com as regiões da porção Sul do Estado, conforme Santos e Castro (2016), a região 

da Bacia do Rio Paranaíba em Goiás existem 49 assentamentos e eles são em média menores que 

os assentamentos do Nordeste goiano, apresentando 21 km² de área, representam 0,74% da área 

e o número de famílias assentados na região são de 2.708. Dessa forma, os assentamentos do Sul 

do Estado em relação aos do Nordeste, são menores, ocorrem em menor número, ocupam menor 

área dentro da região e possuem menos famílias assentadas. 
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O terceiro aspecto faz referência à dinâmica demográfica. No ano de 2010, Goiás possuía 9,7% 

da população em áreas rurais. No entanto, o Nordeste Goiano possuía 38,18%, sendo que cinco dos 

vinte municípios possuem a maior parcela da população em área rural. Além disso, seis municípios 

da região apresentaram, no período de 2000 /2010, taxa geométrica de crescimento populacional 

negativa, ou seja, esses municípios perdem população. Tal constatação pode indicar que há uma 

centralidade do rural, a qual possui base na pecuária extensiva e na agricultura de subsistência.  

Por fim, vale destacar ainda as práticas agrícolas desenvolvidas pelas comunidades 

quilombolas. As comunidades Quilombolas ou Kalunga estão no Nordeste de Goiás, no Sítio 

Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. A presença do território Kalunga é um fator importante para 

entender a realidade do espaço agrário na região, a partir da análise da dinâmica, desenvolvimento 

e disputas no âmbito rural.  

Portanto, evidencia-se um cenário que possibilita inúmeros questionamentos no que se refere 

espaço agrário. No entanto, como veremos a seguir, as pesquisas em Geografia Agrária não versão 

com profundidade sobre a temática. 

A produção acadêmica em Geografia Agrária  

Com base no levantamento e análise das dissertações e teses produzidas pelos Programas de 

Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal de Goiás, evidenciou-se que os processos 

investigativos se davam mediante um estudo de caso. Dessa forma, as pesquisas adotavam recortes 

espaciais específicos.  

No entanto, a problematização acerca dos estudos de caso está relacionada aos recortes 

espaciais adotados. Dentre os 64 trabalhos analisados, com exceção de sete que utilizam a escala 

de nível estadual, 70% versão sobre a porção Sul do Estado. Apenas os municípios de Catalão, 

Jataí, Quirinópolis e Rio Verde representam 32% do recorte espacial feito pelos pesquisadores.    

Com efeito, a porção Sul do Estado de Goiás esteve mais atrelada ao movimento de 

transformação espacial e criação de uma maior dinamicidade, tornando-se mais atrativa aos olhos 

dos geógrafos. Todavia, essa afirmação não implica em dizer que não houve transformações em 

outras regiões do Estado. Sobre essa questão, a orientadora Maria Geralda de Almeida, salienta: 

No que diz respeito à Goiás, tenho visto uma ênfase muito grande na expansão da soja, 
expansão canavieira ou seja, uma valorização maior para discutir o que é essa grande 
produção, para discutir a transformação do cerrado em espaços ocupados pela 
monocultura. Isso centra também os estudos em um dado Goiás que é o Goiás do 
sudeste, sudoeste e do sul. Os estudos da Geografia Agrária no que diz respeito ao 
espaço de Goiás seria essa visão. Estuda-se também o que as empresa, como a 
perdigão, e os projetos de assentamento em termos de impacto e conflitos aqui nessa 
região, muito pouco a Geografia Agrária volta-se para o Vão do Paranã, norte e nordeste 
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de Goiás, que o [Zygmunt] Bauman diria, o espaço vazio, não existe no mapa de quem 
faz a Geografia Agrária aqui (PEREIRA, 2016). 

 O Nordeste Goiano não foi investigado por nenhuma pesquisa. No entanto, o desenvolvimento 

da agricultura de subsistência da Comunidade Kalunga, por exemplo, resiste à falta de políticas 

públicas e às intempéries da região. Almeida (2010) apresenta as características gerais de sua 

dinâmica. 

A dispersão territorial em pequenas unidades produtoras, chamadas de roçados, 
é uma das características da economia local. As limitações topográficas e a 
escassez de terras férteis levam os Kalunga do Engenho II a explorar as faixas de 
terras marginais como encostas, topos de morros, às vezes em áreas de 
fazendeiros. Além disso, devido à distância, eles são obrigados a caminhar no 
mínimo duas horas para chegarem em seus roçados. Assim com o uso da enxada 
e da foice, eles plantam mandioca, milho, arroz, batata doce, abóbora, feijão, fumo 
e algodão, sem fertilizantes e agrotóxicos. (ALMEIDA, 2010, p.116). 

 O desenvolvimento de mais pesquisas direcionadas a entender a dinâmica dessa comunidade 

e de sua região poderiam fundamentar a compreensão dessa realidade e apresentar alternativas 

para a sua reprodução.  

Conforme Arrais (2002), a não compreensão desse rural na região, por vezes entendido como 

sinônimo de pobreza e atraso, reforça a construção do discurso de um “Nordeste Pobre”, pois os 

indicadores sociais daqueles que habitam o rural ainda são considerados à luz daqueles que habitam o 

urbano.  

A constatação da desproporcionalidade sobre as unidades espaciais identificadas nos estudos de 

caso e a ponderação feita pelos pesquisadores induz a reflexão sobre a necessidade de ampliar os olhares 

sobre o rural em Goiás. Entende-se que é fundamental desvelar a maneira que se deu as transformações 

espaciais e suas consequências em áreas, cuja atividade agrícola aconteceu de forma intensa se 

comparada com as demais áreas. No entanto, o desenvolvimento de pesquisa sobre outras regiões podem 

contribuir para a constituição de uma visão mais totalizante acerca do espaço agrário. 

Considerações Finais   

O Nordeste Goiano não foi investigado por nenhuma pesquisa no âmbito da Geografia Agrária. 

Diante disso, esse trabalha busca contribuir na medida em que apresenta uma agenda de pesquisa 

para área. Atenta-se para o fato de não fazermos Geografia somente dos espaços luminosos e assim 

como o grande capital, excluir os lugares opacos.  
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O desenvolvimento de mais pesquisas direcionadas a entender a dinâmica dessa região 

poderiam fundamentar a compreensão da realidade do espaço agrário goiano em sua totalidade e 

apresentar alternativas para a superação das desigualdades regionais.  
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ESPACIALIZAÇÃO DA CANA DE AÇÚCAR, ARROZ E FEIJÃO, EM GOIÁS 

2002 A 2014 

 

Flávio Marcos Gonçalves de Araújo1 

Rodrigo Rodrigues Frei Gomes2 

Jackeline Mendes Ferreira3 

Introdução 

Este estudo nasce na disciplina de estágio no Curso de Bacharelado em Geografia da UFG. O 

estágio foi desenvolvido no Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territorial 

(LABOTER /IESA/UFG) sob orientação do Professor Doutor Adriano Rodrigues no segundo 

semestre de 2015. No estágio, trabalhamos com espacialização da cana de açúcar, arroz e feijão 

em Goiás 2002 a 2014, buscando compreender os fatores que levaram aumento da área plantada 

de cana de açúcar e redução das áreas com o cultivo de arroz e feijão. Para o desenvolvimento 

deste estudo realizamos em primeiro momento uma revisão bibliográfica acerca do tema, seguido 

de levantamento de dados secundários do IBGE, sistematizados pelos Instituto Mauro Borges. Por 

fim, foram realizadas as análises dos dados, fundamentadas na confecção de gráficos e mapas.     

Produção e espacialização de cana de açúcar, arroz e feijão no território goiano 

Em 2014 o estado de Goiás se destaca como um dos maiores produtores de cana de açúcar do 

país. Dos 20 estados da federação que produziram cana de açúcar, Goiás é o terceiro em área 

plantada, ficando atrás dos estados de São Paulo e Minas Gerais (IBGE 2014). 

Em porcentagem de área plantada de cana de açúcar, Goiás representa 10% do total de cana 

de açúcar que foi plantada no Brasil. A partir dos dados apresentados na figura 1, é possível 

visualizar a relevância de Goiás na produção de cana açúcar no contexto nacional. 

                                                                 
1 Bacharel em Geografia pela UFG. Membro do Grupo Estudos e Pesquisas Trabalho Território e Políticas Públicas. E-mail: 
flaviosolgo@gmail.com 
2 Licenciado em Geografia pela UFG. Membro do Laboratório Pesquisa de Ensino de Geografia. E-mail: 
rodrigo.rodriguesfg@yahoo.com.br 
3 Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela UNIP, e-mail: jackelineferreira.arq@gmail.com    
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Figura 1. Fonte: IBGE 2014 Nota: Dados trabalhados pelos autores 

Área plantada de cana de açúcar em Goiás em 2014 vem crescendo entre 2000 e 2014 conforme 

podemos observar na figura 2. O crescimento da cultura no século XXI foi de 730%. A distribuição 

espacial da cana de açúcar segue uma lógica de se concentrar na Região Sul do estado, na qual 

estão localizados os municípios que possuem expressividade produtiva relacionada ao agronegócio. 

O crescimento da área colhida de cana de açúcar ganhou força na metade primeira década do século 

XXI no eixo Sul de Goiás como destacado por Silva e Miziara (2011).  Dentre os munícipios que mais 

se destacam estão Rio Verde, Jataí, Bom Jesus de Goiás, Caçu, Chapadão do Céu, Itumbiara e 

Mineiros.       

As plantações de cana de açúcar incorporaram muitos hectares na Região Sul do estado, com 

vistas a atender a demanda de matéria-prima pelas usinas concentradas nesta região. As usinas de 

cana de açúcar, tem de ser localizadas próximas ao local de produção, devido ao preço de transporte 

do produto.  

O arroz não acompanhou a desenvoltura da cana de açúcar. Em 2000, Goiás possuía uma área 

plantada de 150.334 ha de arroz, essa produção era distribuída por 240 municípios que representava 

que 97,95% dos municípios goianos que produziam arroz, conforme os dados do IBGE. Acontece 

uma grande alteração em 2014, considerando que a área colhida de arroz cai para 32.216 ha, uma 

das consequências foi à diminuição de municípios que plantam arroz em 2014, foram apenas 166 

munícipios. O percentual de municípios que plantam arroz tem uma queda para 67,47%.  

Mesmo estes números absolutos mostram que em 2000 a produção de arroz em Goiás foi de 

294.629 (t), no ano de 2014 a produção foi de 126.941(t). Estes dados do IBGE mostram a crescente 

diminuição da produção do arroz mesmo com ganho de produtividade dos últimos anos.  

Comparada com o arroz, a área colhida de feijão em Goiás, apresenta um aumento de 17.192 ha de 

2000 para 2014. A produção também aumenta em 2000, foram produzidos 200.145(t), já em 2014 

são produzidos 316.287(t) de feijão. Conforme o IBGE, este incremento da produção e da área 

plantada de feijão é bastante tímido, comparado com o da cana de açúcar.   
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Ao compararmos as áreas colhidas de cana de açúcar, arroz e feijão nas figuras 2, observamos 

que as commodities tem papel destaque. Em espaço temporal de 14 anos se deu grande alteração 

da área colhidas de arroz, diante de uma drástica redução. O feijão teve um pequeno crescimento e 

a cana de açúcar está tendo um crescimento vertiginoso. Os dados da área colhida das três culturas 

fornecidos pelo IBGE na figura 3, demonstram esta alteração. 

 

Figura 3. Fonte: IBGE 2000 a 2014. Nota: Dados trabalhados pelos autores.  

 

Essa mudança não acontece de forma homogênea no estado. A Região 

Noroeste que é formada por 27 munícipios tem alteração do padrão estadual da área colhida 
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de arroz, feijão e cana de açúcar como podemos ver na figura 4. Por sua vez, a Região Sul 

mantém o padrão de áreas colhidas em relação ao estado como se pode observar na figura 

5. 

 

Figura 4. Fonte: IBGE 2000 a 2014. Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 

Figura 5. Fonte: IBGE 2000 a 2014. Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

Há fatores que podem ajudar explicar a diferenças nas curvas das figuras 4 e 5. Na figura 4 a 

Região Noroeste tem uma grande quantidade de assentamentos sendo um total de 56, conforme os 

dados do INCRA. É sabido que agricultura camponesa é responsável por 70% dos alimentos do 

Brasil conforme dados do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE. Um dos fatores que podem explicar 

as curvas acentuadas da cana de açúcar, apresentadas na figura 5, se deve a concentração das 

usinas de cana de açúcar na Região Sul do estado.  

O conjunto de dados recolhidos e analisados demostram o processo de reordenamento do 

território goiano. Tal processo não atinge somente a produção de arroz e feijão.  Outras atividades 
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produtivas com expressividade histórica, como a pecuária bovina ou soja, perderam território para 

cana de açúcar como aponta Souza (2010).  

Nesse sentido, nosso estudo se propõe a compreender as mudanças do território goiano e seus 

principais atores. Análises neste sentido são fundamentais para criar políticas públicas para 

favorecer as necessidades da maioria da população. 

Apontamentos finais  

Nossas atividades desenvolvidas no Estagio Supervisionado I teve como meta entender as 

mudanças ocorridas no território goiano no período 2000 a 2014 em relação à produção de arroz, 

feijão e cana de açúcar, bem como a expansão da cultura de cana de açúcar interfere na soberania 

alimentar do povo goiano.  

Por meio dos dados analisados identificamos um conflito entre produção de alimentos e a cana-

de-açúcar. Os dados indicam que existe um avanço da cultura da cana-de-açúcar sobre as áreas do 

estado de Goiás, que está impactando a produção de alimentos dos goianos. A redução na 

participação nas culturas do arroz, o crescimento tímido do feijão podem significar que produção 

goiana não tem conseguido gerar excedentes suficientes para atender as demandas internas. 

Ressalta-se, ainda, que a participação da cana-de-açúcar tem aumentando a taxas mais rápidas que 

as demais culturas e que os impactos na produção de alimentos vêm trazendo significativos danos 

para população que tem na sua base alimentar o arroz e o feijão. 

 Entende-se que para uma política de soberania alimentar eficiente o estado de Goiás deve 

avançar para a construção de uma agenda política para criar mecanismos de retenção da 

monocultura de cana de açúcar e fortalecer a agricultura camponesa, via dotação de crédito, 

infraestrutura assistência técnica para garantir alimento na mesa da população de goiana. 
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IMPACTOS DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NAS CONDIÇÕES DE 
VIDA E TRABALHO NA PRODUÇÃO DE MELANCIA EM URUANA-GO 

Amanda Vieira Leão1 

Diôgo Rodrigues da Silva2 

Introdução 

O município de Uruana, localizado no centro norte do estado de Goiás, fornece uma organização 

peculiar à região no que se refere à produção de melancia – atividade desenvolvida no município 

desde de 1968 por camponeses, pequenos proprietários de terras e arrendatários (MACÊDO, 2001). 

A modernização da agricultura transformou as relações produtivas, redefinindo toda a estrutura 

socioeconômica e política no campo e na cidade. Presenciou-se no município a expulsão dos 

pequenos proprietários de suas terras e o crescimento da população urbana. Isto é, vários 

camponeses arrendaram suas terras aos produtores de melancia e foram morar nas cidades. 

Dessa forma, a mão de obra familiar camponesa foi desarticulada e consequentemente, as 

culturas de subsistência deixaram de ser produzidas gradativamente. Por outro lado, constata-se o 

aumento da produção de commodities e a imposição dos moldes capitalistas sobre os saberes-

fazeres dos camponeses. Instala-se o modelo agroexportador em contraposição à agricultura 

camponesa. Os camponeses retornam ao campo como trabalhadores assalariados. 

É nesse contexto que a modernização agrícola, principalmente em relação à produção de 

melancia, no município de Uruana/GO e os resultados perversos do antagonismo entre capital e 

trabalho se constituem numa importante temática a ser pesquisada e entendida. Isto porque o 

capitalismo globalizado, além de promover o trabalho como mercadoria, também agrava as 

condições de vida e de trabalho no campo e na cidade. 
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Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas – CCSEH. E-mail: amandaa.leao@hotmail.com 
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Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa 

 Esta pesquisa caracteriza-se pela abordagem metodológica conhecida como pesquisa 

qualitativa. A abordagem qualitativa visa compreender as interações do sujeito com o mundo, com 

o outro sujeito e consigo mesmo, conforme características específicas de cada contexto (SANTOS 

FILHO, 1995). Os procedimentos adotados no âmbito desta abordagem são: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa de campo e entrevistas. 

Desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se como base e apoio contribuições de 

diversos autores sobre o tema em questão, por meio de levantamento teórico e consulta em artigos, 

livros, revistas, monografias, dissertações e teses, entre outros. 

A pesquisa de campo objetivou inserir os pesquisadores na realidade dos sujeitos pesquisados. 

Além disso, possibilitou a identificação de impactos socioeconômicos decorrentes da modernização 

agrícola no município de Uruana/GO. A aplicação de entrevistas foi fundamental para coletar dados 

sobre as relações e condições trabalhistas na cultura da melancia no município de Uruana-GO. 

As transformações decorrentes da modernização agrícola em Uruana/GO 

A ocupação inicial de Uruana se deu em 1938, influenciada pelo cultivo de culturas de 

subsistência (arroz, feijão e milho) e a criação rústica de bovinos e pequenos animais. Em 1940, no 

governo de Getúlio Vargas, inicia-se a implantação de uma política de planejamento destinada à 

ocupação produtiva com a criação das colônias agrícolas nos estados de Goiás e Mato Grosso 

(CASTILHO, 2012). 

Os incentivos voltados para o Cerrado estimularam diretamente o desenvolvimento agrícola. 

Com o advento da agricultura tecnicista na região de Uruana, a produção agrícola sofreu mudanças 

gradualmente, deixando a produção de grãos para produzir melancia. Segundo Macêdo (2001, p. 

222-223), “Uruana, em particular, que teve no passado uma função regional com a produção de 

cereais, é, atualmente, dotada de uma singularidade funcional devida à especialização com a 

produção de melancia.” 

A localização de Uruana foi favorável para a implantação da cultura da melancia. A proximidade 

com grandes mercados consumidores em ascensão, como o eixo Goiânia – Anápolis – Brasília e o 

mercado paulista, foi essencial para a inserção de mais uma região produtora à economia goiana. A 

produção de melancia passou a ser comercializada praticamente em todo território nacional e 

exportada para países do Mercosul, sobretudo para a Argentina. 
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A partir de meados da década de 1980, o assalariamento aos poucos passou a ser a relação 

predominante, tanto no campo como na cidade, nas terras cerradeiras. Ao incorporar essas terras 

ao capital industrial (máquinas, implementos agrícolas etc.) e financeiro (empréstimos) vários 

rearranjos espaciais e alterações nas relações sociais produtivas ocorreram no espaço agrícola 

(MENDONÇA, 2004). 

Condições de vida e trabalho no contexto produtivo da melancia 

As entrevistas com os trabalhadores da melancia foram realizadas através da gravação em 

áudio, mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido autorizaram a divulgação 

da voz, opinião e identificação através de uso de nome nos resultados publicados da pesquisa. 

Foram utilizados roteiros que abordaram a características do processo de produção, organização do 

trabalho e cotidiano na lavoura de melancia. As idades dos trabalhadores entrevistados variam entre 

29 e 52 anos, para essa pesquisa foram selecionados 10 colaboradores. 

A partir das entrevistas nota-se que os colaboradores desta pesquisa começaram a trabalhar 

muito jovens na produção de melancia, em sua maioria afirmaram que começaram com 

aproximadamente 12 anos, e que trabalharam em todas as etapas da produção, inclusive na 

manipulação de fertilizantes e agrotóxicos. 

O nível de escolaridade entres esses colaboradores demonstram a falta de oportunidades, 

preocupados em contribuir no sustento da família a maioria dos entrevistados relataram que 

cursaram apenas até a primeira etapa do ensino fundamental. Isso explica pelo fato que de o trabalho 

na melancia entre todos os sujeitos deste estudo é a única fonte de renda. 

Nas lavouras de melancia prevalece o trabalho informal, de todos os colaboradores nenhum 

possui carteira de trabalho assinada, foi selecionado neste estudo trabalhadores de diversas etapas 

do processo de produção da melancia, entre eles destaca-se o que contribuem no plantio e colheita 

do fruto. 

A aplicação do roteiro de entrevistas permitiu uma interação entre o passado e o presente e 

nesse sentido compreender as mudanças na produção de melancia nas últimas décadas. Rafael 

Rodrigues Martins (informação verbal)3 destacou que no decorrer dos anos e com o impacto da 

modernização da agricultura “houve bastante mudança, antes o povo plantava no sulco agora 

                                                                 
3  Entrevista concedida por MARTINS, Rafael Rodrigues. Entrevista I. [jan. 2018]. Entrevistador: Diôgo Rodrigues da Silva. 
Uruana, 2018. 1 arquivo .mp3 (6 min.).  
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passou a plantar no gotejo, no serviço agora tem bem mais gente pra trabalhar, e eu acho que pouca 

roça.” 

A escassez do plantio na região pode explicar a questão da migração temporária relatada pelos 

trabalhadores da melancia para outras regiões do país, pois na falta de produção esses 

trabalhadores são forçados a migrar. 

Os trabalhadores que colaboraram com a pesquisa afirmaram que na ocasião das migrações 

forçadas para o labor na produção melancia eles percorrem diversos estados brasileiros, entre eles 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio Grande do Sul e São Paulo. A maioria dos 

trabalhadores relatou que fora da cidade de origem, eles são submetidos a jornadas de trabalho 

árduas que variam de 10 a 15 horas por dia, e dividem os alojamentos mantidos pelos patrões com 

cerca de 6 a 8 trabalhadores.  

Considerações finais 

Os efeitos socioespaciais que a produção de melancia tem gerado no município, sobretudo a 

partir da modernização da agricultura provocaram (e ainda provocam) uma reorganização fundiária, 

produtiva, econômica, política etc. Esta reorganização promoveu diversas melhorias na cidade de 

Uruana em relação à infraestrutura e os equipamentos urbanos, como: saneamento básico, 

pavimentação das ruas, criação de escolas, de áreas de lazer, comércios, hospitais. 

Os sujeitos envolvidos diretamente nesse processo não estão imunes aos efeitos destrutivos do 

modo de produção capitalista. Pelo contrário, frequentemente são compelidos a anuir novos 

acordos/tratados de produção e relações de trabalho sob novas condições, como a informalidade, a 

pluriatividade e/ou a flexibilização, etc. É evidente as estratégias do capital aplicadas nas áreas 

produtoras de melancia. 

 A partir da análise dos relatos de trabalhadores da melancia ficou claro que as relações sociais, 

estabelecidas na produção de melancia em Uruana, e as consequências advindas da modernização 

da agricultura, modificaram os aspectos econômicos, sociais e políticos, ao impor uma forma 

determinada de produção capitalista, com que o capital fruticultor explora não somente a terra, mas 

também o trabalho produtivo que gera a mais-valia oriunda das lavouras de melancia. 
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O AGRONEGÓCIO NA CONTRAMÃO DO DIREITO AGROALIMENTAR DOS 
POVOS INDÍGENAS DO BRASIL 

Juliana Adono da Silva1 

Fernando Antônio de Carvalho Dantas2 

Introdução 

O direito à alimentação está ligado intimamente à agricultura e aos demais processos produtivos 

de alimentos, ou seja, se o modelo agrícola é afetado e alterado pelas transformações 

socioeconômicas, de modo a atender e a responder tão-somente às demandas de uma sociedade 

predominantemente capitalista, mediante monoculturas, uso intensivo de agrotóxicos, dentre tantos 

outros agrovenenos, consequentemente, as vidas dos sujeitos que mantém uma relação de 

interdependência com a terra também serão atingidas pelos seus impactos. 

Nesse viés, busca-se demonstrar o direito à alimentação como um direito fundamental dos 

povos indígenas. Para tanto, faz-se necessário trazer a reflexão sobre a cosmovisão indígena, uma 

vez que suas concepções não correspondem às do modelo hegemônico ocidental, apresentar 

concepções teóricas do direito à alimentação, bem como os instrumentos normativos que o 

contemplam como um direito fundamental dos povos indígenas do Brasil. 

Desenvolvimento 

Quando se fala em direito à alimentação dos povos indígenas, essencial é compreender que 

suas visões e concepções de vida, de mundo, de terra e de território são diversas às das sociedades 

não-indígenas, e ao mesmo tempo únicas e singulares, de acordo com as práticas culturais de cada 

etnia. Os povos indígenas, por exemplo, desconhecem a noção de propriedade privada (muito bem 

conhecida pela sociedade ocidental).  

A terra para o indígena está ligada diretamente à vida. Sem a terra, não há possibilidade de 

reproduzirem-se física, social e culturalmente, uma vez que ela é base de tudo: sua morada, onde 

reproduzem a vida e desenvolvem suas relações sociais, local onde realizem seus rituais, atividades 

e práticas culturais, lugar onde são livres para expressar as suas identidades e, principalmente, é 

dali que extraem os alimentos necessários para a satisfação de suas necessidades materiais (a 

                                                                 
1 Autora do trabalho. Discente do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. Bolsista da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: ju_adono@hotmail.com. 
2 Orientador do trabalho. Docente do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. E-mail: 
fdantas.ufg@gmail.com.  
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fome), podendo ser através do plantio, da pesca, da caça, do extrativismo, dentre outras práticas 

culturalmente específicas de cada povo. 

A terra, antes de tornar-se propriedade, sempre esteve ligada à ideia de coletividade, concepção 

muito próxima às dos povos e comunidades tradicionais, principalmente à dos povos indígenas. 

Desta maneira, seu objetivo precípuo era o de manutenção da vida, o que se concretizava através 

da devida e justa repartição dos frutos da terra, sem que houvesse a ideia de desigualdade, uma vez 

que a relação do homem com a natureza não era de exploração sem limites, mas de cuidado com a 

provedora da vida e dos alimentos necessários para a satisfação material do que hoje se denomina 

fome (SOUZA FILHO, 2003, p. 49-50). 

A terra, portanto, continua sendo a fonte do direito à alimentação, pois é dela que se originam 

os alimentos e suas diversas formas de produção, de modo que, além de suprir as necessidades 

básicas do ser humano, efetiva um direito fundamental. 

A produção de alimentos está conectada diretamente à relação primordial existente entre o 

homem e o meio e a cultura nos quais se insere. A cultura, por sua vez, efetua práticas alimentares 

construídas desde o cultivo até o consumo. As fases do preparo dos alimentos podem ser entendidas 

como práticas coletivas de cultivo/criação, modificações e preparação (DERANI, 2005, p. 54). 

O direito à alimentação, por sua vez, é um produto de lutas sociais, uma vez que o seu 

reconhecimento apenas se deu após uma série de mobilizações, por parte de grupos sociais 

afetados pela fome3, de modo que foi inserido no rol de direitos fundamentais (ROCHA, 2008, p. 56). 

Desse modo, o direito à alimentação adequada abrange muito mais que a ingestão de um 

alimento, uma vez que envolve práticas alimentares, aspectos culturais no ato do preparo, dentre 

outros fatores. Nesse viés, essencial destacar que as pessoas têm o direito de acesso a alimentos 

saudáveis e não contaminados (LEONEL JÚNIOR, 2016, p. 90). 

De acordo com a Plataforma de Direitos Humanos do Brasil (Plataforma Dhesca Brasil), a 

definição de alimentação transcende o processo biológico de ingestão de alimentos: 

Alimentar-se é um ato vital para todos os seres vivos; sem ele não há possibilidade 
de vida. Além disso, no caso dos seres humanos, a alimentação é ao mesmo tempo 
um processo biológico e cultural. O organismo assimila os nutrientes obtidos dos 
alimentos consumidos após um processo social de produção, escolha e 

                                                                 
3 Sobre a questão da fome no Brasil, de suma importância as considerações do geógrafo Josué de Castro, em sua obra “Geografia 
da Fome”: “A alimentação do brasileiro tem-se revelado, à luz dos inquéritos sociais realizados, com qualidades nutritivas bem 
precárias, apresentando, nas diferentes regiões do país, padrões dietéticos mais ou menos incompletos e desarmônicos. Numas 
regiões, os erros e defeitos são mais graves e vive-se num estado de fome crônica; noutras, são mais discretos e tem-se a 
subnutrição. Procurando investigar as causas fundamentais dessa alimentação em regra tão defeituosa e que tem pesado tão 
duramente na evolução econômico-social do povo, chega-se à conclusão de que elas são mais produtos de fatores socioculturais 
do que de fatores de natureza geográfica.” (DE CASTRO, 1984, p. 58). 
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preparação. Ao se alimentar, os grupos humanos criam práticas alimentares, 
elaboram costumes e valores sobre os diferentes alimentos, o que representa um 
processo bem mais complexo do que a utilização dos alimentos pelo organismo. 
Por isso se pode dizer que cada sociedade, ou grupo social, atribui um sentido 
específico ao ato de “alimentar-se”, que varia de cultura para cultura 
(ZIMMERMANN; LIMA, 2008, p. 8) 

A alimentação, portanto, é um processo sobretudo cultural. Quando se trata dos povos 

indígenas, esse fator é determinante, uma vez que existem diversas etnias e povos, cada qual com 

suas práticas culturais, que podem se diferenciar, a depender de onde de suas origens, localização 

geográfica, territorialidade, entre outros aspectos. 

Nesse sentido, a antropóloga Esther Katz, pesquisadora do Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) e associada ao Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de 

Brasília (CDS-UnB), em sua pesquisa sobre a alimentação indígena na América Latina (fruto de seus 

estudos de antropologia da alimentação), com base em estudo de caso realizado na Amazônia 

brasileira (Rio Negro, Amazonas) com as comunidades indígenas locais, enfatiza a relação existente 

entre alimentação e processos de reprodução, de fertilidade e de práticas culturais: 

Entre os grupos étnicos do Rio Negro, a mitologia ainda é muito presente, pelo 
menos nas aldeias, e a alimentação está relacionada também com os processos 
reprodutivos e a fertilidade (REICHEL-DOLMATOFF, 1968; HUGH-JONES, 1979). 
Ademais, existem sistemas de prescrições e proibições alimentares muito 
complexos e de uma grande riqueza simbólica (BUCHILLET, 1988; GARNELO, 
2007). Os modos de servir a comida são próprios da cultura e também relacionados 
a uma simbologia (KATZ, 2009, p. 38).  

Além dos aspectos culturais mencionados, Juliana Santilli, em sua obra “Agrobiodiversidade e 

direitos dos agricultores”, relaciona o direito à alimentação adequada à agrobiodiversidade4, 

demonstrando que esta não se associa tão-somente à produção sustentável de alimentos, mas 

exerce um papel essencial ao promover a qualidade dos alimentos, uma vez que apenas os sistemas 

agrícolas agrobiodiversos beneficiam dietas devidamente nutritivas e equilibradas. 

De acordo com o PIDESC (Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), 

ratificado pelo Brasil em 1992, o direito à alimentação faz parte dos direitos que devem ser garantidos 

e efetivados pelos Estados Partes, uma vez que promovem a satisfação de necessidades vitais. 

                                                                 
4 “O conceito de “agrobiodiversidade” emergiu nos últimos dez a quinze anos, em um contexto interdisciplinar que envolve 
diversas áreas de conhecimento (Agronomia, Antropologia, Ecologia, Botânica, Genética, Biologia da Conservação etc.). Reflete 
as dinâmicas e complexas relações entre as sociedades humanas, as plantas cultivadas e os ambientes em que convivem, 
repercutindo sobre as políticas de conservação dos ecossistemas cultivados, de promoção da segurança alimentar e nutricional 
das populações humanas, de inclusão social e de desenvolvimento local sustentável.” (SANTILLI, 2009, p. 91). 
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Ademais, a Constituição da República Federativa do Brasil inclui o direito à alimentação como 

um direito social, em seu art. 6º, ganhando força normativa e reafirmando tal direito como 

fundamental a toda pessoa. O Estatuto da Criança e do Adolescente também assegura o direito à 

alimentação aos seus destinatários, delegando tal dever à família, à comunidade, à sociedade em 

geral e ao poder público (art. 4º, ECA). 

Vale destacar, ainda, que os povos indígenas protegidos pelos referidos instrumentos, também 

são contemplados pela Lei n. 10.711/03 (Sistema Nacional de Sementes e Mudas), quando esta 

define a expressão “cultivar local, tradicional ou crioula”, incluindo nesta, a “variedade desenvolvida, 

adaptada ou produzida por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas, com 

características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades” (art. 

2º, XVI). 

O direito à alimentação adequada adquiriu amplo avanço mediante a aprovação da Lei Orgânica 

de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN – Lei n. 11.346), em setembro de 2006, a qual fundou 

o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), de modo a prever a elaboração 

da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNAN), a partir de diretrizes, metas, 

recursos, além de instrumentos de avaliação, monitoramento e exigibilidade (ZIMMERMANN; LIMA, 

2008, p. 10). 

Por fim, cabe mencionar a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) - documento 

internacional assinado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992 -, a qual, embora não contemple 

expressamente o direito à alimentação, exerce papel de suma importância em relação aos processos 

produtivos de alimentos: 

Além da preocupação com a manutenção da variedade dos ecossistemas 
terrestres, a Convenção busca a valorização das culturas locais como meio para a 
conservação da diversidade biológica selvagem e cultivada. No que tange à 
biodiversidade cultivada, as decisões sobre biodiversidade agrícola na CDB 
frequentemente fazem referência à FAO – Food and Agricultural Organization of the 
United Nations e ao International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture, buscando com esta entidade uma sinergia para a valorização e 
proteção das culturas locais.” (DERANI, 2005, p. 73-74). 

 

Considerações finais 
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Portanto, compreende-se que embora existam instrumentos normativos que contemplem de 

maneira satisfatória o direito à alimentação dos povos indígenas, os impactos do agronegócio 

dificultam a efetividade e a eficácia das normas jurídicas, em detrimento às demandas e às 

necessidades destas populações. 

Conclui-se, destarte, que os processos de produção de alimentos dos povos indígenas 

encontram-se atualmente limitados, com diversos desafios para o seu desenvolvimento, fruto do 

processo de “modernização” da agricultura e transição para o atual modelo agrícola: o agronegócio. 

Seus impactos no direito agroalimentar dos povos indígenas vão além dos âmbitos social, cultural e 

ambiental, mas influenciam diretamente no modo de vida destes povos, sendo um fator significativo 

para a redução da liberdade de reprodução física, social e cultural indígena. 
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O COLEGIADO TERRITORIAL DO TERRITÓRIO DE CIDADANIA CHAPADA 
DOS VEADEIROS COMO CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE TERRITORIAL 

Jodat Fernandes Jawabri1 

Introdução 

O Programa Territórios de Cidadania, foi instituido em 2008, sob a coordenação da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial SDT, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, teve como objetivos de  

objetivo de promover o desenvolvimento econômico e universalizar os programas básicos de cidadania por 

meio de uma estratégica de desenvolvimento territorial. Neste caso o território é formado por um conjunto de 

municípios com a mesma característica econômica e ambiental, identidade, coesão social, cultural e 

geográfica. (Territórios da Cidadania, 2009). A definição desses territórios ocorre em espaços, normalmente 

em conselhos, onde os atores sociais, procuram formar alguns consensos básicos a partir dos quais são 

definidos os programas e ações governamentais. Para isto foram formados os órgãos chamados de 

colegiados territoriais como espaço de discussão, concertação, planejamento, negociação e execução de 

ações que promovam o a melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas. Estas institucionalidades 

são compostas paritariamente por representantes da sociedade civil e dos órgãos governamentais nas 

diferentes esferas. E o  que percebe se e procuraremos explicitar neste estudo, é que o protagonismo das 

comunidades, ou de pessoas envolvidas em determinado projeto, tem a ver com a construção de espaços 

políticos participativos, nos quais os envolvidos tomam para si os mecanismos de diálogo com a sociedade 

como um todo, mesmo considerado que os espaços públicos de participação tenham sido criados como parte 

de uma nova institucionalidade democrática que visava preencher o espaço existente entre a sociedade civil 

e a autoridade estatal, buscando ampliar o conceito de público, partilhar poder com as agências estatais, e 

favorecer a construção de uma cultura democrática, sua efetividade real foi limitada e enfrentou inúmeros 

obstáculos pelo fato de que os municípios eram os locais onde não apenas estava o “povo” ou a “sociedade 

civil”, mas onde também as oligarquias tradicionais tinham arraigados seu poder e sua capacidade de 

arregimentação política. A dimensão política, criada nestes, faz com que as comunidades compreendam o 

cenário em que estão inseridas e construam ações de acordo com a realidade. Isso impede que pessoas, ou 

determinados grupos, que acreditam saber da realidade e das necessidades dessas comunidades, 

construam2 projetos que fogem dos seus objetivos fundamentais, e isso entendemos como a construção da 

                                                                 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Sócio- Ambientais da Universidade Federal 
de Goiás, sob orientação do Prof. Dr. Adriano Rodrigues de Oliveira; jodatambiental@gmail.com 
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identidade de um grupo ou coletividade. Mas ao mesmo tempo temos que levar em consideração na 

construção da identidade territorial, a relação de poder exercida dentro dos territórios. Segundo ( SOUZA, 

1995, p 88):“o que define o território é em primeiríssimo lugar  o poder. Ou em outras palavras o que o 

determina o “perfil”  do conceito é a dimensão politica, das relações sociais, compreendendo esta dimensão 

no sentido amplo do politico. O que interessa avaliarmos aqui é quem domina e influencia e como domina e 

influencia desse espaço? ( HAESBAERT, 2004) “traz o território como  uma dimensão espacial que se revela 

em processos de dominação mais concretos, tanto pela produção material quanto em termos jurídico-políticos” 

e ao mesmo tempo fala de um espaço na qual tem se a produção de identidade, subjetividade e simbolismos 

com certo lugar, o território enquanto construção de territorialidades, na qual o território é, ao mesmo tempo, 

um instrumento do poder político e um espaço de identidade cultural. 

 

O programa territorial e a construção da identidade territorial. 

Em dezembro de 2006, a realização do Salão Nacional dos Territórios Rurais em Brasília DF, revelou 

os avanços dos projetos em que estavam sendo adotados, determinados conceitos, pelo Programa de 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios em 2008 foi instituído o  programa “Territórios da Cidadania” 

.(Perico, 2009), com a criação de 120 Territórios de Cidadania no Brasil, os quais figura o “Território da 

Cidadania Chapada dos Veadeiros” foco deste ensaio. O Território da Cidadania Chapada dos Veadeiros 

– GO, localiza-se na região Nordeste do estado de Goiás, abrange uma área de 21.475,60 Km² e é 

composto por 8 municípios: São João d`Aliança, Alto Paraíso de Goiás, Campos Belos, Cavalcante, 

Colinas do Sul, Monte Alegre de Goiás, Nova Roma e Teresina de Goiás. A população total do território é 

de 62.656 habitantes, dos quais 20.546 vivem na área rural, o que corresponde a 32,79% do total. Possui 

3.347 agricultores familiares, 1.412 famílias assentadas, 6 comunidades quilombolas e 1 terras indígenas. 

Seu IDH médio é 0,68. (Fonte: Sistema de Informações Territoriais http://sit.mda.gov.br). 

O Território em estudo é tradicionalmente conhecido por ser um dos maiores paradoxos territoriais de 

Goiás: resguardar uma bela e potencial reserva natural, por um lado, e encerrar a condição de “corredor 

da miséria” social, por outro. (Carvalho, 2004, p. 01):   

A criação de espaços de articulação como estes ou de redes de articulações sociais, permite o 

envolvimento de diversos atores e a amplos espaços de participação de diversas organizações, entre elas 

o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Igreja os Sindicatos, Federações e 

Confederações, as Organizações Não Governamentais, Associações de Agricultores, Familiares, 

Campesinos, Cooperativas, Grupos de Mulheres e de Jovens, mesmo porque no entendimento de 

(SANTOS 1996, p. 50)  “o espaço social está contido no espaço geográfico, criado originalmente pela 
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natureza e transformado continuamente pelas relações sociais, que produzem diversos outros tipos de 

espaços materiais e imateriais, como por exemplo: políticos, culturais.”  

Esses espaços de deliberação de politicas públicas e de vivências do Território, são ao mesmo tempo 

espaços de disputa, de poder, mas também de  criação e recriação de identidade, pois, além de discutir 

politicas públicas, em diversas áreas educação, saúde, meio ambiente, como a discussão da ampliação 

do“ Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros”, também são espaços que dialogam aspectos 

relacionados aos direitos humanos e a cultura,, como a resistência e (re)-existência  das comunidades 

quilombolas (Kalungas) presentes no território e toda a manifestação da cultura do  Território, como a “ 

Caça a Rainha” no Município de Colinas do Sul, a Sussa dança tradicional das comunidades Kalunga, e 

as  Romarias. Compreendemos como diz (HAESBAERT 2014, p.59)” que a distinção dos territórios se dá 

de “acordo com aqueles que o constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais/culturais, o Estado, 

empresas e instituições como a Igreja”. Neste sentido a implementação dos  Colegiado Territoriais, no 

âmbito dos Territórios de Cidadania, são considerados verdadeiros espaços de disputa de hegemonia, ao 

mesmo tempo, deixam de ser um mero agrupamento para atingir fins, políticos e econômicos. Em sua 

essência, constitui-se como uma associação implantada num território delimitado, cujas inter-relações entre 

os indivíduos são ordenadas por um “sistema de valores” construído sobre sentimentos ou princípios de 

pertença ao território, que estabelecem a ligação “espiritual” do indivíduo com a sua coletividade, os quais 

estão fundamente arraigados na sua alma porque advêm de duas heranças básicas que constituem a 

“pessoa”: a ascendência familiar ou étnica e a tradição cultural constituída historicamente. Assim como diz 

Fernandes, (2005, p 28)  “o território é o espaço apropriado por uma determinada relação social que o 

produz e o mantém a partir de uma forma de poder O território é, ao mesmo tempo, uma convenção e uma 

confrontação”.Este espaço de discussões é permeado de intencionalidades, como definiu (Lefebvre, apud 

Fernandes, 2005, p 32): “A produção de fragmentos ou frações de espaços é resultado de 

intencionalidades das relações sociais”, que determinam as variadas leituras do território e a 

intencionalidade determina a representação do espaço. Constitui-se, portanto, numa forma de poder, que 

mantém a representação materializada e ou imaterializada do espaço, determinada pela intencionalidade 

e sustentada pela receptividade. 

 

Considerações finais 

Assim, a identidade que vem sendo construida no Colegiado Territorial da Chapada dos 

Veadeiros, constitui se  como um poderoso liame para a ação coletiva e cooperativa, na medida em 
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que é um fator de coesão social profundamente arraigado nos indivíduos, envolvendo a memória 

social, a referência territorial e os projetos coletivos de quem a comunga. O exercício prático desta 

identidade em contextos deliberativos e em espaços como estes, poderá fragmentá-la em função 

dos conflitos de interesses de grupos específicos, pois a identidade é, sobretudo, relacional e 

situacional, mas reforçará a coesão social (e a própria identidade coletiva), quando os projetos 

construídos coletivamente repercutirem positivamente na vida dos sujeitos, isto é, no que Weber 

chama de “destino político comum”. Ao mesmo tempo que sabemos e conforme (DAGNINO, 2002; 

DELGADO e LIMONCIC 2004, pag 53) “que o  reconhecimento de que a construção de uma 

institucionalidade democrática é bastante conflitiva, e de que o território não é simplesmente um 

espaço social onde a “harmonia” política, gerencial e social pode ser mais facilmente obtida”. 

Portanto, teoricamente, a dialética entre identidade e participação no quadro da implementação de 

políticas públicas territoriais poderá redundar num círculo virtuoso de desenvolvimento humano, 

conquanto a diversidade interna e o conflito em torno de interesses particularizados não abalem sua 

dimensão coletiva internalizada nos indivíduos. O que nestes espaços, remete para a questão 

fundamental é a da necessidade de construção hegemônica de existência de projetos políticos 

participativos e democratizadores que possam ser compartilhados e ao mesmo tempo confrontados  

por atores do Estado e da Sociedade Civil.  
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O ESTADO QUE DÁ COM UMA MÃO E NEGA COM A OUTRA: A ATUAL 
CONJUNTURA DOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS NO BRASIL PELO Cimi 

 

Yasmine Altimare da Silva1 

Juliana Adono da Silva2 

Introdução 

A regularização de territórios indígenas no Brasil é questão ainda complexa e caracterizada por 

uma série de dificuldades quanto à sua efetividade. Embora o art. 231 da Constituição da República 

Federativa do Brasil reconheça os direitos territoriais indígenas, ao desenvolvimento dos territórios 

desses de acordo com a sua cultura, usos, costumes, tradições.  

O Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, regulamento o processo de  demarcação de terras 

indígenas é de competência do Poder Executivo, o qual, muitas vezes, deixa de cumprir prazos e 

normas jurídicas. 

De acordo com o Relatório de Violências contra os Povos Indígenas no Brasil, realizado pelo Conselho 

Indigenista Missionário (Cimi), dados atualizados em 31 de agosto de 2016 apontam que há 654 terras 

indígenas com alguma providência a ser tomada pelo Estado. Corresponde as terras registradas e 

reservadas ou dominiais, as demais terras indígenas encontram-se em situação de pendências 

administrativas para terem seus procedimentos demarcatórios finalizados. Tal número refere-se a 58,7% 

do total das 1.113 terras indígenas (CIMI, 2016, p. 29).  

A regularização de território indígenas está diretamente ligada ao desenvolvimento territorial 

indígena, uma vez que as suas terras possibilitam a manutenção do seu modo de vida, dos seus 

usos, costumes, tradições, e, principalmente, da construção identitária de seu território. 

O presente artigo busca demonstrar como o Executivo inviabiliza o procedimento demarcatório. 

Para tanto, utiliza-se os dados disponibilizados pelo Conselho Indigenista Missionário. 

Direito Agrário e Territoriais Indígenas 

O direito agrário contemporâneo contempla os territórios indígenas ao reconhecer a diversidade 

de sujeitos e suas relações com os mesmos, em detrimento ao Direito Agrário Clássico, baseado 

essencialmente na terra como mercadoria. 

                                                                 
1 Mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás – dra.yasmine@gmail.com 
2 Mestranda em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás – ju_adono@hotmail.com 
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Na modernidade a relações jurídicas dos sujeitos com a terra tem duas perpectivas, e o direito 

agrário, enquanto áreas de conhecimento científica, traz duascategorias. A primeira categoria 

abrange a terra e território, gênero e soberania alimentar, dimensão étnica e racial, acesso aos 

insumos (sementes), circuitos curtos, Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PNAPO), acesso à agrobiodiversidade (ISAGUIRRE, 2017).  

Já a segunda dimensão diz respeito à qualidade, contemplando as categorias a saber: dimensão 

nutricional, política de biossegurança, controle de agrotóxicos, aproximação com o consumidor, 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

acesso à informação e acesso a todos os alimentos saudáveis (ISAGUIRRE, 2017). 

A maioria dos teóricos jurídicos-agraristas aceitam a expansão do objeto do direito agrário e da 

insuficiência da teoria adotada pela corrente clássica, sendo urgente a sua reconfiguração, frente 

aos problemas que estão inseridos e são identificados na questão agrária. 

O destaque da questão agrária como um componente estrutural é essencial  de acordo com 

STÉDILE (2005, pp. 17-18 apud MOREIRA, 2014, p. 59), o “conjunto de interpretações e análises 

da realidade agrária que procura explicar como se organiza a posse, a propriedade, o uso e a 

utilização das terras na sociedade brasileira. “Na verdade a questão agrária engole a todos e a tudo, 

quem sabe e quem não sabe, quem vê e quem não vê quem quer e quem não quer”. José de Souza 

Martins (1994, pp. 12-13 apud FERNANDES, 2004, p. 4). 

Diante disso, compreende-se que o território indígena, bem como os direitos territoriais 

indígenas, está entre as categorias das dimensões de expansão do objeto de Direito Agrário, devido 

à sua complexidade e amplitude, além de contemplar a função social da terra, dada as concepções 

de vida, terra e território dos povos indígenas. 

Os povos indígenas do Brasil possuem a sua própria cultura, identidade étnica, organizações 

sociais, usos, costumes, tradições e conhecimentos tradicionais, dentre uma diversidade de 

aspectos que os diferenciam da sociedade não indígena, têm suas próprias concepções de vida, 

terra e território. 

Para os referidos povos, assim como para os demais povos de comunidades tradicionais, a terra 

não está limitada à mera propriedade privada, produtora de bens e geradora de lucro. O Professor 

Carlos Frederico Marés: 

Todos os povos, todas as sociedades, em todos os tempos tiraram da terra o seu 
sustento. Não importa se coberta de neve, areia ou densa e impenetrável floresta, a 
terra é a provedora não só das sociedades humanas mas de quantos animais, aves e 
plantas existam. Limitar a terra a mera produtora de mercadorias é coisa recente, 
localizada e injusta (SOUZA FILHO, 2010, p. 196). 
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O território indígena possibilita aos seus povos a sua reprodução física, social e cultural. Terra 

indígena e território são categorias distintas, ainda que exista, os dois conceitos se confundam. 

Nesse contexto, Dominique Tikin Gallois, docente do Departamento de Antropologia da Universidade 

de São Paulo leciona: 

[...] a diferença entre “terra” e “território” remete a distintas perspectivas e atores 
envolvidos no processo de reconhecimento e demarcação de uma Terra Indígena. 
A noção de “Terra Indígena” diz respeito ao processo político-jurídico conduzido 
sob a égide do Estado, enquanto a de “território” remete à construção e à vivência, 
culturalmente variável, da relação entre uma sociedade específica e sua base 
territorial (GALLOIS, 2004, p. 5).  

Para PORTO-GONÇALVES (2006, p. 42) o território é um espaço apropriado, feito coisa própria, 

constituído por sujeitos e grupos sociais que se afirmam através dele. Desse modo, existe, sempre, 

território e territorialidade, isto é, processos sociais de territorialização. A dimensão do território 

abrange múltiplas territorialidades. Porém, há certa tendência por parte do território de naturalizar as 

relações sociais e de poder, uma vez que passa a ser morada, abrigo, ainda que dentro de uma 

sociedade dividida. 

O geógrafo Bernardo Mançano Fernandes (2009, p. 208) aponta que os territórios indígenas, 

com sua diversidade identitária, se constituem na multiterritorialidade rural e urbana. No mesmo 

sentido, RAFFESTIN (2009, p. 19) aponta que “[...] os territórios são criados através de uma simbiose 

entre o mundo agrícola e o mundo urbano”. Para Rogério Haesbaert, território se enquadra no 

processo de multiterritorialidade 

Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao 
tradicional “poder político”. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido Território e 
Multiterritorialidade: Um Debate mais explícito, de dominação, quanto ao poder no 
sentido mais implícito ou simbólico, de apropriação (HAESBAERT, 2007, pp. 20-
21). 

A par disso, o processo de regularização de territórios indígenas é essencial para a garantia do 

desenvolvimento territorial, bem como efetiva os direitos territoriais indígenas.  

O Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, dispõe sobre o procedimento administrativo de 

demarcação das terras indígenas no Brasil, é o meio administrativo utilizado para identificação e 

sinalização dos limites do território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas (FUNAI, 2017).  

No ano de 2015 houve pouco avanço em relação aos processos de regularização das terras 

indígenas. Foram assinadas sete homologações pela presidenta à época, Dilma Rousseff, ao passo 

que o Ministério da Justiça publicou somente três Portarias Declaratórias e a Presidência da Funai 
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identificou apenas quatro terras indígenas, além de ter publicado duas Portarias de Restrição (CIMI, 

2016, p. 49). 

 

Situação Geral das Terras Indígenas 
(TIs) 

Quantidade 
% do total de TIs 
(não referente à extensão 
territorial) 

Registradas (Demarcação concluída e 
registrada no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca e/ou no Serviço do 
Patrimônio da União) 

398 35,66 

Homologadas (com decreto do/a 
Presidente da República e aguardando 
registro) 

14 1,25 

Declaradas (com Portaria Declaratória do 
Ministro da Justiça, e aguardando 
demarcação) 

69 6,18 

Identificadas (analisadas por Grupo 
Técnico da Funai e aguardando decisão 
do Ministro da Justiça) 

44 3,94 

A identificar (incluídas na programação 
da Funai para identificação futura) 

175 15,68 

Sem providência 352 31,54 

Reservadas (demarcadas como 
“reservas indígenas” à época do SPI) 
ou Dominiais (de propriedade de 
comunidades indígenas) 

53 4,74 

Com Restrição 6 0,53 

Grupo de Trabalho (GT) constituído no MS 
como Terra Indígena 

5 0,44 

Total 1.116 100 
Quadro 1: Brasil – Quadro-resumo das terras indígenas. 
Fonte: Conselho Indigenista Missionário (CIMI, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da análise dos dados da pesquisa e das contribuições teóricas correlatas à questão 

agrária identifica-se que no Brasil existe um fenômeno estrutural de conflitos por terras. 

Os dados apontam que, 35,66% do total de Terras Indígenas do Brasil estejam registradas, ou 

seja, com o processo demarcatório concluído e com registro no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca e/ou Serviço do Patrimônio da União, 31,54% encontram-se sem providência e 15,68% a 

identificar, isto é, incluídas na programação da Funai para identificação futura. 
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Além disso, o pequeno número de Terras Indígenas homologadas, ou seja, apenas 14, 

representando 1,25% das TI’s, número que representa as terras com decreto do Presidente da 

República e no aguardo do devido registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca e/ou 

Serviço do Patrimônio da União. 

Enquanto isso, 6,18% das TI’s encontram-se em situação de declaradas, ou seja, com Portaria 

Declaratória do Ministro da Justiça, e aguardando a demarcação, ao passo em que apenas 44 TI’s 

encontram-se identificadas, representando 3,94% do total de terras indígenas. 

Os números representam desequilíbrio e desproporção no processo de regularização de 

territórios indígenas., situação que gera consequências ao desenvolvimento territorial dos povos 

indígenas, uma vez que a terra é pré-requisito para a manutenção do seu modo de vida, da sua 

reprodução física, social e cultural, bem como de seus demais direitos. 
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O ESTUDO DO NEOCOLONIALISMO: UMA ANÁLISE DA INTERAÇÃO 
ENTRE TERRITÓRIOS E SUJEITOS  

Giovanna Silva Bianchi1 

Priscila Péclat Gonçalves2 

Introdução 

O neocolonialismo trata-se de um processo histórico decorrente do colonialismo, uma vez que 

acontece em países que se tornaram independentes de seus antigos impérios. Surgiu há cerca de 

60 anos, mencionado inicialmente por Sartre (1964) e Kwame Nkrumah (1965), seu conceito tem 

passado por transformações ao longo do tempo, sendo que, atualmente, possui diferentes 

entendimentos. Uma primeira definição oficial foi fornecida pelo People's All-African People, 

Conferência na Resolução de 1961 sobre o neocolonialismo, definindo-o como “The survival of the 

colonial system in spite of formal recognition of political independence in emerging countries, which 

become victims of an indirect and subtle form of domination by political, economic, social, military, or 

technical means3” (MARTIN, 1985 p.191).  

Seu auge ocorreu nos séculos XVIII, XIX e XX, com foco central na África e Ásia. Marcado pelo 

imperialismo da Idade Contemporânea, com a transformação dos Estados, que deixam de ser 

absolutistas e passam a ser burgueses e liberais, com a predominância do poder econômico 

capitalista sob as suas decisões, após a Segunda Revolução Industrial. Com cenário mundial 

evidenciando um novo tipo de capitalismo, o capitalismo financeiro e monopolista, mas que ainda se 

justificava na crença da superioridade da civilização Europeia (ASSIS, 2014).  A América Latina não 

quedou-se de fora, com a ascensão dos Estados Unidos da América, que apesar ter sido colônia 

inglesa, assumiu papel de potência imperial após a Segunda Guerra Mundial. Um exemplo desse 

apogeu foi a dominação de Cuba, após papel na sua independência da Espanha (TORRE, 2014). 

As formas de manifestação dos Estados e consequentemente seu conceito têm-se modificado 

ao longo dos anos, em razão do crescimento da globalização e das novas relações internacionais. 

Nesse sentido, questiona-se se a visão do que é o neocolonialismo também se modificou, inclusive 

                                                                 
1 Graduada no curso de Direito pela UFG e mestranda no Programa de Pós Graduação em Direito Agrário (PPGDA) da UFG 
(2016-2018).   
2  Graduada no curso de Direito pela UFG e mestranda no Programa de Pós Graduação em Direito Agrário (PPGDA) da UFG 
(2016-2018).  
3 A sobrevivência do sistema colonial, apesar do reconhecimento formal da independência política nos países emergentes, que 
se tornam vítimas de uma forma indireta e sutil de dominação por meios políticos, econômicos, sociais, militares ou técnicos.  
[tradução nossa] 
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no que tange aos agentes globais que o praticam. O neocolonialismo era perpetrado, por antigos 

Estados colonizadores ou muitas vezes por outro Estado que se assumia como Império no cenário 

do pós segunda guerra mundial. Entretanto, na visão de alguns autores de Schutter (2011), Liberti 

(2013), o neocolonialismo, tem sido praticado por empresas de capital privado atuantes no mercado 

internacional.  

O conflito de entendimento sobre o que é o neocolonialismo e quais circunstâncias em 

determinado tempo ou espaço se enquadram como neocoloniais justificam a presente pesquisa. 

Desta forma, por meio de um estudo teórico e conceitual do que é neocolonialismo, em uma pesquisa 

de abordagem histórica e filosófica do neocolonialismo, busca-se responder o seguinte 

questionamento: quem são os sujeitos ativos e passivos que praticam o neocolonialismo no século 

XXI?  

O trabalho será desenvolvido utilizando-se da pesquisa bibliográfica e descritiva, no sentido de 

discorrer sobre a atuação de empresas de capital privado em ex-colônias, seja em atividades 

agrárias, industriais, de turismo e etc., não são, necessariamente, neocoloniais, pela ausência do 

domínio de um Estado sobre esse país.   

Desenvolvimento 

Na primeira parte da pesquisa buscou-se entender o que foi o colonialismo que se desenvolveu 

a partir do século VX, quando nações europeias, principalmente França, Inglaterra, Holanda, 

Portugal e Espanha, formaram vastos impérios coloniais na África, na Ásia e nas Américas, por meio 

da opressão econômica, política ou social, em que moldavam a economia de suas colônias para 

servir aos seus interesses comerciais. Esse processo finalizou-se em meados do século XIX, ante 

as sucessivas independências dos países explorados (ASSIS, 2014).  

Amparando-se em conceitos formulados por Silvio Zabala (1994), Herceg (2011), Vitória (1998) 

e Locke (2004), no que tange a ideia de superioridade dos países, em grande parte, europeus em 

relação aos países que foram colonizados, especialmente, os americanos, africanos e asiáticos. 

Observa-se um mecanismo de exploração das riquezas naturais e da mão de obra local (seja por 

meio da evangelização ou escravidão), a fim de abastecer economicamente os impérios. Extrai-se 

ainda, o caráter de obrigatoriedade e de constante submissão, os quais, uma vez refutados, eram 

resolvidos por meio de guerras. Sendo que, foi proveniente do colonialismo substancial parte 

desenvolvimento econômico e social que os países europeus viveram dos séculos XVI ao XIX e que 

refletem no cenário mundial atual.  
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Em seguida, demonstrou-se como ocorreu o processo de transição do colonialismo ao 

neocolonialismo. Este como forma uma adaptada daquele, sem aplicação de força, acontece em 

países independentes e soberanos, porém que possuem certa debilidade, o que garante que sejam 

submetidos a um controle político, econômico, social e até mesmo cultural de outro país, 

indiretamente. Sendo que um dos meios utilizados para a manutenção desse poder é garantir o 

apoio das elites locais dessa ex-colônia, que possuem poder político, garantindo aos 

neocolonizadores a reconfiguração das formas estruturais para melhor atende-los. Nesse sentido, 

essa forma de dominação ainda se faz presente no Estado dos Camarões, sob influência da França, 

e Gana sob influência do Reino Unido desde sua independência, como exemplos (HAAG, 2011). 

Assim, caracterizar o neocolonialismo e o colonialismo quando ao seu caráter geográfico de 

dominação sob as antigas colônias situadas na América Latina, África e Ásia. Ideológico de 

superioridade dos conquistadores sobre os conquistados, com supremacia de uma raça em relação 

à outra, em que índios e negros são inferiores e, também em relação à característica econômica, em 

razão de sua busca por acumulação de riquezas e capitais. Por fim, demonstrar que apesar das 

alterações do cenário mundial, em virtude da globalização e do mercado internacional, as atividades 

de empresas estrangeiras de capital privado em ex-colônias não são, necessariamente, práticas 

neocoloniais, de acordo com as definições de neocolonialismo formuladas por Vasili (1974), Martin 

(1985) Altbach (1971) e Haag (2011). 

Entretanto, sem afastar o caráter ideológico de superioridade das empresas transnacionais que 

atuam nesses “países do sul”, pois suas atuações, nessas situações ainda estão revestidas do que 

Quijano (1997) chamou de colonialidade, que consiste  como algo que transcende as 

particularidades do colonialismo histórico e que não desaparece com a independência ou 

descolonização. Explicando a modernidade como um processo intrinsecamente vinculado à 

experiência colonial. Para Quijano a colonialidade do poder é a classificação social da população 

mundial ancorada na noção de raça, que tem origem no caráter colonial, mas já provou ser mais 

duradoura e estável que o colonialismo histórico.  

Ademais, sob outro ponto de vista, ponderou-se, ainda, que é inerente às ações econômicas a 

busca de mercados mais frágeis, como o Brasil, por parte das empresas que atuam no mercado 

mundial para se desenvolverem, ante as facilidades que são disponibilizadas, como mão de obra 

barata e abundante, grande disponibilidades de terrenos urbanos e rurais, apoio político local e etc.  

Considerações Finais 
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Assim, conclui-se, por meio de um estudo histórico e conceitual, que a prática do 

neocolonialismo consiste na dominação de Estados (impérios) sobre outros Estados (antigas 

colônias). Originalmente, era usado para designar as práticas que anteriormente colonizadores como 

a França e a Inglaterra realizavam com suas antigas colônias. No entanto, gradativamente o seu uso 

se expandiu e começou a ser usado para descrever as situações de dominação econômica exercidas 

por outros países detentores de poder, como os Estados Unidos da América, a União Soviética ou 

a China.  

Recentemente o termo “neocolonialismo” foi usado para indicar a exploração realizada por 

empresas multinacionais e por programas de cooperação de organizações internacionais realizados 

em países em desenvolvimento, os quais eram colônias que assumiram a independência. 

Entretanto, esta divulgação generalizada do conceito causou a sua utilização incorreta e tais 

circunstâncias foram responsáveis pela perda de sua credibilidade assumida nos últimos 50 anos 

(Haag, 2011). 

Desta forma, ao considerar as práticas mercadológicas das empresas em ex-colônias, estar-se-

ia diante do excesso de generalização, que é redutor dos problemas contemporâneos, com a 

banalização conceitual do neocolonialismo. 
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O FENÔMENO LAND GRABBING COMO OBJETO DE ESTUDO: 
COMPLEXIDADE E DIVERSIDADE 

Rabah Belaidi1 

Priscila Péclat Gonçalves2 

Introdução 

As concepções de terra e território passaram por uma reconfiguração de significado no Direito 

Agrário Contemporâneo. Dentro deste novo contexto observa-se o surgimento do fenômeno 

denominado land grabbing. Sua resurgência é evidenciada no mundo, muito provavelmente em 

razão dos avanços da globalização e da livre circulação de capitais que lhe é consequente.  

O fenômeno ocorre principalmente nos países da África, América do Sul e Ásia, mas também, 

bem que de forma e intensidade diferentes, em países do continente europeu. Ressalta-se que seu 

conceito ainda é bastante indeterminado e que, no idioma português, o land grabbing ainda não 

possui uma tradução específica. Talvez, se justifica pelo fato dos estudiosos não terem alcançado, 

com clareza, suas formas de manifestação, causas e consequências, tendo em vista que se trata de 

um fenômeno recente. Trata-se de uma vertiginosa corrida por aquisição e concentração de terras, 

que se intensificou após a crise mundial de alimentos e a crise do subprime de 2008. 

Essa corrida por aquisições de terras, concentrando-as, preocupa a FAO - Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 2011), a qual aponta que entre os anos de 

2001 e 2010, cerca de 50 (cinquenta) a 80 (oitenta) milhões hectares de terras agrícolas foram 

objetos de transações por investidores internacionais, das quais aproximadamente dois terços (2/3) 

destas foram na África. 

Formulou-se a hipótese que o land grabbing é um fenômeno fundamentalmente econômico e 

financeiro, caracterizado pela acentuada acumulação, apropriação e exploração de terras, 

divergindo da tese dominante que consiste em uma visão neocolonial. Para tanto os referenciais 

teóricos adotados consistem em uma abordagem histórica e filosófica do neocolonialismo, somado 

a uma análise weberiana do direito, da relação entre direito e economia capitalista. O trabalho será 

desenvolvido utilizando-se da pesquisa bibliográfica e descritiva, sendo o método de abordagem 
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hipotético-dedutivo, uma vez que se desenvolve a partir de uma possível hipótese. 

Desenvolvimento 

Desta forma, na primeira parte da pesquisa buscou-se caracterizar o fenômeno, com o objetivo 

de entendê-lo, tendo em vista que o fenômeno apresenta uma série de problemas políticos, sociais 

e econômicos, e o primeiro deles consiste na sua própria definição. Posteriormente, o objetivo foi 

comprovar o seu fundamento. A explicação neocolonial, entendimento da corrente majoritária, será 

apresentada por meio da explanação de alguns casos concretos ocorrentes em países da América 

Latina, Ásia e África, somados aos entendimentos de estudiosos, como Olivier de Schutter (2011).  

Pois, apesar de independentes, muitos dos Estados que foram colônias ainda apresentam uma 

economia deficitária e pouco desenvolvida, governos instáveis, e baixos índices de desenvolvimento 

social e, atualmente, estão sendo os alvos do land grabbing. Para Schutter (2011) há compra e 

arrendamento de grandes extensões de terras agrícolas, particularmente na África subsaariana, por 

governos ou investidores privados, sendo que muitos dos governos dos países alvos são geralmente 

dependentes do mercado internacional e possuem poucos instrumentos de proteção à propriedade. 

Em contrapartida, será questionada a proposta colonial e levantada a hipótese quanto ao 

substrato financeiro e econômico do fenômeno. Respaldando no conceito de neocolonialismo 

formulado por Diana Haag (2011), Zea (1971) e Vajrushev (1974), ao longo dos últimos 60 anos, de 

que não é neocolonial a compra e o arrendamento de terras em ex-colônias por empresas de capital 

privado, uma vez que o neocolonialismo requer o poderio de um Estado sobre outro. Bem como, na 

teoria de Ariovaldo Umbelino (2010), quanto ao factoide da estrangeirização de terras brasileiras 

pelo governo nacional, sendo que no Brasil a maior parte dos detentores e acumuladores de terra 

são brasileiros e, por fim, pela comprovação da ocorrência do land grabbing no continente europeu, 

o que exclui o caráter geográfico do neocolonialismo. Em conjunto com uma análise weberiana, da 

interdisciplinaridade do direito e da economia, por meio da sociologia econômica do direito, em que 

conclui-se que o direito é instrumento usado e mobilizado pelos  agentes econômicos, na medida 

em que é utilizado de acordo com seus interesses.  

A partir dessa abordagem, pode-se enxergar que o Direito possui três distintas funções. A 

primeira baseia-se na capacidade de deixar os eventos acontecerem por anomia, ou seja, pela 

ausência de regras diretas. A segunda por axiologia/ideologia, e que é aplicada na prática pelo direito 

internacional dos investimentos, um direito que nasceu para defender os interesses das empresas 

em relação aos Estados. Outra função está pautada na legitimação do acontecimento do land 

grabbing, por meio do direito interno dos Estados que não só se deixam invadir, como também 
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participam dessa invasão por meio de elaboração de regras internas para garantir sua ocorrência, 

bem como sua regulamentação, ante o liberalismo de mercado. 

Por fim, não se pretendeu resolver o problema proposto, ao contrário, objetivou-se analisar o 

fenômeno cientificamente, identificar as causas, o caráter e natureza. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa e não quantitativa. Evidente é a dificuldade, em razão de ser recente, com poucos estudos 

a respeito, bem como pela dificuldade de encontrar os dados estatísticos em relação à dimensão da 

apropriação de terras agrícolas (pois nem todas as transações fundiárias são registradas, existe falta 

de transparência durante suas realizações, inclusive quando se trata de empresas filiais ou 

parceiras), além de que, frequentemente, eles serem apresentados isoladamente.  

Considerações Finais 

Os elementos abordados no presente trabalho certamente não esgotam o estudo do land 

grabbing, no que tange a sua caracterização, pois é um fenômeno recente, em fase de 

desenvolvimento e que possui poucos estudos a seu respeito.  Pode-se observar que se trata de 

uma frenética corrida por aquisições de terras, seja na forma de compras ou por meio de 

arrendamentos, que acontece em todo o mundo e se acentuou após a crise de alimentos e crise do 

sub prime, em meados de 2008.  

O land grabbing, no que tange as suas características, pode se manifestar de forma ilícita ou 

lícita. Quando a sua licitude pode-se fazer três distinções: pode ser totalmente legal, sem grandes 

prejuízos ao Estado em que ocorre; ou com grandes prejuízos, consideradas ilegítimas do ponto de 

vista da justiça social; e ainda lícitas na forma de aquisição, porém com uso indiscriminado, violando, 

ainda, normais ambientais e trabalhistas. Em relação aos agentes que o praticam, podem ser 

internos ou externos ao Estado em que ocorre, podendo ser aquisições oriundas de outros Estados, 

com capital público, ou ainda de detentores de capital privado. Sendo que os Estados em que é 

observado, possuem diferentes estruturas políticas, sociais, econômicas e territoriais. Outros fatores 

que influenciam no seu entendimento são as causas, como busca por benefícios decorrentes de 

subsídios agrícolas, especulação financeira, artificialização da terra, agronegócio, produção de 

energia renovável, etc. 

Apesar da carência estatística, a corrente dominante aponta o land grabbing, como um 

fenômeno global caracterizado pela crescente demanda por terras, assumido apenas por acontecer 

nos países do sul, com substrato neocolonial ideológico, o que não condiz com a verdade. Restou 

comprovado que o fenômeno possui substrato econômico e financeiro, inserido no contexto do 

capitalismo e da globalização, considerado como ação social econômica. Marcado pelo capital 
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transnacional, possui o objetivo de gerar riquezas e auferir lucros. Sendo que não se pode afastar 

características neocoloniais em determinados casos, mas pode-se contatar que ante a sua 

heterogeneidade, o neocolonialismo não é detectado em todas suas manifestações.  
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O LAND GRABBING BRASILEIRO CARACTERIZA-SE COMO UM 
FENÔMENO DE ESTRANGEIRIZAÇÃO DE TERRAS? 

Priscila Péclat Gonçalves3 

Rabah Belaidi4 

Introdução 

A temática do land grabbing - um fenômeno recente no contexto do Direito Agrário 

Contemporâneo e que possui um alcance global - por ser evidente em países espalhados na Ásia, 

África, América do Sul e Europa, está sendo veiculada e discutida nos meios de comunicação, nas 

instituições de caráter público e ainda no espaço acadêmico por cientistas políticos, juristas e 

economistas, como algo inquietante, em razão de seu acentuado e acelerado crescimento.  

De acordo com Sylvia Kay (2016), em relatório redigido para o TNI (The Transnational Institute) 

a terra não pode mais ser considerada apenas como espaço de vida, mas também como mercadoria 

sujeita às regras que regem o mercado interno, como capital natural que se submete as políticas 

ambientais e como terras agrícolas. Podemos observar que, essas concepções estão diretamente 

ligadas ao fenômeno do land grabbing, como nova forma de alteração territorial, que reestrutura o 

campo. E ainda, com respaldo na visão da FAO (2013), se de forma geral os investimentos na 

agricultura são necessários para reforçar a segurança alimentar no mundo, ela acredita que esses 

investimentos em larga escala, na verdade, estão prejudicando a segurança alimentar, assim como 

a renda, os meios de subsistência e o meio ambiente das populações locais.  

O Brasil se insere nesse contexto, como um dos países em que o land grabbing é vivenciado. 

Delimitam essa corrida por aquisições e concentrações de terras em território nacional, como um 

fenômeno de estrangeirização, conforme Fernandes (2011), Alvim (2009), Sauer (2010) e Leite 

(2010).  A visão majoritária teve grande repercussão na mídia nacional, motivo pelo qual passaram 

a se preocupar com a questão da soberania territorial e da segurança alimentar (ARRUDA, 2008).  

Entretanto, Ariovaldo Umbelino (2011), refuta as informações e argumenta que o Brasil não foi 

ameaçado pela aquisição de terras por estrangeiros.  
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Desta forma, o presente estudo tem como objetivo contrapor as visões em relação à questão da 

estrangeirização das terras brasileiras.  A pesquisa propõe revelar fatos que passam 

desapercecebidos, como participantes da normalidade e envolve, antes de tudo, práticas de agentes,  

sujeitos. O trabalho de caráter dogmático, será desenvolvido utilizando-se da pesquisa bibliográfica 

e descritiva, sendo o método de abordagem hipotético-dedutivo, bem como os métodos de 

procedimento sociológico (conhecimento dos atores e de suas lógicas). 

Desenvolvimento 

A priori, a fim de instruir todo o estudo, é necessário de entender o land grabbing. A expressão 

que nomeia o fenômeno não apresenta uma tradução no nosso idioma, o que faz ser usada, 

constantemente, em outra língua (qual seja, o inglês). Ainda mais, porque o seu entendimento deve 

ser o ponto de partida para alcançarmos o objetivo deste estudo. Ocorre que a falta de tradução não 

exclui a capacidade de compreendê-lo e de, até mesmo, apontar suas principais características. 

Assim, almejou-se analisar sua origem e caracterização. É evidente que aquisições de terras e 

concentrações em determinados locais e tempos sempre aconteceram. Entretanto, nos últimos dez 

anos o land grabbing se intensificou e, marcado plena crise mundial de alimentos e pela crise do 

subprime, assumiu destaque nas discussões internacionais.  

Sinteticamente, o land grabbing trata-se de uma corrida por aquisições e concentrações de 

terras, que podem ocorrer de forma ilícita ou de forma lícita, sendo que os agentes que o praticam, 

podem ser internos ou externos ao Estado em que ocorre, podendo ser aquisições oriundas de 

outros Estados, com capital público, ou ainda de detentores de capital privado. Ademais, os Estados, 

em que é observado, possuem diferentes cenários políticos, sociais, econômicos e territoriais. Outros 

fatores que influenciam no seu entendimento são as causas dessas aceleradas aquisições e 

concentrações de terras, como busca por benefícios decorrentes de subsídios agrícolas, 

especulação, artificialização, agronegócio, produção de energia renovável, etc.  

Posteriormente, são abordadas as visões de estudiosos que entendem o land grabbing que 

ocorre no Brasil como um fenômeno de estrangeirização de terras, ou seja, aquisição de terras com 

capital estrangeiro em detrimento dos produtores locais e quais as alterações legais que foram 

fixadas para impedir essa ameaça. Pois entende-se que processo constitui-se numa problemática 

territorial que envolve o uso, domínio e controle dos territórios, redefinindo a geopolítica da questão 

agrária  e afetando os territórios camponeses.  

Assim, para Fernandes (2011), a estrangeirização de terras é um processo mundial em que 

grandes extensões de terras são arrendadas e/ou compradas por pessoas físicas e/ou jurídicas 
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procedentes de países ricos e emergentes que investem grandes capitais em países pobres e 

emergentes, sendo que “a estrangeirização de terras provoca a concentração fundiária e o domínio 

e controle do capital e dos territórios (VINHA e PEREIRA, 2016, p. 6). Ademais, conforme Sauer 

(2010), parte significativa dos investimentos estrangeiros são financiados com recursos públicos, 

especialmente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), sendo alocados 

principalmente em região de expansão do cultivo de cana de açúcar (BORÇA JÚNIOR e TORRES 

FILHO, 2008). 

Nesse sentido, Sérgio Sauer (2010) aponta o land grabbing como uma estrangeirização de 

terras especialmente nos continentes africano e latino americano, sendo três principais tipos de 

demandantes: a) governos preocupados com a demanda interna e sua incapacidade de produzir 

alimentos suficientes para a população, com interesses na segurança alimentar; b) empresas 

financeiras que na conjuntura atual acham vantagens comparativas na aquisição de terras, por meio 

da especulação imobiliária, em decorrência, da crise mundial de alimentos e da crise do subprime; 

c) empresas agroindustriais e do agronegócio que procuram expandir seus negócios, na produção 

de commodities agrícolas para produção de alimentos, ração, celulose, biocombustíveis e matérias 

primas industriais. 

Por fim, analisou-se a ótica de Ariovaldo Umbelino (2011), quando aduz que o Brasil não foi 

ameaçado pela aquisição de terras por estrangeiros, sendo que o “novo escândalo da aquisição de 

terras por estrangeiros adquire uma característica de farsa a encobrir outros fatos políticos pelo 

governo do PT” (OLIVEIRA, 2011, p. 21-22), entre os quais a retirada da agenda política do país da 

reforma agrária como política pública de promoção do desenvolvimento econômico e social, bem 

como a contrarreforma agrária em marcha, particularmente na Amazônia Legal.  

Sendo que, Oliveira (2011) apresenta dados estatísticos comprovando que as aquisições de 

terras por estrangeiros não é tão ameaçadora quanto parece, por afirmar que apenas 0,5 % do 

território brasileiro são propriedades estrangeiras, apesar da Lei 5.709/71, em seu artigo 12, permitir 

que os estrangeiros adquiram até um quarto do território brasileiro (que na sua totalidade possui 

cerca de 851.487.659,9 milhões de hectares), assim seria permitido adquirirem até 212,869 milhões 

de hectares. 

 

Considerações Finais 
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Desta forma, constatou-se que o land grabbing no Brasil é vigente, e inclusive abarca a 

Amazônia Legal, com privatização de terras públicas, mas não se trata de um fenômeno 

exclusivamente de “estrangeirização de terras”, posto que os estrangeiros nunca representaram 

significativa ameaça à soberania nacional, tampouco afetaram a segurança alimentar, por não serem 

os maiores detentores de propriedades agrária no território brasileiro, que são os próprios brasileiros.  

Nesse sentido, Umbelino (2011, p. 103) finaliza testificando que “assim, se entenderá que a 

questão da aquisição de terras por estrangeiros no governo de Luiz Inácio foi mesmo uma farsa 

muito bem montada, pois os maiores latifundiários do mundo moram ao lado de nós brasileiros e são 

brasileiros”. 

Entretanto, a problemática ainda se insere no processo territorialização do setor rural, com a 

expansão do agronegócio, principal atividade dos estrangeiros, afetando os pequenos produtores e 

com acentuado destaque em algumas regiões. Pois quando se trata de disputa territorial, essa 

relação território-poder entre agronegócio e campesinato, demonstra que o primeiro se territorializa 

com muito mais facilidade no espaço que o segundo, implicando, desta forma, a desterritorialização 

de inúmeras unidades de agricultura familiar. 
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O NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO EXTREMO NORTE 

DO AMAPÁ 

Eduardo Margarit1 

Introdução 

Este resumo tem como objetivo apresentar a atividade de extensão executada no âmbito da 

atuação no magistério superior do Campus Binacional de Oiapoque da Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP) intitulada: Núcleo de Desenvolvimento Territorial do Extremo Norte do Amapá 

(NEDET), que visa a manutenção, o fortalecimento e a consolidação do Território de 

Desenvolvimento Rural do Extremo Norte do Amapá. 

A atividade tem como foco a gestão social compartilhada, para o empoderamento dos 

agricultores e agricultoras familiares e o consequente desenvolvimento do território. Trata-se da 

continuidade do projeto de implantação do Núcleo de Desenvolvimento Territorial do Extremo Norte 

do Amapá, articulando o Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Extremo Norte do Amapá 

(CODETEX), através de assessoria e iniciativas ligadas à pesquisa e extensão rural. 

O CODETEX é fruto do Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento dos Territórios Rurais 

(Pronat), coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), do extinto Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). O pacto territorial é resultante de uma política de atuação coletiva 

e descentralização de decisões implementada durante o governo Lula, que iniciou com a destinação 

de recursos do PRONAF apenas aos municípios que tivessem um Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS) aprovado por um conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) (CUNHA; CHAVES, 2017). 

O território 

O Território de Desenvolvimento Rural do Extremo Norte do Amapá é constituído pelos 

municípios de Calçoene e Oiapoque, que compõem a Microrregião de Oiapoque, no Estado do 

Amapá. O território está inserido na Região Norte do Brasil, na Amazônia brasileira, em região 

fronteiriça com a Guiana Francesa, com população de 29.509 pessoas em 36.857,069 km² (IBGE, 
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2010). 

O Estado do Amapá e o Norte do Estado do Pará possuem um mosaico de unidades de 

conservação, sendo que grande parte das terras não possuem vias de acesso, o que faz com que a 

região seja uma referência do ponto de vista preservacionista, mas também resulte em entraves para 

a gestão territorial (CHAVES; FERREIRA; CUNHA, 2017). 

O Território do Extremo Norte do Amapá, apesar de possuir apenas dois municípios adjacentes, 

apresenta uma única via de ligação terrestre de cerca de 220 quilômetros de rodovia entre a sede 

dos dois municípios, dos quais cerca de 110 quilômetros ainda não foram pavimentados, 

apresentando grande dificuldade para transposição em períodos chuvosos e consequentes 

dificuldades para a plena articulação territorial entre os dois municípios. 

Entre os povos que habitam estas terras destacam-se em maior número indígenas, mas também 

há ribeirinhos e camponeses, estes últimos, em grande parte imigrantes, que se estabeleceram, 

principalmente, nos últimos trinta anos, nas terras devolutas do município, e buscam a regularização 

e o reconhecimento de seus territórios. 

A ameaça dos grandes projetos 

O acesso ao território é feito unicamente pela BR-156, percorrendo cerca de 360 quilômetros da 

capital Macapá até a sede do município de Calçoene, e 580 quilômetros até Oiapoque. A rodovia 

BR-156 ainda não foi completamente pavimentada até Oiapoque, impedindo o pleno tráfego de 

veículos e tornando-se intrafegável nos meses chuvosos. Desta forma, o território manteve uma 

relação de relativo isolamento, o que impediu durante todo o século XX o desenvolvimento de 

atividades capitalistas no campo, mantendo a posse da terra sob a predominância dos povos 

tradicionais. 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) inaugurou uma nova etapa no processo de 

uso e ocupação da terra no território. A construção de três novas hidrelétricas no Amapá passou a 

permitir o fornecimento de energia barata e constante às atividades produtivas, já o asfaltamento da 

BR-156 possibilitou a incorporação das terras ao agronegócio e a Ponte Binacional, ligando o Amapá 

à Guiana Francesa, é alvo de grande expectativa para integração do Platô das Guianas. Estas 

iniciativas estão acarretando em inúmeras transformações na organização do espaço e gerando 

diversos conflitos no estado (MARGARIT, 2017). 

O reflexo no Território do Extremo Norte do Amapá desta nova dinâmica de organização do 

espaço, proporcionada pelas grandes obras de infraestrutura no estado, está atingindo inicialmente 

o município de Calçoene, onde a pavimentação da rodovia BR-156 já foi concluída, sendo verificados 
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crescentes conflitos com a expansão do agronegócio sojicultor. Já em Oiapoque, como a 

pavimentação desta mesma rodovia ainda não foi concluída, se mantem uma relativa tranquilidade 

no processo de posse e uso da terra. Este cenário, a que tudo indica, deve mudar com a conclusão 

da pavimentação da rodovia e o potencial de integração ao Platô das Guianas proporcionado pela 

Ponte Binacional. 

O Codetex 

O Território Extremo Norte do Amapá foi homologado em 2007 e para promover a articulação 

territorial foi criado o Colegiado do Território Rural do Extremo Norte (CODETEX), em 2009, a partir 

da primeira articulação promovida através de fomento do MDA (PARCEIRO, 2011). A estrutura atual 

do Colegiado é composta por vinte membros de cada município (Oiapoque e Calçoene), sendo dez 

representantes da sociedade civil organizada e outros dez representantes de instituições públicas, 

totalizando quarenta membros. Este colegiado é responsável por elaborar propostas e projetos para 

captação de recursos, planejar e gerir o uso das máquinas destinadas ao trabalho rural no município 

e deliberar sobre qualquer questão inerente ao espaço rural destes municípios, visando o bem estar 

e desenvolvimento rural dos mesmos. 

Destaca-se a presença da UNIFAP como membro ativo do Colegiado e a articulação promovida 

por esta instituição através da implantação do NEDET, entre 2015 e 2016, com recursos do MDA. 

Com o fim do financiamento do MDA o NEDET teve continuidade através do aporte extensionista do 

Curso de Licenciatura em Geografia do Campus Binacional de Oiapoque da UNIFAP, dando 

prosseguimento na assessoria, com a atuação de professores e um aluno bolsista. 

Atividades realizadas 

Para contribuir com a manutenção, o fortalecimento e a consolidação do território são realizadas 

visitas técnicas às comunidades rurais e áreas de produção e agroextrativismo, palestras, 

minicursos, levantamento de dados primários e secundários sobre o território, levantamento e 

inscrição em editais de fomento à agricultura familiar, prestação de informações aos agricultores em 

geral, manutenção de um banco de dados e preparação e execução das reuniões do CODETEX. 

 

Dificuldades encontradas 
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São duas as principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento da atividade: a primeira 

refere-se a ausência de recursos financeiros para a realização das atividades do CODETEX, já que 

não foram abertos mais editais de apoio aos territórios de desenvolvimento rural e da cidadania pelo 

Governo Federal. Com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2016, a 

Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) tornou-se uma subsecretaria da Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, vinculada a Casa Civil, reduzindo recursos e 

extinguindo o Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento dos Territórios Rurais (Pronat). 

A segunda é relativa a ausência de uma identidade coletiva, pois os integrantes das 

organizações da sociedade civil do CODETEX não se veem como classe ou como categoria, muito 

menos como território. Há constantemente uma relação conflituosa entre os representantes da 

sociedade civil quanto a destinação de recursos e políticas públicas. Destaca-se a separação feita 

entre indígenas e não-indígenas, sendo o primeiro com maior dinâmica organizativa e 

representatividade no município de Oiapoque, sendo 77,2% da população rural (IBGE, 2010), mas 

com uma única vaga de representação no CODETEX. Diante deste cenário o CODETEX acaba por 

revelar com maior intensidade os interesses dos povos não-indígenas do município, com uma 

identidade de agricultor, ignorando relações claras de manutenção de modos de vida tradicionais 

mesmo entre os não-indígenas. 

Considerações finais 

O desenvolvimento do capitalismo no Amapá, promovido pelas grandes obras de infraestrutura, está 

acirrando os conflitos pela posse e uso da terra. Os povos tradicionais, até então preponderantes na posse 

da terra, passaram a sofrer com a expansão do agronegócio, mineração, madeireiras e pesca industrial. 

Diante deste contexto, a necessidade de organização da sociedade civil passa a ser fundamental para que 

se assegurem os direitos dos povos tradicionais. Portanto, o CODETEX precisa perpetuar-se mesmo sem 

a continuidade da política de incentivo a manutenção destes territórios e a iniciativa de participação da 

universidade neste processo está promovendo a articulação necessária à continuidade deste importante 

órgão colegiado, que integra a frente de iniciativas de defesa dos povos tradicionais frente à crise 

democrática que se vivencia. 

Espera-se que com a continuidade do assessoramento da universidade possa haver a 

manutenção, o fortalecimento e a consolidação do Território de Desenvolvimento Rural do Extremo 

Norte do Amapá, no que se refere à gestão social compartilhada, para o empoderamento dos 

agricultores e agricultoras familiares. Espera-se também a construção de uma identidade coletiva, a 

partir do entendimento de que os representantes da sociedade civil no CODETEX representam os 
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interesses de povos tradicionais do Amapá, sendo assim, reafirmando a necessidade de união e luta 

para a manutenção de seus modos de vida. 
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PANORAMA SOBRE A EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO DA SOJA EM 
SANTA ROSA DO TOCANTINS (TO): questões territoriais e ambientais em 

debate 

Lucas Barbosa e Souza1 

Introdução 

O avanço do agronegócio pelo interior do Brasil, notadamente sobre áreas do Cerrado, tem sido 

foco de inúmeros trabalhos na Geografia brasileira nas últimas décadas (OLIVEIRA, 2015). A 

territorialização do modelo desse setor produtivo, baseado na monocultura em grandes 

propriedades, no emprego de tecnologias questionáveis (transgenia, sementes patenteadas, 

agrotóxicos etc.) e na vinculação com grandes corporações internacionais, vem ocorrendo às custas 

de prejuízos consideráveis em diferentes planos (CAMACHO, 2012). Tais prejuízos incluem aqueles 

que recaem diretamente sobre a população do campo, sua vida cotidiana e seu acesso aos bens 

comuns da natureza, além das derivações ambientais com amplo alcance espacial, como é o caso 

da problemática da escassez hídrica. 

O Estado do Tocantins é exemplo de uma fronteira agrícola relativamente recente, 

principalmente vinculada à expansão da sojicultura, tendo alcançado níveis de produção crescentes 

ao longo dos últimos anos. Diversos municípios tocantinenses abrigam essa expansão, em porções 

variadas do estado, a exemplo dos municípios de Campos Lindos, no nordeste; de Pedro Afonso, 

no centro-norte; de Lagoa da Confusão, no sudoeste; de Porto Nacional, no centro-sul; entre vários 

outros. Um conjunto de fatores, que inclui melhorias logísticas, desenvolvimento de cultivares mais 

bem adaptados e terras relativamente mais baratas, além de aspectos favoráveis relacionados ao 

mercado internacional da soja, constitui o caminho para essa franca expansão (LIMA, 2015). 

Localizado no centro-sul do Estado, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Palmas (capital 

estadual), o município de Santa Rosa do Tocantins vem passando pelo processo de territorialização 

do agronegócio relacionado ao cultivo de soja desde o início dos anos 2000. Assim, o presente 

resumo busca traçar um panorama da expansão desse setor no município e também problematizar, 

em linhas gerais, algumas das implicações sobre a sociedade e a natureza, na escala local. Como 

pano de fundo, pretende-se realçar as relações entre as mudanças territoriais e ambientais no 
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cenário que se apresenta, no intuito de indicar alguns pontos possíveis de diálogo entre as categorias 

território e ambiente na Geografia, na esteira das ideias de Suertegaray (2017). 

A expansão do agronegócio no município e seus efeitos territoriais e ambientais 

As informações disponíveis no portal eletrônico2 do Sistema IBGE de Recuperação Automática 

(SIDRA/IBGE) e no portal eletrônico3 do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento 

(LAPIG/IESA/UFG) permitem retratar alguns elementos essenciais da expansão do agronegócio em Santa 

Rosa do Tocantins e alguns indicadores ambientais relevantes no município. Conforme os dados do 

SIDRA/IBGE, entre os anos de 2000 e 2015 houve expansão da área plantada de soja de 100 hectares 

para 35.000 hectares. Já entre o total de soja produzido no município, os dados cresceram de 210 

toneladas em 2000 para 98.700 toneladas em 2015. O ano de 2015 representou o recorde tanto de área 

plantada quanto de produção de soja, uma vez que no ano de 2016 (último ano da série disponível no 

referido sistema), houve ligeira redução nesses valores, em decorrência de questões climáticas 

relacionadas à pluviosidade muito abaixo da média histórica no Tocantins, em decorrência do fenômeno 

El Niño, (SOUZA, 2016). 

É interessante observar, ainda segundo os dados do SIDRA/IBGE, que o município de Santa 

Rosa do Tocantins continuou apresentando crescimento, embora mais sutil, de seu rebanho bovino, 

no mesmo período de expansão das lavouras de soja. Esses dados dão conta de um crescimento 

de 25.813 cabeças, em 2000, para 32.111 cabeças em 2016, o que indica que a ampliação das 

áreas de cultivo agrícola não devem ter ocorrido, grosso modo, sobre antigas áreas de pastagens, 

em substituição a estas. 

De fato, os dados do LAPIG/IESA/UFG demonstram que o desmatamento acumulado em Santa Rosa 

do Tocantins alcançou níveis consideráveis entre os anos de 2008 e 2015 (período disponível dos dados), 

totalizando a supressão de 13.897 hectares de vegetação natural nesse intervalo, o que representa quase 

8% da área do território municipal. Adicionalmente, a mesma fonte demonstra que, no ano de 2014, havia 

nesse município um déficit de áreas de proteção permanente (APP) de 1.114 hectares, o que pode sugerir 

que uma parte do desmatamento ocorrido nos últimos anos acabou por atingir áreas que deveriam ser 

protegidas, como as matas ciliares, por exemplo. 

Umas das principais bacias hidrográficas de Santa Rosa do Tocantins é a do rio Formiga, cujo 

curso principal estabelece a divisa norte do município, recebendo vários tributários que cortam 

                                                                 
2 https://sidra.ibge.gov.br  
3 https://www.lapig.iesa.ufg.br/lapig/  

https://sidra.ibge.gov.br/
https://www.lapig.iesa.ufg.br/lapig/
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lavouras de soja, em sua margem esquerda. Trabalhos de campo realizados na zona rural do 

município e o contato com seus moradores mostram fortes indícios de escassez hídrica nessa bacia, 

com a interrupção do fluxo nos pequenos cursos d’água durante a estação seca (maio a setembro) 

e o esgotamento temporário ou permanente de nascentes. Além disso, destaca-se o risco de 

contaminação ambiental, pela via hídrica e atmosférica, relacionado ao uso de agrotóxicos nas áreas 

de cultivo. Com base em dados do IBAMA, Cardoso et al (2017) mostram que a comercialização de 

agrotóxicos no Tocantins passou por um aumento superior a 350% entre os anos de 2009 a 2013, 

deixando claro que a expansão do agronegócio no estado vem acompanhada pela intensificação do 

uso desses produtos. 

A territorialização do agronegócio tem ocorrido pela aquisição de terras de antigos proprietários locais 

por parte de grupos externos, geralmente já com experiência prévia em áreas anteriores de fronteira 

agrícola, como produtores provenientes do Mato Grosso e do oeste da Bahia. Nesse aspecto, a 

concentração da terra e a formação de grandes propriedades pode estar contribuindo para a redução da 

população no campo. Os dados populacionais do SIDRA/IBGE mostram que o número de habitantes na 

zona rural do município caiu de 2.947 (77% do total de habitantes do município) em 1991 para 1.621 (35% 

do total de habitantes do município) em 2010. Como o processo de negociação de terras parece ter se 

mantido vigoroso após o ano de 2010, principalmente nos primeiros anos desta década, é provável que 

essa redução se mostre ainda mais acentuada no próximo recenseamento. Adicionalmente, é de se 

esperar que a parcela de moradores que ainda resiste no campo esteja francamente exposta aos 

problemas ambientais derivados de agronegócio, de forma semelhante ao explicado por Camacho (2012). 

Com base nesse breve panorama, percebe-se a interligação entre a dinâmica territorial e a 

dinâmica ambiental quando se trata da expansão do agronegócio e suas consequências. As 

alterações na estrutura fundiária frequentemente constituem pré-condição para as mudanças 

ambientais, por meio do desmatamento, das implicações sobre os recursos hídricos, do uso de 

agrotóxicos e das repercussões em cadeia que essas transformações podem causar sobre outros 

elementos da natureza e sobre a vida das pessoas no campo.  

Considerações finais 

Assim como outros temas de interface entre a sociedade e natureza, a expansão do agronegócio pelo 

interior do Brasil e seus diversos tipos de consequências ensejam a possibilidade de um valioso diálogo 

entre as diferentes disciplinas e correntes de pensamento que compõem a Geografia. Do mesmo modo, a 

abordagem dessa temática pelo viés de diferentes categorias da pesquisa geográfica demonstra, a nosso 
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ver, muito mais afinidades do que discordâncias, uma vez que há uma notável capilaridade entre os 

assuntos que se desdobram. 

No exemplo trazido por este resumo, por um lado vê-se que o exame da problemática em 

questão segundo um ponto de vista ambiental poderá encontrar fundamentos incontestáveis no 

plano territorial. Por outro lado, a abordagem territorial poderá avançar seu raciocínio sobre as 

implicações do agronegócio se dedicar-se também a compreendê-las pela lente ambiental. A 

complexidade dos fenômenos que são objeto de atenção da Geografia poderá, em última instância, 

ser mais bem desvendada em seus pormenores e frequentes intercâmbios de influência, assim como 

demonstrado por Suertegaray (2017) quando trata dos desafios atuais da ciência geográfica. 

Especificamente no que tange à territorialização do agronegócio e aos seus resultados 

inadvertidos ou intencionais, a exemplo daqueles cuja principal manifestação transcorre no plano 

ambiental, é inquestionável o rebatimento sobre os sujeitos, especialmente sobre aqueles que 

habitam o campo. Condições materiais de existência são deterioradas, o acesso à natureza se torna 

limitado e o quadro crônico de injustiças cometidas pela livre ação do capital representam foco de 

preocupação, por excelência, dos geógrafos. Por isso, seguimos na mesma direção, mesmo que por 

caminhos eventualmente paralelos. 
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PERFIL DOS ASSENTADOS NA REFORMA AGRÁRIA NO DISTRITO 
FEDERAL E ENTORNO: UMA ANÁLISE COM ÊNFASE NO ENGAJAMENTO 

POLÍTICO 

Luciano Pereira da Silva1 

Luiz Honorato da Silva Junior2 

Manoel Pereira de Andrade3 

Introdução 

A participação política pode ser expressada de diversas formas nos espaços públicos. Ela pode 

estar centrada tanto em movimentos ideológicos, como em redes associativas ou organizações do 

terceiro setor, como as Organizações Não-Governamentais – ONGs. No meio rural brasileiro, essa 

participação teve impulso principalmente através de movimentos baseados em correntes ideológicas 

especificas. Todavia, o foco era a luta pela terra. Essa que transcorreu toda a história do Brasil e 

ainda hoje ocupa posição central nas plataformas de discussões que colocam a moradia e o acesso 

a esse fator de produção, como primordiais para um desenvolvimento com equidade social. 

Sauer e Souza (2008) destacam que a organização e mobilização dos movimentos sociais 

agrários possuem uma unificação na luta por direitos, especialmente pelo direito à terra e, por 

extensão, ao trabalho, moradia, saúde, educação, enfim, a uma vida digna no campo. 

Uma das formas de se garantir a terra e, consequentemente, a moradia foi à instalação de 

assentamentos rurais. O assentamento rural é uma das formas objetivas de se fazer uma reforma 

agrária. Bergamasco e Norder (1996, p. 7) acreditam que: de maneira genérica, os assentamentos 

rurais podem ser definidos como a criação de novas unidades de produção agrícola, por meio de 

políticas governamentais visando o reordenamento do uso da terra, em benefício de trabalhadores 

rurais sem terra ou com pouca terra (BERGAMASCO; NORDER, 1996, p. 7). 

O objetivo deste trabalho é verificar o perfil dos assentados na política de Reforma Agrária no 

DF e Entorno que busca no cooperativismo, associativismo e/ou no engajamento político/social como 

alternativa de produção, distribuição e/ou estratégia política. A partir de um questionário aplicado a 

408 famílias assentadas, busca-se o perfil socioeconômico de cada um dos grupos estratégicos. 

Este trabalho busca contribuir com um melhor conhecimento do perfil dos assentados que buscam 

                                                                 
1 Doutorando em Geografia PPGEO/IESA/UFG, orientado pelo Professor Ivanilton José de Oliveira. Professor do Instituto Federal 
de Brasília. E-mail: luciano.silva@ifb.edu.br. 
2 Doutor em economia. Professor da Universidade de Brasília. E-mail: lula_honorato@hotmail.com. 
3 Doutor em Agronomia. Professor da Universidade de Brasília. E-mail: manolpandrade@gmail.com. 
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cada uma dessas alternativas que ora podem se apresentarem como complementares ou 

substitutas. 

Desenvolvimento  

Nesse estudo, foram analisados dados obtidos de agricultores familiares residentes em 

Assentamentos de Reforma Agrária. Foram escolhidos, aleatoriamente, assentamentos da Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF, justificando-se pelo motivo 

da participação política ter importância nos movimentos de garantia de posse da terra e luta pela 

moradia, haja vista a alta especulação imobiliária nessas áreas e os assentamentos constituírem 

uma importante forma de Sustentabilidade Ambiental e também por serem vistos como uma fonte 

de abastecimento de alimentos para a capital do DF. 

Com o objetivo de se entender o perfil de indivíduos que buscam cooperativismo, associativismo 

e/ou engajamento político em Movimentos Sociais dentre os assentados em Reforma Agrária no DF 

e Entorno este estudo foi dividido em três análises distintas, em que se buscou ainda, investigar as 

variáveis determinantes do aumento da razão da chance dos indivíduos componentes da amostra 

assumirem uma das três posições marcadas neste trabalho. As referidas divisões geraram três 

distintos modelos, assim denominados: Cooperativismo; Associativismo; e MST. 

O método utilizado foi o logit, em que a variável dependente Yi assume os valores: 

𝑌𝑖 = {
1, 𝑠𝑒 𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎
0, 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜            

 

Desse modo a regressão logística será a seguinte: 

𝑆𝑖 =
1

1+𝑒−𝑧𝑖
                                                                                                                                             

(01) 

em que Si representa a probabilidade de sucesso no exame vestibular condicionada às 

características observadas dos candidatos; e Zi será representado por Zi = β1 + β2 Xi.  

Xi é uma matriz com as informações sobre as características dos indivíduos, ou seja, as 

variáveis explicativas do modelo. Assim, tem-se 

 

𝛽1 + 𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝛽2 + 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎çã𝑜 𝛽3 + 𝑀𝑆𝑇 𝛽4 + 𝑆𝑒𝑥𝑜 𝛽5 + 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝛽6 +

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑑𝑎𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 𝛽7 + 𝐺𝑜𝑖𝑎𝑠 𝛽8 + 𝑀𝑖𝑛𝑎𝑠𝐺𝑒𝑟𝑎𝑖𝑠 𝛽9 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝐹𝑒𝑡𝑟𝑎𝑓 𝛽10 +

𝑆𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝛽11 + 𝐶𝑎𝑡ó𝑙𝑖𝑐𝑎𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑎 𝛽12 + 𝐸𝑣𝑎𝑛𝑔é𝑙𝑖𝑐𝑜 𝛽13 + 𝐴𝑟𝑒𝑎𝛽13 +
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𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 𝛽14 + 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝛽14                                                                                         

(02) 

A equação 02 representa uma função distribuição logística e, por meio da resolução dela, 

podem-se obter as probabilidades do sucesso a partir de cada característica das variáveis 

explicativas. Supõe-se que o log da razão de probabilidades se relaciona linearmente com Xi.  

No modelo que busca as variáveis relacionadas ao cooperativismo, verifica-se que nove das 

quinze variáveis testadas se apresentam estatisticamente significante. Dentre elas chama atenção 

a variável Associação. Os resultados mostram que o mesmo indivíduo que optou pelo associativismo 

tem apenas metade de chance de buscar o cooperativismo, quando comparado a um indivíduo que 

não está associado (OR=0,050). 

Assim, a partir dos resultados apresentados pelas regressões logit, verifica-se que os indivíduos 

que buscam o cooperativismo tem o seguinte perfil: Não participa de nenhuma associação; É mais 

jovem que aqueles que não optam; Possui família menor que aqueles que não optam; Residem em 

sua maioria no Estado de Goiás; São ligados a Contag/Fetraf; São sindicalizados; Não professam 

uma religião cristã de denominação evangélica; Possuem maiores áreas de produção em relação 

àqueles que não optam; e,  possuem uma renda mensal maior que aqueles que não optam. 

Com relação ao segundo modelo que busca as variáveis relacionadas ao associativismo, 

verifica-se que oito das quinze variáveis testadas se apresentam estatisticamente significante. 

Dentre elas chama atenção a variável Cooperativa e MST. Os resultados mostram que o mesmo 

indivíduo que optou pelo cooperativismo tem apenas 12,5% de chances de buscar o Associativismo 

e aqueles que optaram pelo engajamento político tem cerca de 30%, quando comparado a um 

indivíduo que não está associado. 

Assim, a partir dos resultados apresentados pelas regressões logit, verifica-se que os indivíduos 

que buscam o associativismo tem o seguinte perfil: Não participa de nenhuma cooperativa; Não tem 

engajamento político junto ao MST; Possui maior possibilidade de buscar o associativismo aos 58 

anos de idade4; Não reside no Estado de Minas Gerais; Busca o sindicalismo como estratégia; 

Possui maior área para produção (semelhante ao resultado do cooperativismo); E possuir menor 

renda média em relação àqueles que não buscam o associativismo. 

Com relação ao terceiro modelo que busca as variáveis relacionadas ao engajamento político 

via MST, verifica-se que seis das quinze variáveis testadas se apresentam estatisticamente 

significante. Dentre elas chama atenção a variável Associação. Os resultados mostram que o mesmo 

                                                                 
4 Chega-se a esta idade pela diferenciação parcial dos dois estimadores de idade e idade ao quadrado em relação a variável 
dependente. 
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indivíduo que optou pelo associativismo tem apenas 65% de chances de buscar o engajamento 

político, quando comparado a um indivíduo que não está associado.  

Assim, a partir dos resultados apresentados pelas regressões logit, verifica-se que os indivíduos 

que buscam o MST tem o seguinte perfil: Tende a não participar de nenhuma associação; Tende a 

ser do sexo feminino; Tende a ser ligado a Contag/Fetraf; Atrai proporcionalmente a população 

evangélica; Tem maiores chances de serem beneficiados pelo Programa Bolsa Família; e, possuem 

uma renda mensal menor que aqueles que não optam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o objetivo proposto por esse trabalho e os resultados obtidos. Foi possível concluir 

que o perfil dos assentados na política de Reforma Agrária no DF e Entorno que busca no 

cooperativismo, associativismo e/ou no engajamento político/social como alternativa de produção, 

distribuição e/ou estratégia política apresenta uma relação de não complementariedade entre os 

grupos. 

O associativismo, visto a partir dos resultados obtidos, foi optado por assentados mais velhos e 

que buscam se engajar politicamente por meio de sindicatos. Além disso, esses indivíduos 

apresentam faixa etária média de 58 anos de idade e renda mensal inferior aos que não optam por 

se associar. Vale ressaltar que entre os assentamentos pesquisados as aposentadorias representam 

22% da renda deles.  Na pesquisa de campo, observou-se que em muitos casos a associação era 

vista como ponto de apoio para solução de demandas específicas e esporádicas que não tinham 

uma relação contínua. Em algumas situações, por exemplo, o assentado se associou apenas com o 

interesse de melhor conseguir uma aposentadoria ou outros benefícios de caráter individual. 

Quanto ao MST, os que optam por aderir ao movimento como forma de se engajar politicamente 

tendem a não se associar a outras entidades. Mas, apresentaram opção por se filiar a instituições 

ligadas a Contag/Fetraf. Nesse caso, isso acontece pelo fato dos assentados desejarem ter melhor 

acesso aos meios de produção, informações de mercado e demais vantagens ofertadas pelo 

cooperativismo que é pode ser considerado como um ponto positivo para quem optar por se filiar as 

entidades anteriormente citadas. 

Assim, pode se concluir que o Cooperativismo mostra-se como uma alternativa viável para um 

desenvolvimento local de longo prazo dos assentamentos, haja vista que esse tipo de 

empreendimento, além de ter a característica autogestionária, é preferida pelos assentados mais 
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jovens que tendem a ter maiores níveis locais de renda, bem como maior quantidade do fator de 

produção terra. 
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PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO RURAL FRENTE AO DESMONTE 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CENÁRIO POLÍTICO ATUAL 

 

Ana Flávia Soares Carneiro1 

 

Introdução 

As últimas administrações legítimas do governo brasileiro utilizaram diversos instrumentos para 

diminuir as disparidades sociais. No período de 2003 à 2016, houve um grande aumento no número 

de políticas públicas que se empenhavam em solucionar relevantes problemas de ordem social.  

Após milhões de brasileiros (as) terem sido beneficiados (as) por esses programas, a conjuntura 

política brasileira que se criou a partir do golpe de 2016 vem gerando incertezas quanto aos avanços 

sociais promovidos pelas políticas públicas, uma vez que, desde então, o número de pessoas 

atendidas começou a decrescer, projeção esta que tende a tomar proporções ainda maiores.  

A nova estruturação do governo enfraqueceu parcerias e ações conjuntas responsáveis pela 

administração de vários programas, como aqueles que visam o desenvolvimento rural. O 

enfraquecimento súbito das políticas públicas nacionais deixa dúvidas quanto ao futuro de classes 

sociais que dependem de benefícios, sobretudo, em questão, as comunidades rurais, como 

agricultores familiares camponeses, assentados rurais, comunidades tradicionais, dentre outros.  

Desenvolvimento  

Desde 2003, o campo era alvo de diversos programas que visavam o desenvolvimento rural e a 

diminuição das desigualdades com o meio urbano. Ao longo desse período, foram criadas e 

aperfeiçoadas várias políticas de fortalecimento e por muito tempo, seus resultados foram 

expressivos.  

O repasse e abrangência que já vinham diminuindo em alguns programas sociais, se agravaram 

ainda mais desde 2016. Alegando o aumento com as despesas da Previdência Social, o governo 

efetuou cortes orçamentários nos gastos sociais. De acordo com Pupo e Simão (2017), até 2018, os 

programas sociais poderão sofrer um corte de até 96% no orçamento. Segundo os autores, essas 
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reduções de gastos aparecem de forma bem sucinta no repasse anual de verba de alguns 

programas, como o Minha Casa, Minha Vida, que em 2015 atingiu os R$ 20,7 bilhões; em 2016 

regrediu para R$ 7,9 bilhões e até agosto de 2017 atingiu apenas R$ 1,8 bilhões.  

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, um dos mais eficientes no ponto de vista do 

desenvolvimento rural tornou-se um dos mais atingidos pelos cortes realizados pelo governo. Pupo 

e Simão (2017) afirmam que até julho deste mesmo ano, foram destinados R$ 41 milhões, um 

percentual 91% menor do repassado no ano de 2016. Araldi (2017) expõe grandes cortes nas 

modalidades do PAA, cerca de 78% na modalidade formação de estoque e 99,8% em compra com 

doação simultânea, aquisição de sementes e compra direta.  

A ameaça de enfraquecimento das políticas públicas rurais se concretizou com a extinção do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, em 2016. Consolidado em 2000, o MDA teve um 

papel fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar na Brasil com a implantação e 

melhoria de programas como o PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, e o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. 

Silva e Miranda (2017) utilizam do ciclo das políticas, de Leonardo Secchi, para chegar a 

conclusão de que a ausência de ministérios, secretarias e/ou atores institucionais se tornam um 

obstáculo para a viabilização de agendas, ações e projetos que visem reduzir as desigualdades 

regionais, entre campo e cidade e à pobreza rural.  

A fim de provarem uma perspectiva, Silva e Miranda (2017) associam ainda algumas iniciativas 

tomadas pelo governo paralelamente a extinção do MDA. Segundo os mesmos a:  

[...] redefinição da demarcação de terras indígenas e de povos e comunidades 
tradicionais – PEC 215/2000 –; a ampliação do tamanho da área passível de 
regularização fundiária na Amazônia (beneficiando médios e grandes fazendeiros 
que adquiriram terras ilicitamente) – MP nº 422, de 2008 –; um novo código de 
mineração que prevê a exploração em Unidades de Conservação – PL 3682/2012 
–; novos critérios que flexibilizam a aquisição de terras por estrangeiros – PL 
4059/2012 – e, por fim, uma medida provisória (MP 759/2016) que dispõe sobre a 
liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e a 
regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal – que em tese agilizaria a 
concessão de títulos de domínio para os assentados, os quais poderão obter o título 
definitivo de seus lotes por meio de pagamento. Todavia, essa medida implica numa 
verdadeira retomada da mercantilização da terra e da reforma agrária. 

Todas estas tentativas de fragilização das políticas de desenvolvimento territorial, segundo 

afirmam Silva e Miranda (2017), tendem a comprometer a permanência do agricultor em suas terras, 

dificuldade essa que resulta da pressão do agronegócio pelas terras, sobretudo em regiões como no 
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Pará, em que os projetos de exploração cobiçam áreas então ocupadas por comunidades 

tradicionais. 

Considerações finais 

As decisões tomadas pelo governo desde a retirada da ex-presidente Dilma Rousseff do poder 

vão em contramão das necessidades da maioria da população. A favor daqueles que obtêm o poder, 

as atitudes tomadas pelo então governo podem acabar prejudicando milhões de pessoas. As 

mudanças trazem inquietações quanto a seguridade dos direitos conquistados ao longo da história 

brasileira.  
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PESQUISANDO GEOGRAFIA COM A TEORIA SOCIAL REALISTA: 
SITUANDO PROBLEMAS EM CAMPOS EPISTEMOLÓGICOS 

 Rodrigo Gonçalves de Souza1 

Introdução e proposta: problema de múltiplos níveis para a Geografia 

No Sudeste Goiano, região de planejamento estadual que engloba 22 municípios, ocorre o 

fenômeno da adesão ao complexo agroindustrial da soja por parte dos assim chamados “agricultores 

familiares”. Esta categoria refere-se a sujeitos sociais do campo, com unidades produtivas de menos 

de quatro módulos fiscais, cuja renda familiar predominantemente advém da atividade na unidade 

produtiva, que em tese é dirigida e trabalhada pelo protagonismo de sua unidade familiar (LEI 

11.326/06). 

Um dos epicentros do fenômeno se deu com a instalação da unidade agroindustrial da empresa 

Caramuru Alimentos, em 2010, buscando integrar agricultores do segmento no Selo Combustível 

Social, ação no âmbito do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. O Selo é concedido 

para empresas que adquirem matéria-prima dessa categoria de agricultores ou lhes integram em 

sua cadeia produtiva. 

O Sudeste de Goiás contempla também vários destes agricultores que têm aderido à sojicultura 

independente de estarem integrados ao Selo de Combustível Social. Nestes casos, inserem-se no 

mercado convencional deste complexo agroindustrial, a preços de mercado e sujeitos a maiores 

oscilações e incertezas. Muito mais do que comercialização de produtos dificilmente armazenáveis 

em mercados locais para receitas de itens de necessidade premente, conformar-se-ia a integralidade 

da unidade produtiva a lógica de um complexo de mercados mais vasto. 

Dentre os efeitos potenciais deste processo, faz-se mister atentar para as transformações nas 

características da forma e expressão social dos sujeitos dos sistemas produtivos. Seja pelo impacto 

sofrido, seja pelas estratégias adaptativas, conjetura-se se a forma de gestão e manejo da 

propriedade e sua relação com a economia, sociedade, e institucionalidades do meio mais amplo 

estarão sujeitas a passar por reconfigurações mais ou menos significativas. 

 

                                                                 
1Doutorando Linha de Pesquisa “Dinâmica Socioespacial”. Orientador: Prof. Dr. Adriano Oliveira. PPGEO/IESA-UFG. E-mail: 
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Problemática Científica 

O quadro que se delinea gera um problema de pesquisa auspicioso: identificar as consequências 

da adesão ao agronegócio da soja pelos sujeitos enquadrados na citada Lei –  denominados nela 

como “agricultores familiares” - após a implantação da Unidade de Processamento, incluindo 

também os que se inserem fora do âmbito daquela política pública. Levanta-se temáticas 

econômicas, sociológicas, ecológicas e antropológicas. 

 Estão envolvidas forças político-institucionais que atuaram no processo de adesão deste 

perfil de agricultores ao complexo produtivo da soja; implicações quanto a especificidade deles em 

matérias de aspectos culturais, laborais, organizacionais intra-propriedade e relações sociais 

“externas” a ela. O quanto, ao participarem de um sistema eminentemente intensivo e exigente de 

insumos externos, estão mais vulneráveis também aos riscos da volatilidade do mercado e 

participação em prejuízos. Remete também para as políticas do Estado, fomentando, arquitetando 

(institucionalmente, estruturando mercados, infraestrutura, suscitando demanda), assumindo riscos 

ou externalidades, amparando instalações iniciais do empreendimento. 

Provoca-se indagações sobre transformações geradas por novas formas de gestão da 

propriedade, contratos com as empresas, uso de insumos, velocidade e padrões temporais de 

produção, efeitos das novas circulações de capital, mercadorias, atores sociais, serviços, etc.; 

abdicações de antigas formas de produzir, organizar a propriedade e obter renda ou víveres em 

geral. Também, mudanças em relações nas quais a organização sindical atuaria mediando as 

contratualizações com as empresas. 

Aspectos fenomenológicos entram em questão: as motivações que levaram os agricultores a 

aderirem e como eles as representam; se relações familiares e as comunitárias foram afetadas. 

Temas econômicos, especialmente se há viabilidade econômica nas escalas de produção; se há ou 

não um mudança significativa no poder (e necessidade) de consumo das famílias. Mudanças 

ecológicas que a sojicultura acarretou. 

Estes processos se materializam no tempo e espaço. A circujacência de suas conexões envolve 

também, no mínimo, os locais de planejamento do Estado, da empresa, de onde provêm os novos 

itens que circulam e para onde vão os produtos. Esta temática e as demais de escopos diversos 

estão relacionadas também com inquirições tais como: “Onde, de e para onde? Por que aí/lá? Como 

é aí/lá? O que implica ser aí/lá? Seria diferente não sendo aí/lá?” 

Perguntas que remetem à pesquisa no campo da geografia e suscitam um tratamento 

geográfico. Porém... em que consistiria este tratamento? Apenas o emprego de ferramentas e 
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instrumentos como mapeamentos e registros locacionais para descrever e identificar as 

características dos locais, nas diversas magnitudes? Por si só não responderia ao que as perguntas 

requerem de entendimento e compreensão. O papel da pesquisa geográfica teria que ser 

significativamente maior e mais profundo. 

Mas então, qual seria? E como se relacionaria com o que trazem as questões que foram 

colocadas, de cunho cultural, econômico, ecológico e sociológico? Estariam “naturalmente” 

abrangidas? Isto se depararia com a necessidade de serem trabalhadas também com instrumentais, 

referenciais teóricos e conceituais específicos. Sem falar em suas categorias próprias. 

Seria então um trabalho com várias partes independentes por disciplina relativa – colocando-se 

a geografia em paralelo? O nexo sistemático ficaria por conta da intuição e arbítrio do pesquisador, 

sacrificando a justificativa falseável e rigorosa desta visão e apontamentos globais? Sacrificar-se-ia 

a cientificidade do labor de pesquisa. Aliás, efetivamente as perguntas geográficas suscitam 

relacionar-se com as perguntas e, por conseguinte, as observações dos demais aspectos. “Demais”? 

Como e com o quê então poder-se-ia satisfazer e contemplar tanto a especificidade quanto o 

alcance do tratamento geográfico? O que seria propriamente, abrangente e justificadamente, o 

tratamento geográfico e suas possibilidades de respostas? Suscita-se debruçar-se sobre caminhos 

que podem prestarem-se a organizar construtos epistemológicos empregados para dar conta de tal 

empreita, para: analisar os mecanismos e forças sociais e político-institucionais que atuaram no 

processo de adesão dos agricultores de perfil familiar ao complexo da soja; examinar a 

(re)organização socioespacial gerada com a implantação dos sistemas produtivos da sojicultura nas 

propriedades dos agricultores de perfil familiar; avaliar os riscos e vulnerabilidades para a reprodução 

social no espaço a que estão expostos os agricultores de perfil familiar aderindo ao complexo da 

soja. 

Procedimentos do trabalho: a contribuição da abordagem do Realismo Crítico 

Tais dilemas problematizados demonstram a inevitabilidade de se discutir o problema do método 

na Geografia, suscitando uma sistemática arquitetada do procedimento intelectual para abordar o 

que se passa em dado escopo espacial e temporal (SANTOS, 1978, p. 60-62). O pesquisador assim 

precisa estar ciente de que parte de uma visão maior que vai orientar seu procedimento, devendo, 

com consistência, articular critérios e parâmetros na elaboração do seu discurso, ordenado de forma 

que pretenda falar algo de verdadeiro e passível de discussão livre. 

A partir deste mote, o presente trabalho pretende contribuir com novas perspectivas e nuances 

na abordagem deste conjunto de questões. Lhes ambienta numa abordagem filosófica que, embora 
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de formulação consistente e que tem recebido atenção séria no debate especializado, ainda é 

inusitada no ambiente intelectual da Geografia brasileira.   

Sob estas preocupações, busca-se neste trabalho apresentar caminhos para lidar com as 

questões levantadas. Para tanto, perscruta-se as possibilidades de auxílio em uma perspectiva 

teórica-metodológica que é o “Realismo Crítico”, ainda pouco trabalhado na pesquisa brasileira 

tendo, como expoente na aplicação no pensamento geográfico, o autor Andrew Sayer (2000; 2010). 

Apresenta-se as mais relevantes noções que o “Realismo Crítico” traz para a discussão 

proposta, baseado nas obras de Andrew Sayer mencionadas.  Dialoga com os acúmulos aportados 

e questões suscitadas por outros autores marcantemente presentes nos debates conceituais e a 

respeito de dadas categorias do pensamento geográfico. O arcabouço conceitual, a polêmica em 

que se insere no campo epistêmico e as possibilidades que abre para situar as questões levantadas, 

como o novo prisma que lhes proporciona serem situadas (VANDENBERGUE, 2010). 

A seguir volta-se a focar no problema inicial que fomentou esta reflexão, trabalhando a matéria 

com um diálogo crítico – e de mão dupla - entre a perspectiva aberta com o “ Realismo Crítico” e 

acúmulos conceituais e do debate epistemológico na Geografia. Buscara-se um quadro de 

procedimento teórico-metodológico e de fundamentos da pesquisa apropriado para propiciar um 

profícuo e consistente estudo do problema levantado e para traçar e alcançar objetivos possíveis. 

Sondou-se implicações epistêmicas para os prognósticos da pesquisa, procurando incitar novos 

panoramas de debate acadêmico. 

Considerações Finais 

O Problema de Pesquisa discutido na introdução consiste em caracterizar as consequências da 

adesão ao agronegócio da soja por parte de agricultores de perfil familiar no Sudeste Goiano. Uma 

forma de posicionar a questão para um modo de investigação e apresentação geográfica seria 

pesquisar as transformações socioespaciais com a sojicultura na agricultura de perfil familiar no 

recorte do Sudeste Goiano. 

Sobrevém a importância de delinear quais os traços do(s) sujeito(s) e estrutura(s) está(ão) 

interagindo; de modo consequente, busca-se analisar as transformações que as interações com o 

agronegócio acarretam na agricultura de perfil familiar ou camponês. A abordagem geográfica 

encontra uma profícua oportunidade como campo epistêmico para aproximar-se e situar este desafio 

investigativo. 

Os fenômenos sociais podem, neste sentido, serem compreendidos indagando-se pelas suas causas 

e analisados no bojo de seus processos em que desencadeiam-se e desenvolvem-se. A abordagem 
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proposta fora construída no intuito de permitir interfaces metodológicas relativas à múltiplas dimensões e 

facetas de um problema de pesquisa, situadas numa esfera abrangente, mas coerente e estruturada, de  

aproximações e tratamentos do problema sob um prisma geográfico amplo e coeso. 

Referências 

LEI 11.326 de 24 de julho de 2006. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11326.htm>. Acesso em 14/02/2018. 

SANTOS, M. Por uma Geografia Nova. São Paulo: Hucitec, Edusp, 1978. 288p. 
SAYER, A. Realism and Social Science. London: Sage Publications, 2000. 224p. 
SAYER, A. Method in social science. New York: Routledge, 2ªed., 2010. 212p. 
VANDENBERGUE, F. Teoria Social Realista: Um diálogo franco-britânico. Belo Horizonte: editora 

UFMG, 2010. 365p.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm


 

173 

 

POLÍTICA AGRÁRIA E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

Vilma de Fátima Machado1 1 

Isabella Andrade Ferreira Xavier22 

Introdução 

Este resumo é um exercício de reflexão sobre as dimensões que envolvem a questão da 

soberania alimentar no país, em especial, as politicas agrícolas que promovem a perpetuação de 

um modelo de concentração fundiária, dependente de capital externo, monocultor e excludente. 

Para o sucesso do agronegócio privilegiou-se a monocultura, modelo mais adequado à eficiência 

de produção. Tal modelo também modifica (ou confirma) a estrutura fundiária do país, bem como 

rompe com a lógica das exigências ambientais (ruptura dos tempos naturais) em busca do rápido e 

mais lucrativo. Nesse ponto, a ciência e a tecnologia servem de facilitador da produção (insumos 

químicos, introdução de outras tecnologias no campo), uma vez que elas são capazes de promover 

a ruptura com a lógica ambiental e tempos naturais, ditando um novo tempo de produção. 

Através do método bibliográfico, investigaremos uma possível relação entre a fome, produção 

de alimentos e as políticas agrícolas de expansão do agronegócio, fortalecidas, sobretudo, pela 

atuação do Estado. Dessa forma, chegamos a seguinte questão: O modelo de produção de 

alimentos, fruto de uma política agrária em prol do agronegócio obsta o direito a uma alimentação 

saudável? 

O objetivo da investigação, é, portanto, expor uma reflexão acerca da adoção dessa política 

agrária e sua influência na produção de alimentos (a quem produzir, porque produzir) á luz da 

política agrária vigente. 

Desenvolvimento 

Na obra Geografia da Fome, publicada pela primeira vez em 1946, o médico brasileiro Josué de 

Castro (1984) ao analisar a fome nas regiões do Brasil, percebeu que a luta contra a fome no 

Nordeste deveria ser encarada como uma luta contra o subdesenvolvimento e toda a estrutura 

agrária arcaica vigente. Para Castro (1984, p. 249) é inclusive essa estrutura agrária a responsável 

pelo problema do desemprego e consequentemente responsável pelo problema da fome. A fome 
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não é, portanto, um fenômeno natural, ela se dá por escolhas humanas, é uma questão de política 

que determina quem tem direito à terra, à água, a emprego, à educação, à alimentação, dentre tantas 

outras coisas. 

Muito embora o Brasil, desde 1950, tenha produzido alimentos suficientes para alimentar sua 

população, sua produção e disponibilidade atestam que quantidade suficiente de alimentos não 

garante a segurança alimentar de uma população. Ainda que a produção per capita tenha 

aumentado ao longo dos anos, a insegurança alimentar da nossa população ainda é alarmante. 

(VALENTE, 2002, p. 48). 

Alimentar-se não é uma decisão pessoal. Há a invocação de um processo coletivo arquitetado 

nas esferas públicas através de decisões políticas, econômicas e administrativas. Decisões que 

modificam hábitos alimentares atuam sobre as relações sociais. A produção de alimentos não é 

um simples resultado à demanda alimentar, na verdade correspondem a um conjunto complexo 

que engloba produção, circulação, distribuição e remuneração. 

Não são as necessidades socialmente apresentadas que regem a produção de alimentos e sim 

as condições históricas de subordinação e dependência que controlam o volume dessa produção e 

o acesso dos indivíduos àquilo que é efetivamente produzido. A refeição do dia não só sacia o apetite 

pessoal, mas suporta toda uma cadeia de produção, circulação, venda e distribuição. Satisfaz ainda, 

em sua origem, uma opção política que orienta a oferta de determinados alimentos para o consumo. 

(DERANI, 2005, p.55) 

O modo de produção da atual política agrícola é a produção de commodities, em decorrência 

da maior facilidade de ganhos financeiros e decorrentes das solicitações do mercado, sobretudo 

externo. Um padrão agrícola monocultor, latifundiário e concentrador de terras. Este quadro poderia 

evidenciar o quanto à fome pode estar ligada à questão, visto que as terras concentradas pelo 

agronegócio, em sua maioria, não são utilizadas para plantio e cultivo de alimentos relacionados à 

nossa dieta básica alimentar, mas em produtos para a exportação, encarecendo os alimentos em 

decorrência da menor oferta. 

Muito embora o Brasil tenha alcançado um iminente progresso em relação à alimentação do seu 

povo, por meio dos programas voltados para a nutrição, distribuição de renda, fome e políticas 

públicas de fomento a agricultura familiar, prepondera os privilégios fiscais, creditícios e legislativos 

ofertado ao agronegócio. 

A transformação do alimento, produção, acesso, quantidade e respeito à diversidade deram 

origem ao termo: Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Hoje sua conotação diz respeito a 

organização estatal para estabelecer diretrizes, legislação e políticas públicas com o objetivo de 
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gerar segurança alimentar e nutricional. O posicionamento mais recente reflete, portanto, uma 

preocupação com o aspecto  humano, social e econômico. (VALENTE, 2002, p.42) 

A definição de uma alimentação adequada não deve ser reduzida apenas ao seu valor 

nutricional, mas sim aquela que colabora para a construção de indivíduos cada vez mais 

consciente de seus direitos e deveres. Assim a promoção da SAN é uma responsabilidade coletiva 

da sociedade organizada e do Estado, que juntos, devem buscar promover políticas públicas 

capazes de efetivar o direito humano à alimentação. (VALENTE, 2002, p. 104) 

A SAN busca a garantia de condições mínimas para alimentação, requerendo, forçosamente, 

a elaboração de condições de acesso a alimento, em quantidade e qualidade suficientes e que 

sejam capazes de garantir a sobrevivência de todas as parcelas da população em condições 

alimentares dignas. Essa noção de segurança alimentar está intimamente ligada ao combate à 

fome, demandando medidas emergenciais de combate à pobreza e a fome. 

Com o avanço de diversas politicas públicas voltadas para a geração de renda (Programa Bolsa 

Família) e fomento à agricultura familiar (consequentemente a maior produção de alimentos da dieta 

básica do brasileiro) ainda estamos longe de atingir um modelo ideal de produção e distribuição de 

alimentos e claro, há um longo caminho a ser percorrido em busca da SAN. 

Ainda que passos importantes tenham sido dados nos últimos anos, principalmente emanados 

de debates acadêmicos, organizações civis e movimentos sociais, chega a hora de (re)pensar as 

políticas implementadas pelo Brasil em prol do desenvolvimento econômico e social, 

principalmente no que diz respeito a escolha pelo fomento à economia do agronegócio. 

O Agronegócio não é novo, ele faz parte de uma política de nova roupagem aos modelos do 

sistema agrícola brasileiro, sua origem está nos plantations (latifúndios utilizados na produção para 

exportação), que ocasionaram o binômio latifúndio- minifúndio. Essa afirmação indica que o termo 

agronegócio foi construído para modernizar a imagem da agropecuária, uma tentativa de enaltecer 

seu caráter progressista, produtivista e tecnológico. Herança da modernização conservadora 

esculpida principalmente a partir de 1964 e sustentada pelos complexos agroindustriais, sistema 

de crédito (Sistema Nacional de Crédito Rural) e mercado (desregulado) de terras. 

Muito embora seja um setor de liderança no mercado internacional, a lógica do agronegócio é 

a mesma lógica de concentração, exploração e exclusão que caracteriza e sempre caracterizou o 

modelo agrário brasileiro. 

As raízes históricas da formação do espaço agrário brasileiro estão assentadas na agricultura e 

na reprodução do poder político, exercendo suas funções de hegemonia politica e social também 

nas esferas do poder. O direcionamento das políticas agrárias no Brasil insiste em privilegiar a 
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expansão da economia do agronegócio, em destaque o setor sucroalcooleiro, bovinocultor e 

sojicultor e em perspectiva mais recente o setor de agrocombustíveis.A forte presença das 

oligarquias agrárias no Congresso Nacional assegura à classe tratamento privilegiado quanto à 

adoção de políticas especificas e dominação sobre a propriedade de terra. 

Herança do período colonial, a concentração de renda e riqueza no campo vem se sustentando 

com o intenso apoio das politicas públicas governamentais. Tal favorecimento político dos 

governos aos grandes negócios agropecuários e florestais privados nacionais e estrangeiros não 

apenas compromete a SAN como contribui ao mesmo tempo para a acumulação via espoliação 

dos recursos naturais e a exploração dos trabalhadores do país. (CARVALHO, 2013, p. 31) 

É inegável a relação entre a SAN e politicas agrícolas, sendo que, na hipótese de se apontar 

consequências para um desses institutos, algum efeito se produzirá ao outro. Aqui repousa, 

portanto, uma importante vertente para o debate sobre a perpetuação de um modelo tão 

concentrador e excludente e todo o impacto em toda estrutura fundiária brasileira e seus frutos 

para a questão da segurança alimentar. 

Considerações Finais 

O aumento da concentração fundiária é uma característica intimamente ligada ao agronegócio. 

Tal modelo expulsa os camponeses de suas terras. A mecanização da produção retira a 

empregabilidade do campo, promovem forte concentração da propriedade e baixa densidade de 

incorporação do trabalho humano. Esse modelo agrícola monocultor, além de não suprir as 

demandas alimentares, provoca deterioração de ciclos que somos dependentes (solos férteis, 

água, clima). 

O agronegócio transforma o produtor de alimentos em produtor de mercadorias por excelência. 

Esse resultado, por sua vez, pode contribuir para ampliar e acirrar as situações de insegurança 

alimentar no conjunto da sociedade. Nessa circunstância, evidencia-se ainda mais o desafio que 

se coloca, no presente, para o brasileiro: acesso justo à produção de alimentos. 

Como trata-se de um dever coletivo a promoção do direito à alimentação, cabe a nós 

promovermos modificações nos campos das escolhas alimentares, seja pela tradição, ou pela opção 

por hábitos alimentares locais, combatendo um sistema concebido como máquina industrial lucrativa 

e valorizando a família na base da produção. 

A opção por uma política agrícola de extrema concentração de terra, a falta de apoio aos 

agricultores familiares e a ausência da reforma agrária causa a pobreza no campo e o inevitável 

êxodo das famílias. Aqui, cabe a seguinte reflexão: opção por uma política excludente pode 
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ocasionar, mais cedo ou mais tarde, um quadro de insegurança alimentar sem precedentes. 
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POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL: 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E TERRITORIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS1 

 

Bruno Abdala2 

Introdução 

Observa-se nas últimas décadas que um conjunto de fatores têm orientado transformações na 

maneira de produzir, executar e analisar políticas públicas em muitos países ocidentais. Ao tratar do 

desenvolvimento territorial, sobretudo quando associado aos espaços rurais, diversas políticas têm 

adotado um discurso de valorização da participação social e de sua inclusão nos processos 

decisórios. Tais manifestações ressaltam que o desenvolvimento pode ser alcançado a partir da 

sinergia entre territorialização de ações governamentais e a intensificação das interações entre 

distintos atores e agentes3 em um contexto territorial particular.  

Assim, espaços de interface Estado-sociedade civil têm ganhado notória relevância, o que 

influencia a criação de estruturas participativas contemporâneas que fazem alusão a estratégias de 

coordenação e a processos mais horizontalizados de negociação e de colaboração para a 

conformação de consensos. Enfim, novos arranjos e contornos da ação política territorial se 

delineiam: conselhos, associações, fóruns, consórcios, comitês, colegiados territoriais, entre muitos 

outros exemplos. 

Ferrão (2014), embora mais atento ao contexto europeu, aponta a convergência de alguns parâmetros 

que influenciam essas mudanças nas políticas públicas, sobretudo naquelas vinculadas ao ordenamento 

do território. Para o autor, três elementos podem ser destacados: i) a globalização do conhecimento 

científico e dos modelos políticos, sociais e econômicos, bem como a europeização dos processos de 

decisão; ii) as transformações do significado social de interesse público, planejamento e território; e iii) 

transformações dos modelos políticos institucionais, referentes à reforma do Estado, à descentralização 

administrativa e à reformulação do papel do Estado. 

                                                                 
1 Este trabalho é resultado da dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal 
Fluminense sob orientação da Prof.ª Dr.ª Juliana Nunes.  
2 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás, sob orientação do Prof. Dr. 
Adriano Rodrigues de Oliveira. Contato: abdalabr@gmail.com 
3 Segundo Ferreira (2013, p.55) “aos atores relaciona-se o agir como fonte de um processo; a eles são atribuídas capacidades e 
intenções. Ao falarmos em atores, estamos nos referindo a jogos de poder, relações de força que põem em disputa 
conhecimentos e estratégias, que constroem encadeamentos sócias e políticos. Os agentes, embora também se realizem no 
âmbito do agir, são passivos no que tange à definição de intencionalidades”. 
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Ainda segundo o autor, esse cenário estaria ligado a um suposto declínio e substituição do 

pensamento racionalista e positivista do Estado moderno, da economia e da sociedade, por uma 

visão pós-positivista. O ordenamento territorial, assim, estaria sujeito a políticas mais integradas, 

firmadas na i) valorização da pluralidade de atores, interesses e valores, ii) no fomento à integração 

de políticas setoriais, tendo como referência uma base territorial em que pese o iii) interesse público, 

invocado por demandas negociadas em processos de planejamento participativo e de governança 

territorial. 

Contexto brasileiro  

No meio rural, desde a década de 1990, uma série de ações, projetos, programas e políticas 

passaram a experimentar tais noções. No Brasil, destacam-se o Programa Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – PRONAT – e o Programa Territórios da 

Cidadania – PTC. Lançados, respectivamente, nos anos de 2003 e 2008, o PRONAT e PTC são 

programas que articulariam políticas e atores em torno de uma estratégia integrada de 

desenvolvimento territorial sustentável. Ambos têm como objetivos melhorar infraestruturas e 

serviços em recortes territoriais compreendidos como de baixo dinamismo econômico, buscando 

“acelerar a superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, inclusive as de gênero, 

raça e etnia [...]” (BRASIL, 2008).  

Compreende-se que os programas citados, embora encontrem obstáculos na sua execução, são 

importantes para a reorganização de forças presentes em dada escala nacional, aproximando atores 

sociais do protagonismo de pensar uma agenda de desenvolvimento para seus contextos territoriais. Além 

disso, ambos os programas estiveram desenhados para fortalecer a estratégia de territorialização de outro 

conjunto de políticas públicas, como são os casos do Programa Bolsa Família, do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC –, do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – Pronaf –, Programa de Aquisição de Alimentos – PAA – e Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE. 

Nesse sentido, parece-nos significativo atentar a duas observações vinculadas a esse contexto. A 

primeira está relacionada a qualidade dos processos participativos referentes aos novos espaços 

instituídos por essas políticas – colegiados territoriais – que, supostamente, são capazes de afetar os 

processos de formulação e de implementação de políticas em seus recortes territoriais particulares. A 

segunda se reporta aos efeitos da territorialização do outro conjunto de políticas, citadas acima, sobretudo 

aquelas vinculadas à compra de alimentos – PAA e PNAE. 
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Sobre o primeiro caso, é importante salientar um equívoco comum na avaliação dos “encontros” entre 

sociedade civil e Estado na construção de uma política pública. Trata-se do entendimento de que o 

resultado é, sempre, a produção de políticas fragmentadas, setorizadas, compensatórias, paliativas etc. 

Por um lado, argumenta a autora, é fácil concordar com tais assertivas; por outro, é preciso um exame 

mais minucioso dos pressupostos que parecem condicionar esse cenário. Se o problema fundamental de 

tal relação está implícito nos modelos de formulação de programas, políticas públicas e suas implicações 

– o que é frequente –, percebe-se que os obstáculos transcendem “a dimensão da participação da 

sociedade civil [...] e se remetem ao âmbito mais amplo – e mais complexo – dos modelos de gestão do 

Estado [...]” (DAGNINO, 2002, p.298). 

Dito de outro modo, parece inócuo procurar compreender canais mais propensos à participação 

social e potencialmente capazes de constituir novos espaços políticos sem que, para tanto, se 

considerem os constrangimentos e limitações que o próprio desenho político-institucional e o modus 

operandi verticalizado que os governos impõem para os processos que se dão nas diversas escalas 

e recortes da decisão e da ação política. Se a literatura aponta para tendências inovadoras em 

interfaces e canais participativos que reconfiguram os processos políticos, no contexto brasileiro, os 

nexos que se estabelecem entre os recortes e as escalas político-administrativas, além do jogo 

político-partidário e a excessiva burocratização do Estado parecem constituir elementos 

incontornáveis para um entendimento amplo e complexo dos entraves para o fomento de espaços 

políticos mais horizontalizados, plurais e participativos. Ou seja, o aperfeiçoamento dos processos 

democráticos e a fundação de processos de governança não se fazem por decreto, mas se atrelam 

às mudanças ou persistências de conexões político-institucionais que posicionam atores políticos 

nas arenas decisórias. 

Já o segundo caso observado nos instiga a investigar se o modelo de territorialização de políticas tem, 

de fato, contribuído para a melhoria no cenário que envolve a multifuncionalidade da agricultura familiar4. 

Passadas mais de uma década do PRONAT e do PTC, questiona-se se é possível mensurar os efeitos 

desses programas a partir das políticas públicas específicas que os compõem. Conhecer tal resultado é 

importante por alguns aspectos. Em primeiro lugar para uma avaliação das estratégias incorporadas em 

algumas políticas públicas adotadas no Brasil nas últimas décadas. Também para compor uma análise do 

desenvolvimento rural brasileiro, apontado suas características e sua diferenciação no território nacional. 

                                                                 
4 Entende-se a multifuncionalidade da agricultura familiar como “‘um novo olhar’ sobre a agricultura familiar, que permite analisar 
a interação entre famílias rurais e territórios na dinâmica de reprodução social, considerando os modos de vida das famílias na 
sua integridade e não apenas seus componentes econômicos.” (CAZELLA, BONNAL E MALUF, 2009, p.47). Por meio dos 
autores é possível compreender que a multifuncionalidade da agricultura familiar no Brasil pode ser lida a partir de quatro funções 
principais: i) a reprodução socioeconômica das famílias rurais; ii) promoção da segurança alimentar das famílias rurais e da 
sociedade; iii) manutenção do tecido social e cultural; iv) preservação dos recursos naturais e da paisagem rural.  
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Para além, é uma maneira de interpretar as disputas políticas que se dão em distintas escalas e influenciam 

as políticas públicas. 

Considerações finais 

Salientou-se com esse texto algumas mudanças ocorridas nas últimas décadas no contexto que 

envolve a produção, execução e análise de políticas públicas, sobretudo daquelas vinculadas ao 

desenvolvimento territorial rural. Procurou-se levantar atenção a um debate sobre a qualidade dos 

processos participativos que envolvem tais políticas. Nesse sentido, considerando a importância de 

uma análise que ultrapasse a eficiência e a eficácia das estruturas de governança instituídas – 

colegiados territoriais –, mas que considere o próprio desenho político-institucional em conjunto com 

o modus operandi verticalizado que, geralmente, os governos tentam impor para esses processos 

participativos que se dão nas diversas escalas e recortes da decisão e da ação política. 

Mostrou-se, também, interesse em uma avaliação da própria estratégia de territorialização das 

políticas de desenvolvimento territorial rural, configuradas a partir dos efeitos de outo conjunto de 

políticas, sobretudo aquelas vinculadas a compra de alimentos PAA e PNAE. Assim, aponta-se a 

importância de observar se tais estratégias têm contribuído para uma melhoria na qualidade de vida 

dos agricultores familiares, considerando as quatro funções principais da multifuncionalidade da 

agricultura familiar. 
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POSSE E ESTRANGEIRIZAÇÃO DE TERRAS EM MATO GROSSO 

 

Lauren de Lima1 

Introdução 

O conteúdo desse trabalho aborda a posse da terra no campo como meio de produção 

capitalista, através da expansão e articulações econômicas desenvolvidas por empresas rurais 

estrangeiras associadas ao agronegócio. Observada através de instalações de empresas 

multinacionais e brasileiras com capital estrangeiro no campo, por via de compra e/ou 

arrendamento de terra; desenvolvimento de atividades econômicas vinculadas ao setor de 

produção de commodities, insumos agrícolas, indústria e transporte. 

Para tal, compreendemos a estrangeirização da terra como apropriação por grupos estrangeiros e 

instalações de multinacionais através de compra, concessão e arrendamento de áreas rurais possuindo 

controle do uso e exploração terra. A estrangeirização da terra na atualidade vem de encontro com a 

intensificação da expansão da agricultura capitalista (FERNANDES, 2011), onde “Empresas e governos 

de diversos países estão arrendando, comprando, dando em arrendamento gigantescas áreas de terras” 

(FERNANDES, 2011, p. 77). 

Dessa forma, está sendo buscado na literatura e desenvolvida elementos históricos e atuais 

que evidencie instalações de grupos estrangeiros no estado e influencias políticas implantadas ao 

longo da sua história na aquisição de terra por estrangeiro 

Contudo, este estudo é preliminar, visto que se trata de uma pesquisa em andamento no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFMT, intitulada de “PROCESSO DE 

ESTRANGEIRIZAÇÃO DE TERRAS EM MATO GROSSO”, onde os levantamentos e 

considerações são apresentadas de forma parcial. 

Desenvolvimento do Tema 

O acesso privado da terra, foi legitimado pelo próprio estado, onde desde o Brasil Império 

políticas e leis eram desenvolvidas de modo articuladas com interesses de grupos dominantes. A 

partir de 1850 houve várias mudanças no âmbito legal, sendo um importante marco histórico no 

que se refere a posse da terra e a oficialização estrangeira no comercio, instituindo o Código 

                                                                 
1 Aluna do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso. Possui graduação em Geografia 
pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Email: lauren_lima.sil@hotmail.com Orientadora: Dra. Onélia Carmem 
Rossetto. E-mail: lauren_lima.sil@hotmail.com 

mailto:lauren_lima.sil@hotmail.com
mailto:lauren_lima.sil@hotmail.com
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Comercial, para regulamentar as atividades mercantis praticados por estrangeiros. Para tal, aquele 

momento “seria marcada por importantes avanços legais e mudanças econômicas vitais à 

implantação de um capitalismo dependente e periférico” (MENEZES & CYPRIANO, 2008, p.103), 

ou seja, compreende-se desde já o desenvolvimento do Brasil pautado na dependência 

internacional, com pouca autonomia e a mercê dos interesses estrangeiros. 

Nesse contexto foi criada a Lei de Terras (1850), que transforma o direito à terra em 

propriedade privada a ser adquirida pelo mercado, ou seja, a única forma de apropriação da terra 

é pela venda e compra. Embora, essa lei legitima a mercantilização da terra, não exclua totalmente 

outra forma de aquisição, porém estimulou a concentração de terra (SUZUKI, 2007). Visto que 

naquele momento da história a maioria da população não possuía condições financeiras para 

compra da terra, consequentemente havia uma exclusão dessa parcela da população formada 

também por escravos. 

E nesse contexto o Brasil se insere de vez no circuito internacional de produção, com a 

comercialização através da expansão do comércio (SUZUKI, 2007), com o desenvolvimento fabril, 

bancário e modernização da agricultura estabelecendo uma lógica Mercantil de produção. 

Com a Constituição Republicana, as terras devolutas passaram para o domínio dos estados 

federados, e nesse contexto Mato Grosso instituí a primeira Lei de Terras Estadual nº 20/1892 com 

base na Lei de Terras de 1850, legalizando e assegurando a posse da terra dos que haviam obtido 

no passado pelo regime sesmarial (MORENO, 1999). Doando terras devolutas não só para imigrantes 

brasileiros, mas também para estrangeiros, com a missão povoar e incentivar a produção agrícola. 

Para isso, o estado investiu em propagandas sobre a criação de gado e outras demais possibilidades 

de cultivo e exploração afim de atrair no futuro investimento também no setor da indústria no Estado 

que até aquele período era pouco conhecido. 

As atividades econômicas de exploração no início do século XX, foi um dos fatores 

influenciadores na formação territorial e na influência da estrangeirização de terra no estado, onde 

se destacava a exploração mineral no segundo ciclo do diamante, além da exploração da erva-

mate, poaia e borracha com participação de capital estatal, privado e estrangeiro através do 

arrendamento da terra. 

Enfatizando a influência do ciclo econômico da poaia a formação do território e o processo de 

estrangeirização da terra em mato grosso, onde áreas eram arrendadas em torno do pantanal por 

brasileiros e estrangeiros para a exportação da poaia em forma de commodities, contribuindo para a 

concentração de terra e a valorização da mesma no pantanal (ROSSETTO, 2015). Paralela a essa 

atividade se desenvolvia a pecuária, apontando uma tendência de crescimento, destacando na região 
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do pantanal a cidade de Cáceres na produção e indústria de charque, esse movimento, atraiu 

investidores tanto nacionais quanto internacionais. Onde empresas estrangeiras se instalaram, 

destacando a indústria Saladeiro Descalvados, na produção de extrato de carne e caldo (ROSSETTO, 

2015), pertencendo a “diferentes grupos econômicos internacionais: Jaime Cibils Bucharéo (uruguaio); 

Rafael Del Sar (argentino); Societé In- dustrielle e Agricole au Brézil (francês); Grupo Brazil Land & Casttle 

and Parcking (alemão), sendo que este último chegou a possuir uma área de 881.053 hectares no 

município de Cáceres” (ROSSETTO, 2015, p. 36). 

Já na segunda metade do século XX, as políticas de integração nacional e investimentos 

federais, estaduais em infraestrutura na década de 40 influenciaram na formação do território 

recente, bem como as décadas de 70 e 80 com as colonizadoras públicas e privadas, onde Mato 

Grosso se insere totalmente no mercado capitalista. Na década de 90, os incentivos fiscais na 

industrialização do estado atraíram empresas e capital internacional que se instalaram nas áreas 

rurais do estado adquirindo terra, concretizando de fato a entrada do capital internacional no 

campo. 

Essas políticas viabilizaram a fronteira agrícola no estado, desenvolvendo o agronegócio e a 

configuração do território mato-grossense que conhecemos. Esse processo se perpetua na 

atualidade, porém de forma mais integrado através da intensificação da expansão fronteira agrícola 

no estado reproduzindo um cenário desigual e contraditório, ampliado pela “[...]expansão do 

processo de apropriação capitalista da terra e de atividades econômicas vinculadas a agricultura 

moderna, tecnificada” (NARDOQUE, 2015, p. 93). 

Em Mato Grosso as relações capitalistas no campo imbricada pela posse da terra na atualidade é 

caracterizada pela cadeia produtiva do agronegócio, configurando um cenário monopolista que “refletem 

o processo de concentração de terras e capital” (ROSSETTO, 2015, p.48). Os processos produtivos do 

agronegócio contrapõem a lógica não mercantil da terra, marginalizando nesse processo comunidades 

tradicionais e possibilitando influencia e a territorialização cada vez maior de multinacionais no campo, 

transformando a posse da terra em negócio e mercadoria. 

Contudo, diante de uma discussão preliminar, podemos dizer que o cenário atual de 

estrangeirização de terra em Mato Grosso, vem de encontro com territorialização do agronegócio no 

estado. Onde as grandes corporações e multinacionais ou empresas brasileiras com capital 

estrangeiro se territorializam nas áreas rurais, atuando direta e indiretamente na cadeia produtiva do 

agronegócio, seja na produção de commodities, indústria de processamento, transporte, 

abastecimento ou suporte de insumos agrícolas no campo como comercialização de fertilizantes, 

defensivos agrícolas, sementes de soja e milho, maquinários e etc. Num levantamento preliminar das 
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instalações de empresas estrangeiras ou brasileiras com capital estrangeiro, observamos mais de 45 

empresas atuando no processo de produção agrícola do estado. Cujo capital oriunda dos Estados 

Unidos, Argentina, Japão, Alemanha, China, Reino Unido, Holanda, França, Austrália, Israel, Nigéria, 

Suíça, Luxemburgo, Portugal entre outras. Diante disso está sendo observada aquisição de áreas e 

a territorialização do capital internacional no estado. 

Algumas Considerações 

Num levantamento prévio da territorialização do capital atrelado as atividades do agronegócio, 

expressa pela aquisição e arrendamento de terras para instalações de multinacionais ou 

especulação vinculada ao setor em Mato Grosso, mostra-se cada vez acentuado na cadeia 

produtiva de insumos, produção, indústria de processamento e distribuição comercial. 

Contudo, as discussões sobre o processo de estrangeirização da terra em Mato Grosso, 

articulam-se com a posse da terra com meio de produção capitalista, através das atividades 

desenvolvidas no âmbito do agronegócio ou agricultura capitalista na atualidade, sustentada por 

políticas implantadas ao longo da sua história no processo de ocupação e formação do território, 

e ainda, com tendência de flexibilização da aquisição e arrendamento de terras para estrangeiros, 

discutidas atualmente de forma a priorizar determinados grupos ao acesso à terra em detrimento 

a outros. 
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PRODUÇÃO DO TERRITÓRIO DE IMPERATRIZ - MA: UMA LEITURA DAS 
FRENTES DE OCUPAÇÃO E DO PROCESSO DE EXPANSÃO ECONÔMICA 

Rodrigo Lima Santos1 

Fabrizia Gioppo Nunes2 

Introdução 

Este trabalho ressalta aspectos importantes do processo formativo da cidade de Imperatriz. 

Dessa forma, elegeu-se como objetivo central a discussão e análise do processo de ocupação da 

cidade, para a elaboração de um modelo que permita aglutinar, esse entendimento. Tal processo é 

entendido mediante a abordagem das frentes de ocupação do estado do Maranhão e das atividades 

econômicas desenvolvidas no município. Essa pesquisa apresenta a possibilidade de leitura desse 

processo, tomando como base as capacidades técnicas empreendidas por cada atividade a sua 

época e suas implicações ao município. Como resultado, a abordagem permitiu a identificação de 

três estágios, respectivamente marcados pelas características de “exploração”, “crescimento e 

desenvolvimento” e uma última etapa que é marcada pela “consolidação” de Imperatriz por meio da 

influência de seus serviços urbanos na região Tocantina. O procedimento metodológico deste 

trabalho, baseou-se em grande parte no levantamento de documentos históricos, análises 

bibliográficas e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dessa forma, para 

entender o processo de ocupação, compartimentou-se a análise em dois momentos. O primeiro 

referente as frentes de ocupação, ligadas inicialmente à ocupação do Sul do Estado do Maranhão. 

E o segundo, apontando a natureza das atividades econômicas, ligadas de modo imediato ao 

município. 

Frentes de ocupação 

A ocupação do sul do estado do Maranhão e a consequente fundação do município de 

Imperatriz, podem ser explicadas a partir de três frentes de ocupação: a Litorânea; a Sertaneja e 

aquela oriunda do estado do Pará, sendo essa última, responsável pela fundação da Vila de 

Imperatriz. Abaixo a Figura 1 apresenta as principais frentes de ocupação do território maranhense 

e suas características. 
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Figura 1 - Esquema informativo das Frentes de Ocupação do Sul do Maranhão. Base de Dados: Arquivos 
Vetoriais IBGE e Franlkin (2005; 2008). Elaborado pelos autores (2016). 

Desse modo a frente litorânea teve como principal característica o controle do Estado na sua 

condução, utilizando-se principalmente da farta hidrografia do estado para ser conduzida, tais como 

os rios Itapecuru, Munin, Pindaré e Mearim.  Segundo Rocha (2015), esta frente de ocupação, foi 

dirigida pela atividade agroexportadora. Já a frente de ocupação sertaneja foi uma frente de 

expansão notadamente dirigida pela atividade de pastoril, sem o apoio do estado nem da igreja e, 

iniciando seu processo de avanço na segunda metade do século XVI. Para Franklin e Carvalho 

(2005), estava estabelecido, portanto, as condições e o direcionamento da migração a partir dos 

sertões de Pastos Bons, importante município à época. Já a Frente Paraense por sua vez é que se 

encarrega da ocupação do sudoeste maranhense, sendo a responsável pela escolha do local e 

fundação da Colônia Militar de Santa Tereza do Tocantins (posteriormente denominada Vila Nova 

de Imperatriz e depois somente Imperatriz, quando elevada à categoria de cidade). As principais 

características dessa frente eram o fato dela ser organizada, por iniciativa do governo do estado do 

Pará, e de ter como objetivo o aldeamento de índios e o reconhecimento de territórios. 
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Atividades econômicas 

Dessa maneira a Figura 2 pretende sistematizar de forma gráfica, os processos que foram 

responsáveis pela ocupação, desenvolvimento e consolidação de Imperatriz mediante a discussão 

dos períodos econômicos, que é carregada por fatores estruturantes, dos quais foram decisivos: o 

Rio Tocantins; a abundância das terras e florestas e; os fatores políticos como a interligação 

rodoviária, que incluiu várias vias terrestre sendo a principal delas a Rodovia BR – 153, conhecida 

como Belém-Brasília.  

 

Figura 2 - Esquema teórico da expansão da atividade econômica, sua periodização e elementos influenciadores 
em Imperatriz - MA. Elaborado pelos autores (2017). 

Ocupação e exploração 

Constituem o primeiro estágio evolutivo o ciclo do gado, da borracha e o da castanha (Figura 2). 

A atividade pecuária foi responsável pela chegada dos primeiros habitantes no sul do estado do 

Maranhão e, por consequência, no sertão Imperatrizense. Habitantes esses que vinham dos mais 

diversos estados do Nordeste, principalmente fugidos da seca, à procura de melhores condições de 

vida e terras livres, para se estabelecer e praticar pequenos plantios sem a necessidade da partilha 

da produção. Quanto a inserção da Vila Nova de Imperatriz na etapa econômica da borracha e da 

extração do látex na região amazônica, do estado do Pará, esta ocorreu no início dos anos de 1900. 

Os relatos de Franklin (2008) mostram que ela aconteceu por sua descoberta na região do médio 

Tocantins e sul do Pará, feita pelos irmãos Antônio e Hermínio Pimental, que eram criadores de gado 

maranhense. Por último, observa-se dentro do período compreendido entre 1920 e 1948, que põe 
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fim a discussão do período de ocupação e exploração do território imperatrizense, a emergência da 

atividade da coleta da castanha, principalmente nas terras paraenses. 

Crescimento e desenvolvimento 

Do segundo estágio evolutivo, fazem parte, o ciclo do arroz, o da madeira e o ciclo do ouro 

(Figura 2). Todo esse segundo período, tem como caráter essencial o fornecimento das bases para 

a consolidação atual de Imperatriz. O período compreendido entre os anos de 1955 até a década de 

70 marcado pela cultura do arroz, traz consigo o primeiro grande crescimento, experimentado por 

Imperatriz. Esse crescimento é tanto de ordem estrutural com de mudanças profundas na área 

urbana e no quantitativo de sua população (Barbosa, 2015). Já a atividade madeira (1970 a 1985) 

foi responsável por um grande crescimento e também desenvolvimento da cidade. Desse modo o 

desmatamento avançou, bem como reduziu-se o espaço da pequena agricultura, já prejudicada pelo 

avanço das fazendas de gado, que estavam sobre as antigas áreas de rizicultura. A atividade de 

exploração aurífera nos garimpos do estado do Pará, que perdurou por pouco mais de uma década, 

entre os anos de 1980 e 1992, foi semelhante ao acontecido com a borracha e a castanha, ou seja, 

mesmo sendo atividades não realizadas diretamente dentro do território municipal, ainda assim 

tiveram grande impactos neste. 

Consolidação 

Por fim o terceiro estágio evolutivo diz respeito a economia de serviços, que hoje predomina na 

cidade. A força do setor terciário imperatrizense exerce grande influência sobre o que se conhece 

como Região Tocantina, constituída pelo sul/sudoeste do estado do Maranhão, o norte do estado do 

Tocantins e o sudeste do estado do Pará. Assim, no que tange ao setor de prestação de serviços, 

Franklin (2008) destaca aquelas de natureza educacional, de saúde, hospedagem e alimentação e 

o setor automotivo.  Sousa (2015), por sua vez, analisa a hegemonia imperatrizense a partir dos 

serviços oferecidos pelo comercio varejista, o comercio atacadista, o setor de autopeças, a oferta de 

educação superior, os serviços públicos e privados de saúde e o setor da construção civil, de modo 

que constata uma grande polarização em todos estes setores. 

Considerações finais 

A abordagem aqui apresentada, permitiu definir estágios ou períodos de desenvolvimento, são 

eles, representados pela: “ocupação e exploração”; “crescimento e desenvolvimento” e 
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“consolidação” da cidade. O primeiro formado por atividades rudimentares, é marcado pelo emprego 

em massa da mão de obra braçal, na realização de tarefas. O segundo estágio, apresenta uma 

tecnificação maior em relação ao período anterior e, exibe, atividades que demandam de um trabalho 

assistido por um conjunto instrumental mecanizado mais desenvolvido, à exemplo: do cultivo e 

transporte do arroz; e da derrubada da maneira. Em relação a consolidação econômica marcada 

pela presença dos serviços urbanos especializados, a cidade tem mostrado se comportar em torno 

dessa dinâmica, onde as atividades urbanas têm desempenhado papel fundamental no cenário 

econômico. 
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PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL: ANÁLISE DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO 
BOLSA FAMÍLIA E DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

Gabriel da Costa Cabral1 

Leandro Oliveira de Lima2 

Introdução 

Este texto faz parte dos resultados preliminares do Projeto de Pesquisa do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), intitulado “TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

DIRETA EM SENADOR CANEDO: correlação entre Bolsa Família e o Programa Minha Casa Minha 

Vida na economia urbana”.  

Objetiva-se realizar uma abordagem sobre a institucionalização do Bolsa Família (BF) e do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), a fim de compreender a implantação e os efeitos dos 

Programas na Economia Urbana e na organização socioespacial das cidades. Justifica a importância 

de compreender a formulação e os efeitos desses Programas, por eles representarem uma ação do 

governo federal para a população em situação de maior vulnerabilidade econômica e social, no caso 

do BF, e de contemplação do direito à moradia, no caso do PMCMV. Em comum, avaliar os dois 

programas consiste em analisar o papel do Estado e discutir sua relevância no âmbito da proteção 

social no Brasil.  

Metodologicamente foram feitas revisões bibliográficas em livros, teses, dissertações, e textos 

publicados em periódicos (impressos e eletrônicos) que tratam da questão a fim de ampliar a 

discussão sobre o tema proposto. 

Política de Proteção Social no Brasil 

Para iniciar-se as discussões sobre a institucionalização do BF e do PMCMV, é necessário analisar 

como iniciou-se as discussões e o desenvolvimento do sistema de proteção social no país. Segundo Arrais 

(2017, p. 33), a proteção social responde pelos riscos individuais, como fome, pobreza e demanda de 

serviços públicos em que, “o cidadão deposita, em diferentes circunstâncias sociais, econômicas, políticas 

e ecológicas, a expectativa de proteção”. Portanto, para compreender o caso brasileiro, adotou-se a 
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abordagem apresentada por Esping-Andersen (1991) dos três fatores-chave para a estruturação das 

políticas de proteção social; conforme apresentado abaixo. 

O primeiro aspecto é a natureza da mobilização de classe, que ocorre com a aproximação dos 

movimentos sociais e sindicalistas nas campanhas políticas, que apoiaram a eleição em 2002 do ex-

presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), que pertence 

ao espectro esquerda da política, e defendia a questão social como centralidade na agenda política 

do governo. 

O segundo aspecto foi baseado na coalizão política que ocorre após os debates sobre a função do 

Estado, e com a necessidade de ações que enfrentasse a questão da pobreza e da fome no país; e 

dos modelos já estruturados em outros países. Outro ponto fundamental foi o bom momento econômico 

que passava a economia brasileira, com a valorização dos commodities. 

Por fim, foi considerado o aspecto do legado histórico da institucionalização do regime, em um 

período de democratização, com a formulação de marcos da proteção social no país, como a 

Constituição de 1988 e a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em 1993, que asseguraram a 

expansão da assistência social como um direito de cidadania, garantindo o atendimento das 

necessidades básicas da sociedade, de forma não contributiva. 

A institucionalização do Programa Bolsa Família 

Já haviam programas de transferência de renda focalizados nos mais pobres no Brasil desde a 

década de 1970, mas com uma cobertura bastante limitada. A partir da Constituição de 1988 e a 

LOAS, em 1993, os programas de transferência de renda recebem maior importância, por ser 

assegurado como um direito de cidadania. As primeira inciativas de programas após esses marcos 

legais foram a nível local, e enfrentaram problemas relacionados a baixa capacidade financeira e 

operacional dos municípios. Sendo assim, o governo federal cria novos programas de transferência, 

com recursos federais. Entretanto, os programas eram gerenciados por diferentes organismos 

governamentais, o que ocasionava superposição de benefícios por famílias. Por isso, em 2001 é 

criado um cadastro único de acesso a esses programas, mas com uma implementação lenta 

(ROCHA, 2011). 

No início do governo Lula foi implementado o Programa Bolsa Família pela Medida Provisória 

n° 132 de 20 de outubro de 2003, transformada em Lei n° 10.836 de 9 de janeiro de 2004. E 

regulamentada pelo Decreto n° 5.209 de 17 de setembro de 2004. Como uma resposta para questão 

social do país, e com o objetivo de unificar em suas ações outros Programas Sociais que já haviam 



 

194 

 

sido implementados, como: Bolsa Escola, Programa Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA), 

Bolsa Alimentação e Programa Auxílio-Gás.  

Na organicidade do Programa, há uma focalização de suas ações a partir da renda dos 

cidadãos.  Portanto, como menciona Arrais (2016, p. 211) há uma “definição instrumental de 

pobreza”, que tenciona focalizar as ações do Programa para as famílias extremamente pobres (com 

renda mensal de até R$ 77,00 por pessoa) e pobres (de R$ 77,01 a R$ 154,00 por pessoa). 

O BF é classificado como transferência de renda com condicionalidades. Pois para aderir o 

benefício, as famílias devem cumprir uma série de compromissos/contrapartidas sociais, que tem 

como objetivo reforçar o acesso das famílias à educação e à saúde.  

Silva e Lima (2010) destaca a articulação feita pelo BF, da transferência monetária com políticas 

estruturante (educação, saúde e trabalho), como uma política de enfrentamento à pobreza e às 

desigualdades sociais e econômicas, além de reforçar o acesso da população aos diretos garantidos 

pela Constituição de 1988. Rocha (2011) também destaca que as condicionalidades busca romper 

com o círculo vicioso da pobreza. 

Através da transferência de renda o BF fomenta a capitalização das relações sociais dos sujeitos em 

situação de maior vulnerabilidade econômica e social ao mercado. Por isso, as ações do Bolsa Família 

tem reflexo na economia urbana, pois por meio do benefício esses sujeitos acionam os diversos segmentos 

(setor de comércio e serviço) mensalmente, interferindo no aumento da circulação de capital nas cidades, 

além de interferir na qualidade de vida dos beneficiários. 

A institucionalização do Programa Minha Casa Minha Vida 

A questão do déficit habitacional no país vem se agravando desde meados do século XIX, com 

o processo de industrialização e a modernização conservadora da agricultura, que intensificou a 

migração para os centros urbanos, aumentando o número de moradias precárias, em regiões 

improprias, e distantes dos serviços públicos. 

Como aponta os estudos de Reis e Selow (2016) e Borges (2017), antes da década de 2000, a 

formulação da política habitacional no Brasil, esteve condicionada a políticas com um caráter maior 

de estímulo/mobilizador para o capital privado, devido o momento de crise econômica que passava 

esses governos, do que propriamente um caráter social, em busca de reduzir o déficit habitacional, 

e garantir uma moradia digna aos cidadãos.  

Durante o governo do ex-presidente Lula (2003 – 2011) a questão habitacional assume como 

uma das principais ações da agenda do governo. Foram formulados marcos institucionais e 
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regulatórios, da atual política habitacional brasileira, tais como: a criação do Ministério das Cidades 

em 2003; Política Nacional de Habitação (PNH) em 2004; Sistema Nacional de Habitação (SNH) em 

2005; Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) em 2005; e o Plano Nacional de 

Habitação (PlanHab) em 2008.  

Esse conjunto de ações fez com que ocorresse um aumento quanto as discussões do direito a 

moradia no país, e na formação de um planejamento de ações do Estado no enfrentamento do déficit 

habitacional. Representou também o aumento de recursos e subsídios destinados a habitação de 

interesse social. De forma geral, esse foi um período de formulação de uma política habitacional no 

Brasil, que objetivava elaborar estratégias para garantir a produção de moradias para as famílias de 

baixa renda. 

Em março de 2009 o PMCMV foi instituído pela Medida Provisória n° 459 de 25 de março de 2009, 

transformado em Lei n° 11.977 de 7 de julho de 2009. E regulamentado pelo Decreto n° 6.962 de 17 de 

setembro de 2009. O Programa teve por objetivo implantar o PNH, com o aumento da oferta de moradias 

para famílias de baixa renda, priorizando as famílias com renda até 3 salários mínimos, abrangendo 

também as família com renda até 10 salários. Foi a primeira política no Brasil, que incorporou os cidadãos 

em situação de pobreza, no sistema de financiamento habitacional. 

O PMCMV foi formulado como uma resposta a crise econômica no mercado imobiliário 

desencadeada nos Estados Unidos, em 2008, objetivava impactar a economia, com a geração de 

novos empregos, aquisição de novas moradias, e fazer face a situação do déficit habitacional. Sendo 

que como aponta Borges (2017) os empresários do setor da construção civil participaram como co-

autores na formulação do Programa, como no caso das experiências chilenas e mexicanas, que 

serviram como modelos para a política brasileira.  

O Programa fomentou a produção de moradias para as famílias de baixa renda, o mercado da 

construção civil, e consequentemente a economia do país. Potencializou a capitalização das 

cidades, a partir dos novos empreendimentos construídos por meio do programa, e a geração de 

novos empregos, além de ter influenciado na valorização fundiária, por estabelecer avanços da 

malha urbana, e gerar a especulação imobiliária através dos atores imobiliários.  E por fim, o PMCMV 

inseriu a população de baixa renda, ao sistema de acumulação financeira, através da obtenção da 

moradia, por meio de financiamento. 

Entretanto, a partir da observação do desenvolvimento desse Programa, nota-se que o número de 

moradias entregues ficou aquém do déficit habitacional, e que foram entregues mais moradias para famílias 

com renda maior a 3 salários mínimos. Sendo que a maior parte dos conjuntos destinados para as famílias 

de baixa renda estão localizados em regiões periféricas, distantes do centro da cidade, e dos serviços 
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públicos. Observa-se também que, as mudanças realizadas a partir das novas fases do PMCMV, tem 

representado cada vez mais um caráter bancário do Programa. Além, de não ter atuado no sentido de 

controle da valorização fundiária, delineado como estratégia no PlanHab para o enfrentamento da questão 

habitacional no país. Mantendo então a segregação no tecido urbano. 

Algumas Considerações 

As análises indicaram que os Programas representaram avanço na política de proteção social 

no Brasil. O BF por enfrentar a questão da pobreza e PMCMV o déficit habitacional. Políticas essas 

que foram criadas com o objetivo de priorizar as famílias de baixa renda. E que geram impactos na 

economia urbana dos municípios. 

Todavia, em uma correlação dos Programas, notou-se que eles diferenciam-se quanto aos seus 

resultados. Pois por mais que o objetivo de ambos sejam atender as famílias com maior 

vulnerabilidade econômica e social, o PMCMV vem tendo uma postura bancária, atendendo aos 

interesses dos atores imobiliários, não avançando nas estratégias elaboradas pelo PlanHab, que 

objetivava o enfrentamento da questão habitacional. 
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QUESTÃO AGRÁRIA E ALEGISLAÇÃO DE TERRAS NO BRASIL: AS 
NUANCES EM TORNO DA LEI 5.709/1971 

Maria Izabel de Melo O. dos S. Natividade11  

Isabella Andrade Ferreira Xavier22 

Introdução 

O objetivo deste estudo é demonstrar o quanto as restrições impostas pela  lei 5.709/71 na 

aquisição de terras por estrangeiros são importantes para a soberania e segurança nacional. Além 

do mais, o afrouxamento dessas restrições podem dificultar o acesso ou reivindicações por terra por 

parte dos movimentos sociais e homens que vivem da terra, nos conflitos que ainda são travados no 

território nacional. 

Contrariando o parecer CGU/AGU Nº 01/2008-RVJ, de agosto de 2010, (em vigor), o Projeto de 

Lei no 2.289, de 2007, de autoria deputado Beto Faro pretende revogar a principal Lei sobre que 

regula o tema ( Lei nº 5.709/1971) e autorizar que as pessoas jurídicas brasileiras com capital social 

preponderantemente estrangeiros, possam adquirir livremente terras brasileiras. 

Uma possível revogação da lei 5.709/71 e a utilização de terras brasileiras no contexto 

internacional poderão ocasionar consequências de diversas naturezas. A formação do espaço 

agrário brasileiro, sob diversas formas de Estado e sob diversos formatos (sesmarias, latifúndios, 

complexos agroindustriais, agronegócio) teve como característica principal o caráter concentrador 

do uso de terras. 

Vários são os aspectos que estão em torno do tema, como a especulação mobiliária, 

concentração fundiária, reforma agrária e os conflitos por terra. Tal tema afeta diretamente a vida do 

homem que vive da terra, e consequentemente todos os brasileiros, além do mais, o fenômeno de 

estrangeirização das terras brasileiras podem agravar os problemas no campo. 

Socorridos pelo método bibliográfico, iremos problematizar a questão da aquisição de terras por 

estrangeiros e as nuances em torno da lei 5.709/71.Dessa forma, a principal preocupação desse 

ensaio é problematizar a liberação das compras de terras  e sua interferência na questão agrária. 

Isto posto, levantamos a seguinte questão: o afrouxamento na legislação sobre aquisição de terras 

por estrangeiros contribui para a concentração fundiária no Brasil? 

                                                                 
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. Mestranda no Programa de 
Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5525972451144734 
2 Autora e coautora são orientadas por Vilma de Fátima Machado, doutora em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade 
de Brasília e professora adjunta da Universidade Federal de Goiás. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6256319627760082 

http://lattes.cnpq.br/5525972451144734
http://lattes.cnpq.br/6256319627760082
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Desenvolvimento 

Apesar de não ser um fenômeno recente, o debate acerca da aquisição de terras por 

estrangeiros ganhou novo destaque a partir da crise cambial 2008, com a chamada “agroinflação”, 

caracterizada pelo aumento de preços agrícolas. Esse aumento de preços interfere profundamente 

no debate acerca da segurança alimentar, já que diminui a capacidade de renda das famílias, 

aumento da pobreza e falta de acesso aos alimentos. 

O que contribuiu para essa elevação de preços foram a busca pela produção de 

biocombustíveis, exploração petroleira, mineração, mudanças climáticas adversos à produção e os 

baixos estoques de alimentos no mundo. Soma-se a isso, o crescimento  da população mundial foi 

significativo, atingindo um contingente de 7 bilhões de habitantes no final de 2011. (HAGE; 

PEIXOTO; FILHO, 2012, p. 9) 

Debates como a soberania nacional, limites sobre a faixa de fronteira, a biopirataria na Região 

Amazônica, especulação imobiliária e aumento do fluxo da compra de propriedades rurais por 

estrangeiros levaram a Advocacia Geral da União (AGU) a definir, em 2010, nova interpretação da 

legislação até então vigente, no intuito de limitar o acesso de estrangeiros à propriedade fundiária 

nacional(Parecer CGU/AGU nº 01/2008-RVJ, aprovado pelo Parecer AGU LA-01/2010). 

Pela análise do texto da Lei 5.709/1971, se vê inicialmente que ela impõe restrições à aquisição 

de imóvel rural às pessoas físicas estrangerias residentes no Brasil, às pessoas jurídicas 

estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil e também às pessoas jurídicas brasileiras cuja maioria 

do capital social pertença à pessoa física ou jurídica estrangeira que resida ou tenha sede no exterior 

(art.1º e § 1º).Portanto, esses são os sujeitos a quem a lei é aplicada. 

A controvérsia se deu no momento da entrada em vigor da Constituição de 88, que previa, no 

texto do art. 171, antes deste ser revogado pela Emenda Constitucional nº 6, a distinção entre 

empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional. Dessa forma, surgia a seguinte questão: 

pessoas jurídicas brasileiras, nas quais estrangeiros detêm a maioria do capital social e não residem 

ou têm sede no Brasil estariam sujeitas as essas restrições? 

Para o referido artigo para uma empresa ser considerada brasileira, bastava que ela fosse 

constituída de acordo com a legislação brasileira e que possuísse sede e administração em território 

nacional. Já a empresa brasileira de capital nacional, além destes requisitos, deveria estar 

permanentemente sob o controle de pessoas físicas domiciliadas ou pessoas jurídicas sediadas no 

Brasil. 

Assim, notório que não teria sido recepcionada pela nova ordem constitucional o disposto no 
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artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 5.709/71. A consequência prática desse entendimento foi o de que as 

pessoas jurídicas brasileiras, ainda que tivessem controle acionário de estrangeiros residentes no 

exterior, não poderiam sofrer as limitações dessa lei (esse, aliás, foi o entendimento da AGU, em 

seu parecer de 7/6/1994 – Parecer AGU GQ-22/1994). (MORAES, 2015, p. 5) 

Ao ser provocada sobre o tema, a Advocacia Geral da União (AGU) editou o parecer GQ-22 em 

1994, concluindo que o § parágrafo 1º do Artigo 1º da Lei no 5.709, de 1971, conflitava com o 

conceito exarado no inciso I do Artigo 171 da CF e não teria sido, portando, recepcionado. Dessa 

forma, não seria possível admitir as restrições da Lei 5.709/71 às empresas constituídas sob as leis 

brasileiras que possuíssem sede e administração em território nacional. Nesse contexto, bastava 

criar uma pessoa jurídica sob as leis brasileiras, sediada e administrada no Brasil, controlada por 

estrangeiros, que não haveria restrição na legislação. 

Com a revogação do art. 171 pela Emenda Constitucional nº 6 de 1995 começa a suscitar nova 

controvérsia: se nesse caso, haveria a possibilidade de ocorrência de repristinação (vale dizer, 

restaurar sua existência). Em um primeiro momento, considerou-se impossível a repristinação do 

artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 5.709/71 e a consequente volta das restrições às pessoas jurídicas 

brasileiras “da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que 

tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior” 

Em 1995, com a publicação da Emenda Constitucional nº 6, que revogou o art. 171 da 

Constituição da República, foi eliminando do texto constitucional a definição de empresa 

nacional.Para ser brasileira a empresa, basta que tenha se constituído sob a égide das leis 

brasileiras e que tenha sua sede e administração no país. Segundo o novo Parecer da AGU GQ 181, 

de 1998, a revogação do art. 171 da CF não tinha o condão de repristinar - tornar de novo válido e 

eficaz - o § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971. 

Ou seja, na prática, continuou liberada a aquisição de terras brasileiras por estrangeiros, uma 

vez que a única exigência era que a empresa tenha sido constituída por leis brasileiras e que tenha 

sua sede e administração no país. 

A crise cambial de 2008 e o Relatório do Banco Mundial (2010) a preocupação quanto a “corrida 

por terras” emerge novamente. A questão da soberania, especulação imobiliária a busca por 

recursos naturais em países do hemisfério sul foram alguns dos fatores levaram a Advocacia Geral 

da União (AGU) a definir, em 2010, nova interpretação da legislação até então vigente, no intuito de 

limitar o acesso de estrangeiros à propriedade fundiária nacional. 

O Parecer CGU/AGU nº 01/2008-RVJ, aprovado pelo parecer LA01-10 em agosto de 2010, é 

fruto da nova provocação feita à AGU para se manifestar sobre o tema. Sendo que dessa vez a AGU 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art171
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5709.htm#art1%C3%82%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5709.htm#art1%C3%82%C2%A71
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adotou entendimento oposto aos pareceres anteriores. 

Resumidamente, atualmente podem adquirir terras no Brasil: a) pessoas físicas estrangeiras 

não residentes no país e pessoas jurídicas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país não 

podem adquirir imóveis rurais no Brasil; b) pessoas físicas estrangeiras residentes no país, pessoas 

jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no país e pessoas jurídicas brasileiras da qual 

participem estrangeiros residentes (ou com sede) no exterior e que detenham a maioria do seu 

capital ficam sujeitas aos limites, controles e restrições da Lei 5.709/71; c) pessoas físicas brasileiras, 

pessoas jurídicas brasileiras da qual brasileiros detenham a maioria ou totalidade do capital social e 

pessoas jurídicas brasileiras da qual participem estrangeiros residentes (ou com sede) no país não 

estão sujeitas aos limites, controles e restrições da Lei 5.709/71. 

Considerações finais 

A terra deve ser entendida como além de um meio de produção, construída e transformada 

através de lutas e processos sociais, tanto nas comunidades tradicionais, quanto pelos 

camponeses, agricultores, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, povos indígenas. O 

fortalecimento dessa identidade sugere um debate mais justo, inclusive com a participação da 

opinião pública, para se chegar a uma distribuição mais justa de terras. 

Ainda que a diversas proteções já estejam positivadas, o enfrentamento da questão é um trabalho 

diário, uma vez que, quase sempre, nos esbarramos no projeto “maior” da oligarquia agrária 

brasileira, qual seja: fazer da terra sua fonte de riqueza. A questão da aquisição de terras por 

estrangeiros é mais um desses enfrentamentos, onde muita coisa está um jogo. Diante do 

momento delicado que passa nosso momento histórico, e os ajustes econômicos que têm sido 

realizados nos últimos meses, é notório a emergência do debate, além das questões que envolvem 

a questão agrária e as desigualdades experimentadas pelo homem do que vive da terra. 
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REFLEXÕES TEÓRICAS DA AGROINDÚSTRIA COMO AGENTE 
MODERNIZANTE/EXCLUDENTE NO CAMPO BRASILEIRO/GOIANO 

Bruno Augusto de Souza1 

Introdução 

Este trabalho realiza uma reflexão teórica a respeito de como a modernização na agricultura 

propiciou a formação de um Complexo Agroindustrial, que se iniciou na década de 1960. Essa 

modernização aumentou o êxodo rural, fazendo com que já no fim dessa década tenhamos mais 

população nas cidades brasileiras em detrimento do campo. 

A situação em Goiás não foi diferente. Grande parte desse êxodo se deu por conta dos altos 

valores necessários para se investir na modernização, subsidiada pelo Estado, na forma de 

financiamentos. As áreas rurais goianas foram afetadas, com reflexo nas áreas urbanas, por conta 

da formação de monopólios estabelecidos pelas agroindústrias. 

Desenvolvimento 

A agroindústria no Brasil se tornou sinônimo de grandes latifúndios, propiciando grandes áreas 

de plantações, pastagens, ou mesmo confinamento de animais, modelo da alta concentração de 

terras nas mãos de poucas famílias, amparado pelo passado escravista, assim como da 

modernização conservadora2. 

O marco histórico do processo de modernização da agricultura brasileira foi a década de 1960, 

especialmente em sua segunda metade, definindo um novo padrão de produção agrícola e 

intensificação das relações agricultura/indústria, caracterizando também significativas alterações 

nas relações sociais (MAZZALI, 2000). 

É interessante perceber que já nos dados de contagem da população de 1970 no Brasil, tivemos 

a inversão populacional entre o campo e a cidade (Tabela 01), aumentando o chamado êxodo rural, 

quando grande parte da população sai – ou muitas vezes é expulsa – do campo e busca melhores 

condições de vida nas cidades. 

                                                                 
1 Doutorando em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Bolsista – CAPES; Orientador: Eguimar Felício Chaveiro. 
2 O termo modernização conservadora na agricultura do Brasil pode ser explicado a partir das relações com que as elites 
dominantes perpetuaram suas condições privilegiadas no país. 
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Essa expulsão do campo pode se atribuir ao cercamento das pequenas propriedades rurais por 

grandes latifúndios, alterando a lógica de produção em determinada região. 

 

Tabela 01 - População rural e urbana no Brasil e no estado de Goiás: 1950-2010 

 
Fonte: IBGE (2017) 
Organização: Bruno Augusto de Souza (2017) 

 

Analisamos também uma questão emblemática, no ano de 1950, a população rural do Brasil era 

de pouco mais de 33 milhões de habitantes, sendo que no ano de 2010, a população rural era de quase 

30 milhões de habitantes, uma queda considerável se compararmos que a população total subiu de 

mais de 50 milhões para quase 200 milhões em pouco mais de meio século3. Compreendemos assim 

que mais de 80% da população vive em cidades no Brasil atualmente. 

A nova etapa na produção agrícola, juntamente com a indústria, em meados da década de 1960, 

reformulou a inserção da agricultura no padrão de acumulação, por meio de um processo de 

modernização com ênfase: na diversificação e aumento da produção conforme os “padrões” 

industriais e da necessária elevação das exportações primárias e agroindustriais; e também, na 

transformação da base técnica da agricultura brasileira, consolidando o complexo agroindustrial 

(MAZZALI, 2000). 

Assim, três importantes conceitos surgem para a explicação da alteração técnica no campo 

brasileiro, que são: modernização, agroindústria e Complexo Agroindustrial. Essa tríade se interliga 

na prática e no discurso de integração para a alteração das técnicas presentes na agropecuária 

brasileira. 

A palavra modernização é empregada de diversas maneiras para explicar inúmeros fatos, 

utilizaremos esse conceito na abordagem como expansão territorial. De acordo com Castilho (2010), 

a modernização tem dois sentidos principais: a respeito da infraestrutura econômica, a base técnica 

e os meios de produção; e, nos aspectos políticos e ideológicos. 

                                                                 
3 O Brasil já está com mais de 200 milhões de habitantes atualmente (ano de 2018). Criamos a tabela com dados censitários do 
IBGE, publicados com periodicidade de 10 anos. A escolha de tais dados é a divisão entre população rural e urbana. Na data de 
criação desse trabalho, a população brasileira estimada estava em mais de 208 milhões de habitantes. 
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Essa mudança na base técnica se apoiou em um conjunto de inovações mecânicas, físico-químicas 

e biológicas referenciadas nos princípios técnicos da Revolução Verde (MAZZALI, 2000). 

Com a utilização de máquinas agrícolas para o plantio e colheita de culturas, utilização de 

adubos diferenciados, agrotóxicos, sementes e outros componentes “modernos”, fez com que se 

excluísse de tal modernização os pequenos produtores, pois, esses elementos possuíam(em) preço 

elevado. 

A necessidade de implantar tal alteração técnica na agricultura, fez com que o Estado 

aparecesse como agente principal por meio de financiamentos a juros baixos. Graziano da Silva 

(1998) menciona que o Estado tornou-se o capitalista financeiro por excelência, privilegiando alguns 

setores, em termos de créditos, em detrimento de outros. 

Essa alteração - propiciada por financiamentos - visava em sua essência, tornar a agricultura 

menos dependente de recursos naturais conforme se incorporava insumos e bens de capital gerados 

em um setor específico da indústria (MAZZALI, 2000). Isso propiciou a inserção do Cerrado na área 

de expansão da fronteira agrícola, pois com a alteração na acidez do solo, utilizando, por exemplo, 

calcário, fez com que esse bioma tivesse condições de suportar culturas originárias de outros 

continentes, como a soja. 

Ao alterar a realidade da agricultura, tem-se a formação de um Complexo Agroindustrial (CAI), 

pois esse complexo inexistia até por volta de 1970 (MAZZALI, 2000). O termo Complexo 

Agroindustrial é utilizado para abarcar as articulações entre os setores agrícola e industrial 

(MARAFON, 1998). A formação do CAI no Brasil se amparou nas políticas estatais de financiamento 

de grande volume de capital para as propriedades agrícolas. Tais financiamentos subsidiaram a 

compra de insumos e maquinários tecnológicos para aumento da produtividade em tais 

propriedades. 

Com a disseminação dessas demandas, os pequenos proprietários, em especial, se viram 

excluídos do processo “modernizante”. As fábricas realizam monopólios na geração de renda nas 

cidades, assim como no regime de horas trabalhadas. Grande parte dos empregos presentes em 

fábricas no Brasil possui baixa remuneração, assim como jornadas de trabalho exaustivas, com trabalho 

braçal e repetitivo. A população, muitas vezes, fica a mercê dessas fábricas. 

Nas fazendas modernas os aspectos negativos também são inúmeros. Há a enorme utilização 

de água, pulverização de agrotóxicos em áreas imensas, propiciando a contaminação de rios, das 

pequenas e médias propriedades do entorno, e também das áreas urbanas nos municípios. 
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Assim como algumas populações rurais sofrem demasiadamente com o atual sistema de 

monopólios das grandes agroindústrias em municípios do interior goiano, o mesmo se pode dizer das 

áreas urbanas, visto que a exaustão dos ambientes naturais está cada vez mais acelerada. 

Considerações finais 

Utilizamos o conceito de modernização como subsídio no entendimento de que os agentes 

privilegiados nas relações de poder alteram o espaço para bem-estar próprio, ou seja, das classes 

hegemônicas. 

Com a crescente tecnificação nos processos de produção, a natureza “pura” sofreu – e está 

sofrendo – perdas irreparáveis no tocante à crescente acumulação das indústrias e empresas ao 

redor do mundo, que não entendem a natureza como uma matéria-prima não renovável. 

Ao legitimar o discurso da destruição da natureza por meio das grandes mídias, há sérias 

consequências não só do ponto de vista ambiental, mas também nos aspectos sociais e econômicos. 

As grandes agroindústrias por meio de monopólios criam condições de trabalho precárias e retém 

grande parte da oferta de empregos em vários municípios ao redor do mundo - no Brasil não é 

diferente –, criando uma massa de população que não possui renda suficiente com condições de 

possuir uma vida digna. 

Por meio da discussão teórica e da realidade empírica, compreendemos porque o campo 

brasileiro/goiano tende a expulsar seus moradores tradicionais. Muito por conta de um grande 

volume de dinheiro necessário para investimentos em tecnologia e da formação de monopólios, 

excluem-se os pequenos produtores rurais do atual processo produtivo. 
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SABERES-FAZERES TRADICIONAIS E OS EFEITOS SOCIOESPACIAIS DO 

CAPITALISMO NO QUILOMBO CANGUME – SP 

Lucas Bento da Silva1  

Introdução 

O presente trabalho visa apresentar um breve panorama sobre os trabalhadores da terra, do 

Quilombo Cangume, Brasil, e seus saberes-fazeres tradicionais, a partir do sistema de produção 

agrícola tradicional e dos efeitos do capitalismo na comunidade. A terminologia Comunidade, nesse 

contexto, é entendida como grupo territorializado através dos laços de vizinhança, especificidade e 

de solidariedade, e também a partir de elos de sangue e de aliança que unem os membros de uma 

mesma família (RODRIGUES, 2014). 

Cangume, localizado no município de Itaóca, Vale do Ribeira, abrange parte dos dois Estados 

mais desenvolvidos do País: a região sudeste, do Estado de São Paulo, e a leste, do Estado do 

Paraná. A comunidade territorializa-se através das principais cadeias produtivas: a agroecologia e a 

agrobiodiversidade. Trata-se de dois campos do conhecimento tradicional e científico que se 

correlacionam politicamente, simbolicamente e culturalmente na constituição dos territórios e das 

comunidades quilombolas na América Latina.  

Nesta conjuntura, “o território é na sua essência um fato físico, político, social, econômico, 

categorizável, possível de dimensionamento, onde, geralmente, o Estado está presente e estão 

gravadas as referências culturais e simbólicas da população” (ANJOS, 2009, p. 148). Considera-se 

que este entendimento do território, como categoria de análise política e cultural da realidade, 

representa uma importante contribuição para a compreensão geográfica do Quilombo Cangume.  

Os saberes-fazeres dessa comunidade ocorrem nas relações culturais e simbólicas dos 

trabalhadores da terra. Esses grupos étnicos ou sociais, contudo, lutam ainda pelo protagonismo 

                                                                 
1 Doutorando em Geografia - Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia/GO. Integrante do Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais 
(LABOTER) e do Grupo de Pesquisa: Trabalho, Território e Políticas Públicas – (TRAPPU). (E-mail: 
quilombonoticias@gmail.com). Sob a  orientação do  Prof. Dr. Marcelo Rodrigues Mendonça. 
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nos espaços de reflexão e discussão das mudanças, culturais, ambientais e políticas ocorridas na 

sociedade capitalista Latino-americana (MENDONÇA; JÚNIOR, 2005).  

Os efeitos do capitalismo e a modernização do campo são concretos. “A agricultura capitalista, 

patronal, empresarial, ou agronegócio, ou qualquer que seja a adjetivação utilizada, não pode 

esconder o que está na raiz da sua lógica: a concentração de riquezas e a exploração” 

(FERNANDES, 2013, p. 38).  

Em consequência disto, a introdução da política do agronegócio nos saberes-fazeres, na 

produção de alimentos e nas transformações do território ameaça as epistemologias e toda forma 

de produção não capitalista, “extinguindo os postos de trabalho e determinando a forma de viver, o 

que desconfigura, assim, a autonomia conferida pela ancestralidade e pela posse da terra” 

(MENDONÇA, 2004, p. 29). 

Os efeitos socioespaciais do capitalismo no Quilombo Cangume 

O Quilombo Cangume surgiu após o declínio da mineração de ouro e da produção de arroz na 

região - final do século XIX. Boa parte dos trabalhadores escravizados se espacializaram ao longo das 

duas margens do Rio Ribeira de Iguape, entre os municípios de Iporanga e Eldorado, onde mantiveram 

seus laços históricos, de parentesco e formas de saberes e fazeres da agricultura. 

Os trabalhadores da terra, em Cangume, através dos seus saberes-fazeres na produção de 

alimentos, detêm as técnicas de diversidade de produção, como cultivo do arroz, do feijão, da 

mandioca, do chuchu e da banana, numa rede produtiva que envolve um número grande de 

trabalhadores quilombolas. Na colheita de arroz, por exemplo, existem duas possibilidades laborais: 

a primeira é cortar um por um dos cachos de arroz com o canivete, ou o caule com facão, e a segunda 

possibilidade, mais rápida, é a “bateção”2. 

Quanto ao processamento do arroz, a forma mais utilizada é a produção do cuscuz utilizado na 

elaboração de um típico prato paulista acompanhado por torresmo, ovos e sardinha. Em todos os 

quilombos do Vale, há várias outras formas utilizadas tanto para o processamento do arroz quanto 

para o preparo do cuscuz, com pequenas variações nos ingredientes e temperos. Dessa maneira, 

“o arroz e o feijão são a base alimentar de todas as famílias do quilombo, cujo consumo interno 

                                                                 
2 Bateção: tarefa realizada na roça, cada vez mais comum, para a qual constrói-se uma (concha?) [espécie de jirau de madeira] 
na altura de cerca de um metro. Os feixes de arroz são batidos sobre esta estrutura e os cachos de arroz se soltam do caule, 
caindo sobre uma lona estendida abaixo. Ao invés do jirau, os feixes de arroz podem ser batidos em tambores de ferro, de formato 
cilíndrico. Depois disso é necessário malhar o arroz para separar os grãos do cacho (ANDRADE; TATTO, 2013, p. 220).  
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abrange 70% da produção, sendo o restante levado para comercialização nas cidades da região” 

(ANDRADE; TATTO, 2013, p.50).  

O crescimento da monocultura de eucalipto, juntamente com a construção das estradas e 

barragens no Rio Ribeira de Iguape, e a espoliação latifundiária foram determinantes na 

desconfiguração da relação dialética dos saberes-fazeres nas comunidades tradicionais da região. 

Atualmente, o consumo do que é produzido no quilombo se destina às famílias que vivem no 

território. A política da modernização, no entanto, é clara, podendo ser notada pelas transformações 

na localidade, que aparecem em quase todas as áreas.  

O território do quilombo, em decorrência disso, entrou na lista das disputas por diferentes 

modelos de agricultura: enquanto a comunidade defende o modelo da agrobiodiversidade e a 

agroecologia, “esse conjunto de conhecimentos sistematizados, baseado em técnicas e saberes 

tradicionais” (LEFF, 2002, p. 42), o capitalismo interfere em Cangume, na identidade étnica e nas 

relações com a terra através da desculturalização e tecnificação da agricultura local. 

A desterritorialização dos quilombolas não afeta somente a sobrevivência na comunidade. 

Também destrói as ações simbólicas e culturais de fundamental importância para a manutenção da 

coesão e das sociabilidades que, construídas historicamente, expressam diversas formas de 

manifestação sócio-cultural daqueles que estão umbilicalmente vinculados à terra (MENDONÇA, 

2004).  

No sentido de construir uma reflexão sobre esse processo, é muito importante a pesquisa de 

campo, que consiste na fase do levantamento de informações no lugar os fenômenos ocorrem e que 

requer, também, o convívio com algumas famílias e com as técnicas utilizadas para conhecer o 

território e a comunidade de Cangume, desta forma, o pesquisador pode vivenciar o movimento da 

realidade que se propõe a investigar. No entanto, as etapas da pesquisa de campo não sucedem 

aleatoriamente, sendo necessário lucidez e planejamento quanto aos objetivos e à escolha dos 

recursos a serem utilizados para a coleta de dados, a exemplo dos procedimentos metodológicos 

(caderno de campo, entrevista, observações etc.) (GONÇALVES, 2016). Todo esse processo 

resultou no presente resumo expandido.       

Considerações finais 

Os saberes-fazeres atrelados ao trabalho, na perspectiva geográfica, permitem que se apreenda 

o processo de (re)organização do território e da ação humana sobre o mesmo, ampliando a 

compreensão dos fenômenos sociais (GONÇALVES, 2016, p.89). Essa pesquisa se desenvolveu a 

partir do trabalho de campo nessa localidade e apresentou como propósito estudar a relação 
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material, imaterial e temporal das famílias com o território e o seu lugar de viver. Até aqui, constatou-

se que a relação dialética ecológica da comunidade tradicional está ameaçada pela influência das 

ideologias capitalistas no campo, juntamente com os efeitos socioespaciais do agronegócio. 

Neste trabalho se reafirma a urgência em repensar as estruturas agrárias e os efeitos coloniais e 

descoloniais dos grupos étnicos e sociais da América Latina e Caribe, diante de um quadro crescente de 

desterritorialização dos povos, seus territórios, seus bens naturais e suas práticas alimentares (PASINI, 

2014). Sendo assim, os diversos caminhos abertos nesse estudo e a necessidade de uma análise mais 

detalhada em futuras pesquisas sobre os efeitos socioespaciais nas comunidades, mostram que tais 

conflitualidades são frutos do processo de espoliação e pilhagem. As comunidades tradicionais seguem na 

luta, pela manutenção da agroecologia e da agrobiodiversidade tradicional, pelas culturas material e 

imaterial e pela continuidade dos saberes-fazeres. 
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SUSTENTABILIDADE URBANA E OS INSTRUMENTOS AMBIENTAIS À 
DISPOSIÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

Luciana Helena Alves da Silva1 

Introdução 

A Constituição Federal de 1988 reafirmou importante papel aos municípios no que toca a política 

de desenvolvimento e gestão urbana destacando o Plano Diretor como seu principal instrumento, 

principalmente para os municípios a partir de vinte mil habitantes. Treze anos depois de seu 

estabelecimento os artigos constitucionais 182 e 183 foram regulamentados pela Lei 10.257/2001, 

denominada Estatuto da Cidade. 

Entretanto, desde os anos de 1990 havia sido iniciada uma nova orientação para o planejamento 

urbano, que além de um marco legal, também possuía, novos paradigmas técnicos surgidos como 

fruto das experiências passadas e críticas ao caráter tecnocrata e a falta de participação da 

população na elaboração dos Planos Diretores. O novo paradigma está associado à participação da 

sociedade, e a concepção de um conjunto de instrumentos de regulação urbanística que envolve o 

ordenamento territorial, as articulações e ao planejamento orçamentário municipal. 

O Plano Diretor para sua elaboração conta com Princípios e Diretrizes, definidos no Estatuto da 

Cidade, entre eles: propiciar o crescimento e desenvolvimento econômico local em bases 

sustentáveis; garantir o atendimento das necessidades dos cidadãos promovendo a qualidade de 

vida e justiça social; garantir que a propriedade urbana cumpra sua função social. 

Nestas condições, mesmo a sustentabilidade sendo uma palavra de ordem no Estatuto da 

Cidade, é perceptível a desconsideração dos condicionantes do meio físico e demais aspectos da 

dimensão ambiental em grande parte dos Planos Diretores com ausência de instrumentos que 

conciliem o tema urbano e ambiental, que levariam a reduzir os grandes conflitos hoje vivenciados 

nas cidades brasileiras. 

É papel do planejamento urbano e, portanto do Plano Diretor sendo o principal instrumento da 

política urbana deveria considerar na sua elaboração, aspectos de caráter ambiental, prevendo 

soluções para as ameaças de potenciais impactos negativos de forma prévia, no planejamento, 

propondo alternativa para a sustentabilidade ambiental. 

Para isso, é necessário analisar o território, segundo suas potencialidades e fragilidades face à 
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natureza da ocupação e uso compatíveis. Esse conhecimento é crucial para as propostas de 

ocupação e uso do solo. 

Uma análise do Estatuto da Cidade, no que tange as suas Diretrizes como base da construção 

de políticas urbanas, permita que este proponha instrumentos muito mais abrangentes para atuação 

sobre o meio ambiente urbano, mas que não se encontram refletidos na elaboração dos Planos 

Diretores, pois não existe uma obrigatoriedade explicita sobre sua utilização. 

O Zoneamento Ambiental é essencialmente um instrumento de planejamento ambiental urbano, 

entretanto, o tema ambiental ficou sujeito exclusivamente à política ambiental (Lei Federal 

6837/1981) e demais resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), como a 

obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental, as determinações do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC), no que se referem à proximidade da área urbana, as normas sobre 

Unidades de Conservação e ou Código Florestal em Área de Preservação Permanente, no que se 

refere à ocupação de beira d’ água e topo de morro. 

Tradicionalmente, o Plano Diretor possui como um de seus instrumentos fundamentais o 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo que visa estabelecer a conciliação entre os diferentes usos 

urbanos em consonância com as atividades e dinâmicas da cidade, seu foco é o atendimento das 

demandas socioeconômicas expressas no espaço urbano. 

Muitas vezes confundidos e com definições conflitantes, os instrumentos de planejamento 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e o Zoneamento Ambiental, necessitam de uma definição 

legal mais clara, pois são comumente utilizados equivocadamente na prática da gestão pública. 

(BEZERRA, 2010). Enquanto o zoneamento ambiental avança na definição de uso de solo típica do 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo este estabelece usos sem considerações das capacidades 

materiais do território. 

O Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo não tem lidado com as especificidades ambientais, 

pois prima pela ordenação da propriedade privada. O ordenamento das cidades, ainda é regido pelos 

padrões econômicos, sendo assim está centrado na regulação dos interesses dos diferentes atores 

urbanos. Por outro lado, o Zoneamento Ambiental prima pela proteção dos recursos naturais em 

detrimento das demandas sociais, possui em sua concepção, o direito difuso, ou seja, a regulação 

dos espaços coletivos (RIBAS, 2003). 

Como visto os dois instrumentos Zoneamento Ambiental e Zoneamento de Uso e Ocupação do 

Solo possuem focos diferentes e se constituem em peças essenciais para a promoção de uma 

Gestão Ambiental Urbana (BEZERRA, 2011). 
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Política urbana e sustentabilidade 

A concentração da população brasileira nas áreas urbanas, aliada às limitações das 

administrações públicas em relação ao planejamento e ao controle do uso e ocupação do solo resulta 

no caráter informal e na baixa qualidade ambiental e urbanística do espaço de nossas cidades. Os 

reflexos deste modelo de urbanização são visíveis em várias frentes sendo o meio ambiente aquele 

que hoje possui maior dificuldade de ser tratado no âmbito do planejamento urbano. 

As características desta urbanização se expressam no agravamento dos processos de 

segregação espacial e degradação ambiental. Segundo Fernandes (2002) essa situação coloca o 

foco na discussão sobre o meio ambiente urbano, 

O modelo urbano industrial provocou mudanças sócio espaciais drásticas no Brasil, 
bem como consequências ambientais muito graves, cujas implicações podem ser 
tecnicamente comparadas aos efeitos das grandes catástrofes naturais. 
(FERNANDES, 2002, p. 244) 

Entretanto, dos vários problemas urbanos, os ambientais, quando referidos, o são de uma forma 

acessória, nunca como uma importante dimensão a ser inserida quando da decisão de ocupação do 

solo urbano. 

Em outra abordagem devem-se tratar os condicionantes ambientais do território na tomada de 

decisão sobre a ocupação antecipando suas consequências sobre os elementos naturais e também 

sobre a salubridade do espaço para a população. Como escreve Chaffun (1997, p. 88) “os mais 

graves problemas ambientais se constituem no efeito da urbanização sobre os ecossistemas, 

provocando uma crescente contaminação dos recursos naturais, principalmente o ar e a água”. 

Os sistemas urbanos são grandes consumidores de energia e demais recursos naturais, 

produtores intensivos de resíduos e de poluição ambiental e transformadores de paisagens naturais 

o que implica necessariamente, a consideração do fenômeno urbano e seus processos de produção 

e consumo, quando se discute sustentabilidade no espaço urbano. (BEZERRA, 2010, p.03) 

Hoje é possível verificar que a ideia de cidade sustentável está internalizada tanto nas 

discussões teóricas, quanto no nível do discurso político. Entretanto, existe indisponibilidade de 

instrumentos para coordenação de ações, com métodos adequados que articulem a dimensão 

ambiental nas políticas urbanas. O desafio se constitui em superar este entrave na atividade de 

planejamento da cidade como um todo a fim de prevenir e reduzir os impactos decorrentes da 

urbanização. 

Estabelecer instrumentos que compatibilizem a conservação, a preservação e a ocupação do 
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território, garantindo condições satisfatórias para a sustentabilidade urbana é o grande desafio que 

se apresenta diante da elaboração dos Planos Diretores frente à construção de uma Gestão 

Ambiental Urbana. 

Mas para que haja evolução na difusão de uma base para o planejamento e gestão das cidades 

preocupadas tanto com as questões socioeconômicas quanto com questões de preservação e 

conservação dos recursos naturais precisamos saber a diferença entre o que vem a ser conservação 

e preservação e como esses conceitos se aplicam à política ambiental e urbana. 

De acordo com o Guia do Meio Ambiente, 1992, preservação se designa a ação de proteger, 

contra a destruição e qualquer forma de dano ou degradação um ecossistema, uma área geográfica 

definida ou espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção, adotando-se as medidas 

preventivas legalmente necessárias e as medidas de vigilância. 

Já, conservação seria o uso dos recursos naturais de maneira racional, de modo a se obter um 

rendimento considerado bom, garantindo-se, entretanto, sua renovação, em outras palavras sua 

sustentabilidade. Uso apropriado do meio ambiente dentro dos limites capazes de manter sua 

qualidade e seu equilíbrio, em níveis aceitáveis. 

Baseando-se nos conceitos apresentados, a política urbana para incorporar a sustentabilidade 

ambiental deve contemplar a ideia da conservação o que significa associar a proteção ambiental 

com o atendimento das demandas sociais (BEZERRA, 1996). 

A política urbana, definida pela Lei Federal 10.257/2001, estabelece como objetivo o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana e contempla 16 diretrizes 

gerais, aplicadas através de três linhas principais: 

- Instrumentos de natureza urbanística, voltados a induzir formas de uso e ocupação 

do solo; 

- Instrumentos que ampliam as possibilidades de regularização fundiária de posses 

urbanas, oportunizando o direito de propriedade e a função social da propriedade, na tentativa de 

promover a justiça social; 

- Instrumentos que permitem a participação da população nos processos de decisórios e 

implementação de políticas públicas. 

O principal instrumento da Politica Urbana é o Plano Diretor  que define as grandes diretrizes 

urbanísticas. Estas diretrizes incluem normas para o adensamento, expansão territorial, definição de 

zonas de uso e ocupação do solo, entre outras. 

O Estatuto da Cidade trata do conceito de sustentabilidade e se refere à construção de um 
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modelo de desenvolvimento que seja socialmente justo e inclusivo, economicamente ativo e racional, 

ambientalmente equilibrado e sustentável. Seus instrumentos procuram integrar as dimensões da 

dinâmica físico- territorial, do desenvolvimento socioeconômico, da mobilidade e do desenvolvimento 

rural. 

Nessas condições, apresenta para planejar o ordenamento e crescimento da cidade ferramentas 

que não podem ser desprezadas. Entretanto, a desconsideração dos condicionantes do meio físico 

e demais aspectos da dimensão ambiental têm gerado Planos Diretores incapazes de reduzir 

conflitos de gestão e degradação ambiental. 

Deixar de promover a qualidade do espaço urbano, desconsiderando o seu suporte ambiental, 

ou desestruturando a qualidade desse espaço, urbanizando áreas frágeis, mesmo aquelas que não 

estão protegidas por lei ambiental, é deixar de compatibilizar as necessidades do Homem, relativas 

à ocupação e ao uso do solo. 

O conceito de suporte ambiental é essencial de ser considerado, pois é a base para promover a 

sustentabilidade ambiental. Sendo assim, 

a sustentabilidade ambiental pode ser entendida como um atributo da entidade 
Espaço Territorial. Esse atributo, primeiramente, reflete um processo dinâmico e 
aleatório de transações de energia e matéria entre todos os componentes de um 
espaço territorial, realizado por necessidade e acaso. Mas para que o espaço tenha 
capacidade de oferecer suporte ao desempenho e à existência de seus 
componentes elementares – ou fatores ambientais constituintes – é fundamental 
que possua quatro propriedades básicas: suporte de energia ambiental, suporte às 
relações ambientais, suporte ao desempenho ambiental e suporte à evolução no 
ambiente. (APOEMA, 2001) 

Logo, um processo de ordenamento sadio, prevê para cada segmento de atividade do Homem, 

soluções para as ameaças de impactos e benefícios potenciais, analisados e avaliados, de forma 

prévia, no planejamento, propondo alternativa onde a sustentabilidade ambiental é mantida, 

garantida ou reabilitada (APOEMA, 2001). 

Assim, é necessário analisar o território, segundo suas potencialidades  e fragilidades face à 

natureza da ocupação e uso compatíveis. Esse conhecimento é crucial para as propostas de 

ocupação e uso do solo. 

Por meio dessa análise decorrem as orientações e restrições dos territórios que, fazendo 

identificações de suas vulnerabilidades, permitem a consolidação de propostas alternativas que 

agregam sustentabilidade ambiental ao uso e ocupação do território. 

Considerações Finais 
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Propõe-se a integração entre os instrumentos urbanísticos (Zoneamento de Uso) e ambientais 

(Zoneamento Ambiental), como base legal para subsidiar o Plano Diretor nas questões de definição 

de uso e ocupação, de caráter técnico-científico (e não subjetivo), através da produção de mapas 

responsáveis pela caracterização cartográfica territorial, por meio de informação especializada, e 

regulamentada por um único instrumento de zoneamento, correspondendo ao Estatuto da Cidade. 

As conclusões, aqui apresentadas, convergem para a edificação de um conceito de gestão 

ambiental urbana. De igual sorte, contribuem para uma necessária revisão da aplicação de 

instrumentos de gestão urbana e ambiental, numa perspectiva de adoção da lógica da 

transversalidade – qualidade essencial para a construção da sustentabilidade urbana e, por 

conseguinte, para o desenvolvimento sustentável, enquanto uma utopia possível que desafia 

nosso tempo. 
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A EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA E OS NOVOS MUNICÍPIOS DO 
AGRONEGÓCIO EM GOIÁS; ASPECTOS DO CERRADO CONTEMPORÂNEO 

Gabriela Vilela de Sousa1 

Introdução 

A expansão da Fronteira Agrícola é um processo que ainda marca profundamente a agricultura 

brasileira, por se constituir um elemento crucial para a economia do país. No Cerrado, este processo 

tem posto em evidência novos municípios e mesorregiões, o que implica na exploração de novas 

áreas do bioma. Em Goiás, a distribuição da produção agrícola e as regiões produtoras tem se 

modificado. As mesorregiões do estado, por fatores conjunturais, nos mostram diferenças na 

produção e produtividade agrícola, no entanto, nota-se que estes mesmos aspectos têm mostrado 

novos caminhos para produção e novas regiões produtoras. Este estudo pretendeu verificar, por 

meio da análise de produção em toneladas de lavouras temporárias, como as produções de cana de 

açúcar e soja tem se espacializado no estado, e se entre os anos de 2010 e 2016, a distribuição 

destas produções se modificou.  

Foi constatado que, embora as mesorregiões do Norte e Noroeste Goiano estejam mais vinculadas à 

agricultura tradicional e a um turismo incipiente, são as mesorregiões que concentram maiores aumentos 

na produção de soja. Ao mapear a produção dos gêneros estudados também foi constatado que a soja 

apresenta uma produção menos concentrada, portanto, em 2016 há um maior número de municípios 

produtores do gênero do que em 2010. E em relação cana, as mesorregiões que se destacam no aumento 

de sua produção são a mesorregião Noroeste e Leste do estado. Com a análise da distribuição da 

produção, foi atestado que ao contrário da soja, a produção de cana se concentra nos municípios que já 

eram produtores em 2010. 

Caracterização da área de estudo 

No século XVIII, o estado de Goiás chamou a atenção da coroa portuguesa pela presença do 

ouro. A “atividade febril”, como escreveu Palacín (1994), fez com que em 100 anos as minas 

entrassem em decadência, assim como todo o período colonial (início do século XIX). Após o fim do 

período aurífero, ficaram no estado aqueles que durante o abasteciam os mineiros; agricultores e 

pecuaristas. As atividades complementares, que produziam não só para o autoconsumo, como 

                                                                 
1 Mestranda em Geografia pelo PPGeo-IESA-UFG, orientanda do Dr. João Batista de Deus. 
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também um excedente que era comercializado, foram o principal fator para a urbanização.  De um 

século para o outro, além da fazenda, um elemento fundamental da economia goiana do século XX, 

a ferrovia dinamizou e integrou a produção do território goiano com o Sudeste brasileiro, como nos 

lembra Arrais (2013).  

 E em meados do mesmo século, surge a modernização da agricultura, em outras palavras; a 

inserção de insumos para o aperfeiçoamento dos solos, até então considerados improdutivos. A 

modernização da agricultura inseriu não apenas elementos à base técnica produtiva, mas configurou 

o espaço dos municípios, com o aumento dos estabelecimentos e redução da produção agrícola 

tradicional 

No século XXI, o que se tem sobre Goiás, como resultado de seus processos econômicos, é um 

perfil regional de atividades econômicas, comumente naturalizadas nas pesquisas sobre o estado. 

Nota-se, por exemplo, que o Sul e Sudeste goiano concentram grande parte da produção agrícola, 

enquanto o Norte e Nordeste consolidam-se como regiões de “agricultura tradicional” (ARRAIS, 

2013) e atividade turística incipiente; e o Centro Goiano como área de maior concentração 

populacional. A figura I nos mostra que os processos econômicos globais, traçam novas mudanças 

em curso para a produção do estado. 

FIGURA I - Produção em toneladas de cana e soja por mesorregião (2010 e 2016) 

  CANA DE AÇUCAR SOJA 

MESORREGIÕES 2010 2016 % 2010 2016 % 

Norte de Goiás 207168 533043 157,30% 216428 308714 42,65% 

Noroeste de Goiás 17402 154419 887,35% 63650 341104 435,90% 

Leste de Goiás 2015448 3080470 52,84% 1232650 854686 591,21% 

Centro de Goiás 9173599 9771629 6,50% 155596 313969 101,78% 

Sul Goiano 35991340 49131703 36,50% 5415400 7388390 36,43% 

TOTAL 47404957 62671264 32,20% 7083724 9206863 29,97% 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br 

Mapeamentos e Resultados 

As produções que se destacaram neste últimos 6 anos foram a sojicultura e o setor 

sucroalcooleiro, que agora analisaremos com base na distribuição. O avanço da produção de soja 

na Figura I são identificados pela espacialização representada na Figura II, onde se nota que o Norte 

tem assistido aumento no número de municípios produtores do grão. 

FIGURA II- Produção de soja (t) em Goiás (2010 e 2016) 

https://cidades.ibge.gov.br/
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2010                            2016

 

Fonte: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/lapig.html 

A figura II também evidencia que houve uma dispersão da produção de soja, que antes se 

notava mais presente nas áreas ao Sul do estado, portanto um aumento no número de municípios 

produtores principalmente no Norte e Noroeste Goiano e conservação da produção de soja nas 

mesorregiões Sul e Centro do estado. Nota-se no entanto, redução da produção de soja em alguns 

municípios destas mesmas mesorregiões. O mesmo comportamento não é identificado pela 

produção de Cana de Açúcar, que segundo a Figura III, onde verifica-se um processo quase 

contrário; a concentração da produção. 

FIGURA III- Produção de Cana de Açúcar(t) em Goiás (2010 e 2016) 

2010                      2016

 

Fonte: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/lapig.html 

http://maps.lapig.iesa.ufg.br/lapig.html
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O Sul do estado, concentra portanto, boa parte da produção de cana em 2010 e essa concentração 

se acentua em 2016, e talvez este fator justifique a dispersão da produção de soja, em função das áreas 

cultiváveis. Aspectos do Cerrado fortalecem e são cruciais para o desempenho agrícola destas regiões. 

Duarte, Leonardo e Theodoro (2002) destacam que há uma “cobiça pelo relevo plano ou suavemente 

ondulado da região, formada por solos fracos e ácidos, despertou, além do interesse do setor agrícola, 

também da comunidade científica.” (p.146) Interesse que necessita de atenção para o que diz respeito aos 

processos que dão origem a produção do território, como as novas fronteiras agrícolas e porque elas têm 

se modificado ao longo dos anos. 

Considerações Finais 

Como defendido por Duarte, Leonardos e Theodoro, o modelo de produção adotado desde o período 

colonial tem repercutido sobre o alto desempenho do Cerrado, com recordes de safra, uma “via de mão 

dupla”, uma vez que o crescimento da produção agrícola vem acompanhado da concentração de renda 

nos estados e municípios, além da degradação do bioma. Em estudo realizado sobre as características da 

produção no Cerrado brasileiro, Carneiro e Costa (2016) destacaram que em 2014, 30% do Cerrado 

correspondiam a pastagem plantada e 12 %  a agricultura anual e perene. 52% da soja brasileira era 

produzida no Cerrado, e 90% dos demais gêneros é produzida no mesmo bioma. A expansão da fronteira 

agrícola no Cerrado, entre 2013 e 2014 obteve 87% de aumento, e 70 % deste avanço concentrou-se 

principalmente nos estados do Mato Grosso e Goiás, o que nos impõe refletir mais profundamente sobre 

o perfil regional desta expansão.  

O presente estudo teve como objetivo entender como a produção do território goiano tem se 

modificado em função de aspectos conjunturais. Foi atestado que há um processo de expansão da 

produção da soja enquanto ocorre uma concentração na produção da cana. Tal fenômeno é tributário 

de novas técnicas e demandas produtivas do próprio território goiano, inserido no bioma Cerrado- 

bioma de interesse do agronegócio. 

Foi constatado também que embora as mesorregiões Sul, Centro e Leste se destaquem na produção 

agrícola do estado, há um aumento nas produções dos gêneros nas mesorregiões Norte e Noroeste 

goiano, áreas antes mais relacionadas a agricultura tradicional. Além disso, foi verificado que os processos 

históricos ainda são preponderantes para a produção do território do estado, fator que não pode ser 

argumento para naturalização da agropecuária atual, mas pode explicar como e porque a concentração 

desta atividade econômica ocorre majoritariamente em algumas áreas. 
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Por meio dos referenciais teóricos, foi verificado que grande parte do aumento na produção de 

soja no Brasil se encontra no Cerrado, fora da região do bioma conhecida como “MATOPIBA”. Este 

aumento concentra--se portanto nos estados de Goiás e Mato Grosso. 
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A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NAS METRÓPOLES – BALANÇO 
TEÓRICO E POSSIBILIDADES INTERPRETATIVAS 

Marcello Soldan Garebelim1 

Introdução 

A aceleração da globalização na virada do século XX para o XXI, especialmente, induzidas pela 

revolução tecnológica nas redes de comunicação e no bojo da reestruturação produtiva por 

acumulação flexível, impôs ao urbano o papel de principal referencial espacial e modo de vida 

humano. A urbanização das sociedades é percebida através de mudanças funcionais e morfológicas, 

expressas por distintos mal-estares sociais, especialmente nas metrópoles. Os contornos da vida 

metropolitana são dramáticos, preenchidos por incertezas e desconhecimentos dos rumos tomados, 

ainda que alertados, o que acentua os riscos alegóricos à radicalização da modernidade. 

De várias maneiras os sintomas desse cenário afetaram comunidades e países desde os anos 

de 2010, com a eclosão de protestos em grandes cidades, a começar pelo norte da África e que se 

estenderam por diferentes países da Europa e Américas, inclusive no Brasil (HARVEY et al., 2015). 

As percepções do “cidadão comum” metropolitano se configuram a partir de um sentimento geral de 

“indignação” e de “descrença”, ao passo que, também se verifica crescentes problemas associados 

às deficiências ou à escassez de formas institucionais para abarcar a efetiva participação política 

das, nas e para as metrópoles (BORGES et al., 2015). O cenário seria, por um lado, expressão de 

uma profunda crise representada na “ingovernabilidade metropolitana”, exposta na fragilidade e/ou 

inexistência de mecanismos institucionais de cooperação, planejamento e governança para as 

metrópoles brasileiras (RIBEIRO et al, 2012) e, por outro lado, expressa impasses típicos de fim de 

ciclo político, uma vez que as políticas urbanas desenvolvidas até agora, sem reformas estruturais, 

chegaram ao limite das capacidades mobilizadoras de seus protagonistas (MARICATO, 2011). 

Nesse sentido, com a ebulição dos protestos e dos desdobramentos políticos institucionais 

vinculados retomam-se as discussões sobre a justiça social no Brasil, que coloca em destaque o 

tema da participação da sociedade civil na construção do direito à cidade. Mas quais as condições 

concretas de participação política nas metrópoles? Como e em que medida os temas metropolitanos 

entram na agenda política e produzem forças sociais capazes de reivindicá-los? Por que e por quais 
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motivos os agentes da sociedade civil se mobilizam em tais contextos? Quais as condições de 

participação social no planejamento e na gestão institucional das regiões metropolitanas?  

Uma proposta para o estudo das dinâmicas políticas metropolitanas no Brasil 

Diante de tais questionamentos torna-se relevante a proposição de estudos de revisão teórica, 

que ofereçam possibilidades, limites e alternativas para a compreensão da participação da 

sociedade civil, no que tange a temas de política metropolitana. Para cumprir esses objetivos, diante 

da complexidade do fenômeno metropolitano, torna-se indispensável à utilização do instrumental 

teórico das várias ciências sociais, como a sociologia, a geografia, a ciência política, a economia, a 

antropologia e a arquitetura. As ciências parcelares animam as interpretações dos processos 

sociopolíticos no espaço, entretanto, não podem inferir generalizações para a sociedade como um 

todo. 

Para uma adequada reconstrução teórica devem-se estabelecer campos temáticos teórico-

metodológicos com base nas experiências advindas dos problemas práticos. Nesse sentido, o 

fundamento teórico da presente reflexão busca compreender as relações entre as dinâmicas 

socioespaciais e as estruturas político-espaciais (LEFEBVRE, 2006; 1976). A denominada teoria da 

produção social do espaço, apesar de reconhecida e utilizada nas diversas ciências sociais, é mais 

prestigiada na Geografia, e preocupa-se em compreender os sentidos das contradições entre as 

forças sociais no espaço urbano, que como produto e produção social, ao ser reproduzido, também 

é elemento produtivo estruturante, que dinamiza e satura a sociedade em todos os níveis 

(GOTTDIENER, 1993). Em outras palavras, o espaço é palco, produto e sentido das ações sociais. 

Não obstante as contradições, desafios, conexões com os processos históricos peculiares a 

cada sociedade e as teorias adequadas para cada contexto social, entende-se que a teoria da 

produção social do espaço, também pode contribuir com as pesquisas em temas políticos. Uma vez 

que tem como preocupação entender os processos de mudança social por meio das dinâmicas 

espaciais e, os estudos políticos têm como objeto as relações de poder no espaço que viabilizam a 

estruturação desses movimentos. Ao inserir de modo mais decisivo o interesse pela dimensão da 

política, a presente interpretação da teoria da produção social do espaço se aproxima dos referencias 

do campo de estudo “Sociedade e Política”, com contribuições fundamentais da Sociologia Política 

e da Ciência Política. As teorias sociológicas propiciam um poderoso arsenal de hipóteses e 

indicadores para a avaliação política, a respeito das relações institucionais e da atuação da 

sociedade civil, como modos de vida em campo de lutas. Nelas são maturadas as lógicas do campo 

político, em que ocorrem as lutas hegemônicas (GRAMSCI, 1978), as batalhas pelo controle dos 
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meios legítimos de força (WEBER, 1991) e de dominação simbólica (BOURDIEU, 2009) ou, ainda, 

a formação da vontade da opinião pública (HABERMAS, 1984). 

Em contexto brasileiro, a partir da abordagem da teoria da produção social do espaço, percebe-

se uma escassez de estudos que levem em conta as relações no campo da política da sociedade 

civil em contexto metropolitano. Já no amplo campo de estudos políticos são suscitados profícuos 

debates, que oferecem compreensões, a partir de três tendências de entendimento sobre os temas 

sociopolíticos atinentes ao espaço urbano e regional brasileiro. 

A primeira tendência está preocupada com os entraves do planejamento territorial ou da 

governança metropolitana e municipal, desde as definições constitucionais de 1988, em relação 

atenuação das desigualdades de classes. A análise propõe que, nas grandes aglomerações urbanas 

brasileiras está concentrado o grosso das atividades econômicas e demográficas e, onde as 

expressões das mudanças econômicas, impostas pelos caprichos da “financeirização” da economia 

mundial, propagam um “estado de exceção” institucional montado para viabilizar interesses 

corporativos transnacionais (RIBEIRO e SANTOS JR. 2010). A segunda tendência, denominada de 

localista ou intra-urbana, compreende que a apropriação diferenciada do espaço pelas classes nas 

metrópoles está no bojo da dominação social e das vantagens diferenciais de acesso ao consumo. 

Essa realidade realça a segregação socioespacial, com tendências à produção de regiões periféricas 

imensas em detrimento de pequenas “ilhas” urbanas de riqueza (VILLAÇA, 2001). Os efeitos dessa 

disposição territorial são a violência e o medo do crime, que passam ao centro dos debates públicos, 

capazes inclusive de suscitar conflitos no campo político (CALDEIRA, 2000). A terceira tendência 

busca compreensão da participação da sociedade civil nos mecanismos participativos de 

planejamento e governança municipal. Esses mecanismos são vistos com otimismo pelo quantitativo 

(SANTOS JR. e MONTANDON et al., 2011), mas com pessimismo quanto a efetividade (MARICATO, 

2011), apesar de desempenharem algum papel socioeducativo (AVRITZER, 2008), também podem 

reforçar as arenas reprodutoras dos antagonismos entre as dimensões técnicas e políticas da 

realidade (VILLAÇA, 2005).  

Os conteúdos dessas três tendências não necessariamente se contradizem ou se invalidam, 

para uma compressão proveitosa do contexto de participação política nas metrópoles brasileiros é 

necessário um paciência que, à priori, desconstrua os benefícios intrínsecos a cada visão 

interpretativa e não caía na condenação simplória de um lado ou de outro, já que todos oferecem 

visões singulares sobre os movimentos de participação política no espaço social.  Assim, torna-se 

importante aprofundar os balanços teóricos das contribuições acadêmicas sobre as abrangências e 

potencialidades da participação política, através da análise da atuação da sociedade civil, 
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especialmente dos movimentos sociais, frente aos momentos de conflito político na vida cotidiana 

das grandes cidades e regiões metropolitanas. 

Considerações Finais 

O presente trabalho, em fase inicial de reflexão acadêmica, visa por fim cooperar com os estudos 

para a construção do campo temático Sociedade, Espaço e Politica, com implicações em distintas 

disciplinas e especialidades científicas. De modo, a contribuir com as discussões teóricas à cerca 

das relações políticas, em especial sobre os processos de participação da sociedade civil nas 

dinâmicas metropolitanas. Nesse sentido, fornecer elementos de reflexão à cerca da política 

brasileira a fim de prolongar a interpretação da realidade de luta pelo Direito à Cidade no Brasil. 

Por fim, com projeção nos estudos contemporâneos, que dão continuidade a discussão sobre a 

política da sociedade civil nas metrópoles, delineia-se uma expectativa de futuro pessimista para a 

maioria da população brasileira, em que tendem a persistir os vácuos na governança metropolitana, 

mesmo com progressos recentes, ao reproduzir as impossibilidades de participação efetiva e 

ampliada da sociedade civil nas decisões conexas a vida metropolitana, com sinais nítidos de falta 

de confiança do “cidadão comum” nas soluções representativas e institucionais. 
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A REDE DE CIDADES MÉDIAS DE REGIÕES PRODUTIVAS DO 
AGRONEGÓCIO NOS ESTADOS DA BAHIA E TOCANTINS 

Orimar Souza Santana Sobrinho1 

Fernando Luiz Araújo Sobrinho2 

Introdução 

Este trabalho investiga e caracteriza a rede de cidades médias de um recorte territorial 

específico composto pela Mesorregião Oriental do Tocantins e Mesorregião Extremo Oeste Baiano, 

no âmbito do Matopiba3. Para esta tarefa serão consideradas as contribuições teóricas de Amorim 

Filho (1976), Correa (2007) e Spósito (2004), bem como os trabalhos de pesquisa que vem sendo 

realizados com atualizações desde os anos 1960 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2000) e mais recentemente pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA, 2001), 

bem como outras fontes que explicam a criação do Matopiba.  

Em seus resultados, os trabalhos do Ibge e do Ipea apresentam, para todas as regiões do Brasil 

um conjunto importante de dados urbano/regionais, que serão associados aos outros coletados nos 

trabalhos de campo dessa pesquisa, para construir uma matriz quadrática com os nomes dos 

municípios relacionados nas linhas e nas colunas as variáveis demográficas, socioeconômicas e de 

outras peculiaridades ligadas à aptidão natural dessas regiões. Ato contínuo, a matriz de dados será 

submetida à Análise de Componentes Principais (ACP), uma técnica de análise multivariada que 

possibilita elaborar a hierarquia de cidades e caracterizar aquelas de maior expressão regional. Para 

essa tarefa será utilizado o software IBM SPSS Statistics versão 23. Neste sentido, espera-se 

representar cartograficamente os resultados da rede de cidades médias existente, identificando e 

analisando os aspectos diferenciados e múltiplos e o caráter dinâmico e pujante que esse grupo de 

cidades representa no âmbito de sua rede urbana. 

Cidades Médias: Esforço de Conceituação 

                                                                 
1 Programa de Pós-Graduação em Geografia de Universidade de Brasília. orimarsantana@hotmail.com 
2 Programa de Pós-Graduação em Geografia de Universidade de Brasília. flasobrinho@gmail.com 
3 Matopiba: acrônimo com as iniciais dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, criado com base na Portaria nº 244, 
de 12 de novembro de 2015 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cuja delimitação territorial foi proposta pelo 
Grupo de Inteligência Territorial Estratégica (Gite), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). (Miranda, 
Magalhães e Carvalho, 2014)   
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Existe consenso na literatura sobre a dificuldade de se definir as Cidades Médias, apesar do 

número significativo de estudos realizados no Brasil que adotam a noção de cidade média como 

referência, com destaque para a Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias (ReCIME)4. 

Para subsidiar os estudos das cidades médias no Brasil merece destaque os estudos de Amorim 

Filho (1973). Para este autor, as cidades médias podem ser definidas a partir de sete critérios gerais, 

que vão desde a identificação das interações dessas cidades com sua hinterlândia, até perceber a 

configuração seu padrão espacial intraurbano, que é modelado pela distribuição das funções 

urbanas no espaço interno das cidades.  

Em seus estudos, Correa (2007) apresenta os tipos preliminares de cidades médias que podem 

ser o Lugar Central, caracterizado por poderosa concentração da oferta dos bens e serviços para 

uma hinterlândia regional. Outra tipologia proposta por Correa se refere ao Centro de drenagem e 

consumo da renda fundiária e que, nesse caso pode ser representada pela cidade localizada em 

área de tradição pastoril. E por último Correa destaca o Centro de atividade especializada. Para o 

autor, nesse tipo de cidade média concentram as atividades que desenvolvem interações espaciais 

com longas distâncias. 

Ao analisar as mudanças ocorridas nas duas últimas décadas do século XX nas cidades médias 

paulistas, Spósito (2004) afirma que a descentralização da produção industrial para o interior e a 

multiplicidade de atividades comerciais e de serviços ampliou o processo de urbanização. Para a 

autora, “cidades de porte médio” podem ser definidas como aquelas que têm entre 50 e 500 mil 

habitantes, deixando claro que as cidades com população inferior ou superior, para serem definidas, 

carecem de outros critérios. (SPÓSITO, 2004, p. 126). 

Pelo exposto, observa-se que o tamanho demográfico define uma cidade apenas pelo seu porte 

populacional. No caso das “cidades médias” além de terem tamanho demográfico significativo é 

necessário desempenhar claros papéis intermediários entre os grandes centros metropolitanos e as 

pequenas cidades que compõem a rede urbana. 

Caracterização da Área de Estudo 

É mister verificar as condições e meios pelos quais se deu a demarcação do Matopiba, com 

base na Portaria nº 244, de 12 de novembro de 2015 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, cuja delimitação territorial foi proposta pelo Grupo de Inteligência Territorial 

                                                                 
4 Para maiores informações sobre ReCIME consultar: < https://sites.google.com/a/recime.org/producao-da-recime/rede/recime>. 
Acesso em 21/02/2018. Às 09:37 

https://sites.google.com/a/recime.org/producao-da-recime/rede/recime
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Estratégica (Gite), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), (Miranda, 

Magalhães e Carvalho, 2014). O mais novo recorte territorial englobando áreas de Cerrado dos 

estados de Maranhão, Piauí e Bahia e a totalidade do território do Tocantins, esse acrônimo reunindo 

as iniciais dos Estados em tela representa parte das ações verticais empreendidas pelo poder 

público, com o fito de fortalecer o processo de modernização agrícola no Cerrado brasileiro.  

Na Mesorregião Oriental do Tocantins, a exploração aurífera do Século XVIII foi sucedida pela 

pecuária extensiva e se fortaleceu como atividade que contribuiu para as descontinuidades espaciais 

que se desdobram na rede urbana e na distribuição espacial da população. Ainda hoje, nessa região, 

persevera a dificuldade de acesso com a fragilidade do sistema viário pouco desenvolvido e servido 

por estradas quase sempre sem pavimentação. A rede urbana rarefeita e desarticulada dificulta a 

integração espacial onde a instalação da cidade de Palmas, capital do Estado foi preconizada como 

um centro irradiador de modernidade e desenvolvimento principalmente para essa região do Novo 

Estado. A mesorregião oriental do Tocantins é integrada por três microrregiões, a saber: Porto 

Nacional, Jalapão e Dianópolis (IBGE, 1991a. p. 122).  

Vis-à-vis, a frágil estrutura regional do extremo oeste baiano até os anos 1960 era caracterizada 

pela distribuição espacial da população com baixas densidades e grandes estabelecimentos rurais 

de pecuária extensiva com pequena produção agrícola de alimentos. As precárias condições da rede 

de energia, telecomunicações e viária aprofundava o isolamento da região.  

Visando romper a situação pouco dinâmica dessa região o Estado aciona os instrumentos que 

realizam a ampliação da rede viária do país e inicia a construção da BR-242 (Barreiras- Salvador) 

que em Barreiras se conecta à BR-020 (Brasília-Fortaleza), rompendo o isolamento crônico dessa 

região. Ademais, os fluxos migratórios que para cá acorreram a partir da década de 1980 

principalmente do Rio Grade do Sul, Paraná e Santa Catarina, somados àqueles oriundos de outras 

regiões do pais induziram a modernização das práticas agrícolas e da pecuária, motivados pelas 

facilidades de aquisição de terras a baixo preço para o plantio de grãos, melhorias genéticas e no 

manejo dos rebanhos (IBGE, 1991b, p. 271-272. HAESBAERT, 1997. p. 19).  

O exposto motiva o interesse em identificar as cidades médias na Mesorregião Oriental do 

Tocantins e na Mesorregião Extremo Oeste Baiano. O impacto proveniente do processo de 

incorporação do Tocantins à fronteira de recursos do País ganha relevo no final dos anos 1980, após 

a divisão do Estado de Goiás ao meio para criação do Tocantins na porção Norte. Nesta ocasião a 

Mesorregião Extremo Oeste Baiano começava a usufruir da implantação de mecanismos por parte 

do Estado, para promover o desenvolvimento das regiões já consolidadas, mas com dificuldades de 

crescimento e desenvolvimento das condições socioeconômicas.  
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Considerações Finais  

Pode-se afirmar que o processo de modernização da agropecuária não se deu de forma análoga 

nas duas mesorregiões analisadas. Por um lado, as mudanças ocorridas no uso e ocupação das 

terras na Mesorregião Extremo Oeste Baiano partiram da substituição das pastagens nativas, 

extensivas e tradicionais por culturas anuais, intensificadas com novas tecnologias de produção, 

incluindo a irrigação. Ademais, a chegada de indústrias e serviços integrados à moderna 

agropecuária induziram frontalmente o crescimento e desenvolvimento de uma nova realidade 

urbana que transbordou rapidamente para todo o entorno regional. Por outro lado, a Mesorregião 

Oriental do Tocantins parece atuar no refluxo dos processos de modernização da agropecuária, 

quando apresentam uma involução crônica, principalmente ao se observar sua rede urbana difusa, 

desarticulada e pouco densa e as fracas condições dos pequenos proprietários e agricultores com 

produção quase sempre limitada à subsistência.  

Não é por outra razão que nas mesorregiões do Matopiba selecionadas para este trabalho 

existem cidades de porte demográfico considerável e com posição de comando da sua respectiva 

rede urbana; concentram os equipamentos raros e sofisticados de atendimento às demandas da 

população no que tange a saúde, educação, setor de serviços e consumo em geral e possuem o 

aparato técnico-científico e informacional que serve ao mercado de insumos e implementos das 

grandes corporações que viabilizam o funcionamento das redes agroindustriais. Em detrimento de 

outras regiões com uma miríade de pequenos núcleos urbanos marcados pela ruralidade e que 

concentram e redistribuem a força de trabalho, pois ali, reside parte considerável da mão de obra 

oriunda das áreas rurais, pouco qualificada para as grandes corporações agroindustriais e que, 

quase sempre, vive em função dos ciclos agrícolas nas propriedades do seu entorno com empregos 

temporários em atividades agrárias; essas cidades também servem de residência aos produtores 

rurais, pequenos proprietários e posseiros que buscam no urbano os equipamentos de consumo 

individual e coletivo que ele deve oferecer. 
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A URBANIZAÇÃO DO CERRADO NO SUDOESTE E NORDESTE GOIANO: 
ANÁLISE COMPARTILHADA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE RIO VERDE E 

POSSE/ GOIÁS-BRASIL 

Jamylle Lorrane Silva Passos1 

Introdução 

O presente trabalho versará sobre o formato de urbanização acelerada no Estado de Goiás e  

como isso provocou desigualdades regionais, principalmente quando analisamos as regiões através 

de planejamento do governo do Estado, como a região Nordeste e Sudoeste.  

Ressalvamos as formas como lemos a cidade, seja ela através do intra- urbano ou inter-regional 

( uma pequena cidade tem relação com a economia regional) não se lê uma cidade nela mesma. E 

pensar também as práticas sociais efetivadas em cada lugar. 

Verificaremos como o agronegócio em especial fez das regiões do Estado de Goiás desiguais. 

Um Sudoeste Goiano que se torna o “celeiro agrícola do país”, visto no imaginário da população 

como o “el dourado brasileiro” ou “a força que move o Brasil”, mas que na verdade está provocando 

um contingente de desigualdades  sociais. Já o Nordeste Goiano em que muitas das vezes foi 

colocado pelos agentes de comunicação do governo como o “corredor da miséria de Goiás”, vem se 

afirmando como rural, como região de agricultura de subsistência. O que demostra a grande 

contradição entre as duas regiões pois no Brasil o agrícola nega o rural. 

A análise pautada nas cidade de Rio Verde maior cidade do Sudoeste e Posse maior cidade do 

Nordeste Goiano irá nos ajudar a verificar quais são os modelos de urbanização de cada uma e o 

que a tornam diferentes. 

O município de Rio Verde e seu processo de urbanização através do Agronegócio´ 

O município de  Rio Verde localizado no Sudoeste Goiano exerce influência econômica sobre o 

Estado através do atrativo do agronegócio, que se firma nas relações internacionais onde o capital 

estrangeiro é o mais interessado na produção da região, principalmente da sojicultura, e com a 

implementação do CAI (Complexo Agroindustrial). 

                                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de 
Goiás, sob orientação da Prof. Dr Ronan Eustáquio Borges. 2018; E_mail: jamylle_passos@hotmail.com 
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De acordo com David & Goldberg (1957), para se entender o Complexo Industrial  devemos 

entender a noção de agribusiness, que surge nos Estados Unidos, como soma de operações 

envolvidas, no processamento de insumos agropecuários e a junta da produção da fazenda e seus 

derivados, no caso agregado de subsistências, associados por fluxos de trocas. Quando falamos 

sobre Agroindústria ou CAI (Complexo Agroindustrial) devemos pensar na tecnização do campo 

(SANTOS, 1994). 

  Corroborando com as colocações se Santos (1994), sobre o trabalho no campo, a relação 

agricultura e indústria está provocando em certos lugares o desenvolvimento regional, assim 

podemos observar a região do Sudoeste de Goiás apresenta uma dinâmica de desenvolvimento 

regional totalmente diferenciada das demais; a causa e efeito disso tem relação direta com a 

agroindústria, uma região com grandes polos concentrados principalmente na cidade de Rio Verde. 

O IBGE já apontava em 1982 essa distinção entre as regiões em um trabalho intitulado Modernização 

da Agricultura no Sudeste de Goiás, assim destaca: 

As transformações que vêm se processando no uso da terra e nas práticas agrárias 
vinculam-se ao processo de reestruturação do espaço agrário, no qual há um 
movimento de expansão e deslocamento das faixas especializadas em diferentes 
tipos de lavoura e atividade criatória, as quais circundam os principais mercados 
consumidores localizados na Região Sudeste. (IBGE,1982, p.55) 

Conforme Borges (2013), esse processo de modernização que acontece no Sudoeste Goiano é 

amplo e atinge várias dimensões seja nas transformações técnicas no uso de tecnologias, entre 

outros. Assim indaga o autor: 

[...] “a modernização agrícola no Sudoeste de Goiás não foi um processo endógeno, 
mas derivado da dinâmica nacional e internacional em alguns setores agrícolas, 
destacando entre eles o complexo agroindustrial (CAI) da soja (que desde sua 
origem no Brasil teve como eixo um produto agrícola considerado “commodities”). 
(BORGES, 2013, p. 4) 

Segundo Arrais (2002), o Sudoeste produziu a modernidade mas produziu também as mazelas, parte 

da população de Rio Verde vive no flagelo das periferias.  Então uma cidade inserida no capital 

internacional, com relações diretas com a bolsa de valores, tudo isso se deu através da política do preço 

mínimo, do crédito agrícola e a política de estocagem de grãos aceleradas por programas como: Programa 

de Desenvolvimento dos Cerrados  (POLOCENTRO). Não é possível ler a cidade de Rio Verde nela 

mesma, há que se analisar as práticas espaciais exercidas em um nível local-global para entender o seu 

processo de urbanização. 

O município de Posse e o seu processo de urbanização ligado ao Oeste Baiano 
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O município de Posse nasce a partir de um pequeno arraial situado na confluência do Rio da 

Prata com o Rio Corrente em meados do século XIX, aqui diferente da cidade de Rio Verde teve 

como seus pioneiros os sulistas, foram os nordestinos que ocuparam essa região fugindo das secas. 

Segundo Barreira (2002), no Nordeste Goiano onde está localizada a cidade de Posse, formou-

se um longo conjunto alongado situado entre a margem direita do rio Tocantins e a Serra Geral de 

Goiás, e no século XVIII foi a região mais importante do estado economicamente, por causa da 

criação de gado. No período colonial ficou conhecida como a Minas do Tocantins.  

O Nordeste Goiano sentiu os efeitos da estagnação da economia nordestina na transferência da 

lavoura açucareira para cafeeira, pois havia uma ligação entre Bahia, Pernambuco e Norte de Minas. A 

partir do momento em que a economia forte do Brasil é o café há um enfraquecimento da região, a 

ligação era frágil com o sul de Goiás e o Sul de Minas os lugares de grande produção. Assim o 

isolamento dessa região ocorreu devido a fatores ligados a dinâmica do mercado nacional que se definiu 

em meados do século XIX alterando a demanda pelo gado.  

O município de Posse está inteiramente ligado ao processo de desenvolvimento econômico do 

Nordeste Brasileiro e nos dias atuais vem seguindo está mesma dinâmica, até porque o próprio 

Estado de Goiás com suas políticas macroeconômicas favorecem essa ligação. Neto (2006), 

também dialoga sobre a Serra Geral e os seu formato de grandes espigões mestres no Nordeste 

Goiano, com isso o autor faz uma colocação importantíssima para entendermos a urbanização de 

Posse: 

Cá embaixo, no pé da serra, Posse que como Barreiras é uma cidade que nasceu 
da expansão do gado nos séculos XVIII e XIX, comanda a ocupação e organização 
modernas no fundo do vale. Mas, se aqui as cidades e os homens são mais 
numerosos, as formas de organização social e econômica são contudo, ainda 
arcaicas e atávicas.  (NETO, 2006,p.8) 

O processo do agronegócio não se adaptou nos terrenos erodidos de Posse e se dinamizou para o 

Oeste Baiano. Essa nova fronteira agrícola instalada nos municípios de Correntina, Luiz Eduardo 

Magalhães e Barreiras que estão localizados no território Baiano atraiu os olhares da população possense 

que acabou enxergando nessa região possibilidades de desenvolvimento socioeconômico. 

 De acordo com Barreira (2002), o fluxo migratório para Posse pode ser entendido a partir de 

1970 quando um número de imigrantes gaúchos, principalmente, chegam a essa região, esses 

imigrantes foram impulsionados a migrarem pois surgiram atividades econômicas voltadas para 

agronegócio nos chapadões da Bahia, assim Posse transformou-se em uma cidade dormitório, pois 

no entorno do Oeste Baiano era a que melhor atendia os serviços de moradia, bancos e infraestrutura 

em geral. 
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O grande salto para o desenvolvimento socioeconômico e para um acréscimo demográfico de 

Posse foi dada com a implantação da BR-020 Brasília-Salvador que passa pelo município a partir da 

década de 1970. 

Quando analisamos o processo de urbanização desse município, fica nítido o seu ligamento 

com o Nordeste do Brasil e principalmente com o Oeste Baiano, poderíamos dizer que aqui o 

agronegócio  se infiltra através do fixos existentes, pois os fluxos são dinamizadores de outros 

municípios como Correntina e Barreiras que já fazem parte da dinâmica de outro Estado. É uma 

região que vive um momento de vários tempos em um só, onde a pecuária continua forte mas o 

dinamismo do agronegócio também é inserido nesse espaço. 

A urbanização do Sudoeste e Nordeste Goiano: Uma análise integrada 

O processo de urbanização do Estado de Goiás como um todo aconteceu de maneira rápida, 

passando por três etapas de povoamento sendo elas: a pecuária, mineração e agricultura. Os efeitos 

de  cada tipo de processo de povoamento transformou as regiões umas diferentes das outras. De 

acordo com Arrais (2002), o povoamento no século XVII em Goiás aconteceu de forma desigual, 

seguindo naturalmente o  caminho do ouro, assim as políticas fiscais privilegiou o Sul em detrimento 

do Norte. No caso do Nordeste Goiano existiu apenas dois sítios auríferos o de Cavalcanti (1940), e 

São Domingos (início do século XVII). 

E como aponta Carvalho (2002), é uma estratégia política tratar certas regiões de forma tão 

depreciativa, o papel dos mecanismos de poder está relacionado ao rompimento das desigualdades 

de possibilidades, o direito de ser diferente. 

Conforme Chaveiro e Calaça (2009), conseguimos identificar como esse processo de 

urbanização acelerada, impulsionada pelos interesses do capital estrangeiro, gerou uma rede urbana 

concentrada e desigual, no caso a rede é dispersa e tende a aumentar as desigualdades e faz com 

que as pequenas cidades percam população e as grandes gerem contradições entre riqueza e 

pobreza. Através dessas relações conseguimos enxergar as diferenças existentes entre o formato 

de urbanização do Sudoeste e do Nordeste Goiano. 

Considerações Finais 

Verificamos nesse trabalho uma breve investigação das desigualdades regionais formadas em 

Goiás através do seu processo de urbanização, fazendo assim uma análise entre as cidades de Rio 
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Verde e Posse, que apresentam uma expressão econômica significativa nas regiões onde fazem 

parte. 

E quando falamos sobre a urbanização do Sudoeste e Nordeste Goiano, ficou evidente que as 

contradições são maiores, mas há semelhanças em alguns momentos da ocupação. Um Sudoeste 

Goiano ocupado por sulistas e um Nordeste ocupado por nordestino. Uma região de grande 

produção de grão e a outra em que a agricultura de subsistência vem sobrevivendo. Só que as 

desigualdades regionais são claras e se concentram cada vez mais em certos lugares, devido aquilo 

que Santos (2002), classificaria como meio técnico-cientifico informacional. 
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ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE 
GOIÁS: PRESERVAR E INCLUIR 

 

Renata Dias Dutra1  

Eguimar Felício Chaveiro2 

Introdução 

Indubitavelmente é notória a dificuldade que muitos pesquisadores tem quando se trata de 

arrolar as dimensões políticas e sociais de um campo público, urbano, e os aspectos formais e 

estruturais dos espaços públicos tidos como concretos. Dialeticamente, forma e conteúdo são ao 

mesmo tempo processos e produtos: São historicamente determinados e autocondicionantes. Na 

análise do espaço público urbano, forma e conteúdo são, portanto, indissociáveis, e uma discussão 

sobre tal assunto passa necessariamente pela difícil articulação entre os aspectos que dão 

concretude à esfera pública urbana e aqueles de cunho mais abstrato, que denunciam seu caráter 

subjetivo e o quão é necessária uma abordagem de cunho fenomenológico do problema.  

Uma abordagem assim de acordo com Alves (2015) passa inevitavelmente pela discussão da 

noção de cidadania e de ação política e, para falar em um conceito notoriamente geográfico, pela 

análise da acessibilidade. Esta última está intimamente ligada, na demarcação dos territórios 

urbanos, à alteridade, opondo-se a uma dimensão simbólica e por conseguinte abstrata no que tange 

à consolides física dos espaços públicos urbanos. Devido ao fato de que a acessibilidade não é 

somente de caráter físico, mas também simbólica, e a apropriação social dos espaços públicos 

urbanos tem implicações que ultrapassam o design físico de ruas, praças, parques, prédios públicos, 

shoppings, entre outros.  

Se é correto que o adjetivo público diz respeito a uma acessibilidade generalizada e irrestrita, 

um espaço acessível a todos deve significar, por outro lado, algo mais do que o simples acesso físico 

a espaços abertos de uso comunitário. Assim, que qualidades direcionam a apropriação social do 

espaço público na cidade atual? Como explanar a apropriação seletiva e diferenciada de espaços, 

que, na teoria, seriam/ou deveriam ser acessíveis para todos? 

Este trabalho, estuda a acessibilidade de pessoas com deficiência motora no centro histórico da 

cidade de Goiás e a relação dessas pessoas com o espaço histórico. Ao fazer este recorte temático, 

pretende-se demonstrar que é possível uma compreensão mais clara das desigualdades de 
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acessibilidade no espaço o qual se insere o centro histórico e seus prédios, no qual se encontram 

igrejas históricas, museus, teatro, entre outros que representam história e cultura material 

A acessibilidade pelos olhos da Geografia 

Lefbvre (1991) diz que a cidade sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto, sua 

composição , funcionamento e elementos constituintes, assim como sua história, o que quer dizer 

que ela muda quando a sociedade muda, dependendo das relações de imediatice , das relações 

diretas de pessoa para pessoa e dessa forma ela se coloca entre aquilo que pode ser chamado de 

ordem próxima e ordem distante. Onde a ordem próxima se refere as ações reflexivas do imediatismo 

e a ordem distante se institui num nível dotado de poderes, ou seja, referente a ordem da sociedade 

regida a partir dos poderes de grandes instituições (como igreja e estado).  

Para Gleeson (1999) as pessoas com deficiência nas sociedades ocidentais atuais são 

amplamente reprimidas pela produção do espaço, e isso se deve em parte, à sua exclusão das 

dialéticas e práticas que configuram as sociedades contemporâneas. A despeito da expressão 

espacial da exclusão social e discriminação vivida por muitas pessoas com deficiência, o seu 

interesse era mínimo na Geografia até a década de 70. Para este mesmo autor o longo silêncio da 

Geografia sobre este aspecto tão profundo da experiência humana é singularmente perturbador. 

Segundo o mesmo “A deficiência é, simplesmente, uma experiência humana de vital importância que 

a Geografia não pode dar ao luxo de ignorar. 

 A falta de colocar a deficiência como uma preocupação central só pode empobrecer a disciplina, 

teórica e empiricamente”. (GLEESON, 1999, p-1). Os primeiros debates sobre o tema foram 

chamados por Chouinard et al (2010) de Primeira onda. Neste princípio, as discussões eram 

concentradas em uma percepção individualista de deficiência e um desdém com relação a 

preocupação mais ampla com causas socialmente e espacialmente desenvolvidas. Passou-se a 

haver uma maior preocupação no aprofundamento dos interesses com relação a esses temas a 

partir da então chamada Segunda onda de pesquisas, que se deram após 1990. No novo período 

emergente que emergiu pós 90, a averiguação sobre a exclusão material e a discriminação nos 

espaços públicos tornou-se mais significativa, da mesma forma que a valorização da relação entre 

deficiência e espaço tornou-se mais intrincada. Deste modo, podemos destacar que a política da 

identidade na deficiência foi essencial para a Primeira onda de estudos. Já a investigação na 

Segunda onda retratou a ampliação e a complexidade do conceito de deficiência, fazendo surgir 

indagações sobre identidade e cidadania e a possibilidade de analogia de processos históricos de 

experiências com a deficiência em variados espaços (GLEESON, 1999). No entanto, Chouinard et 
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al (2010) diz que apesar de geógrafos terem produzido trabalhos importantes sobre a deficiência nos 

anos seguintes, enfrentaremos ainda um vasto caminho a se percorrer para tornar a deficiência um 

tema relevante na estrutura das pesquisas nessa ciência. 

O Centro Histórico da Cidade de Goiás e a pessoa com deficiência 

A cidade de Goiás traz em sua paisagem não apenas as marcas do passado histórico e as 

características coloniais, como também retrata a organização do espaço geográfico e sua 

voltabilidade aflorada para o cidadão “comum”, marca assim a dificuldade de locomoção e a não 

adaptação dos espaços culturais. A quem serve o espaço histórico da cidade de Goiás? 

Para Machado (2008) a necessária eliminação de obstáculos físicos em espaços públicos diz 

respeito não apenas a dificuldade de ultrapassar esses obstáculos sofrida por pessoas com 

deficiência, mas a diluição da disparidade social, uma vez que os obstáculos físicos não apenas 

abrem brechas e expressam preconceitos com também podem gerar bloqueios psicológicos que por 

conseguinte tendem a atrapalhar no relacionamento interpessoal na busca de emprego, cultura, 

lazer e vida afetiva. De forma sucinta a segregação que os espaços causam geram transtornos para 

a vida pessoal da pessoa com deficiência ou pouca mobilidade uma vez que não se sente 

pertencente a própria cidade ou espaços aos quais queira e necessite ir. Algumas ruas da antiga 

Vila Boa, não possuem nem calçadas nem pistas laterais para cadeirantes ou pessoas com 

mobilidade reduzida, isso torna inviável a passagem por esses lugares uma vez que o transito de 

veículos e pessoas se mistura a uma péssima pavimentação da via onde as pedras e ou 

paralelepípedos mal assentados compõem uma paisagem tanto histórica quanto de composição 

gritante de obstáculos físicos em sua maioria intransponíveis. 
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ANÁPOLIS NO SÉCULO XXI: UM CANTEIRO DE OBRAS 

Wânia Chagas Faria Cunha1 

Kesia Rodrigues dos Santos2 

Introdução 

A última década testemunhou intensas transformações no espaço intraurbano de Anápolis, isso 

se deu pelos reflexos do dinamismo econômico e pela necessidade constante de buscar a 

manutenção desse dinamismo. É inegável que o poder público tem se esforçado muito para manter 

as condições necessárias para a reprodução do capital e isso se reflete na (re)produção do espaço 

urbano. Para ilustrar isso pede-se emprestado uma frase de Brito (2014), quando afirma que na 

atualidade, "o Município, seguramente, está entre os que, proporcionalmente, têm maior número de 

obras em andamento por todo o País" (BRITO, 2014). E essa é a impressão que se tem ao se 

observar vários cantos dessa cidade, principalmente nas proximidades da saída sul, conhecida como 

trevo do DAIA. São várias obras, municipais, estaduais e federais ocorrendo ao mesmo tempo, 

modificando a paisagem e reorganizando o espaço.  

Uma cidade ou um canteiro de obras? 

Um resumo desse canteiro de obras, que se tornou Anápolis, pode ser visualizado na tabela 1, 

a seguir: 
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Ao estudar o processo histórico de surgimento e crescimento de Anápolis percebe-se que este 

município ocupou (e ocupa) função relevante no contexto regional goiano desde quando se 

constituía como ponto de encontro e descanso para os tropeiros, como centro receptor, armazenador 

e distribuidor de mercadorias e como polo industrial melhor equipado do estado conforme apontado 

por Polonial (2007) Freitas (2002), Cunha, (2009), entre outros. 

Tal relevância foi potencializada pela atuação das três esferas de poder: municipal, estadual e 

federal, sobretudo, quando se desencadeia a política de industrialização de Goiás em meados da 

década de 1970. A partir de então o Estado tem assumido papel de mediador, planejador e fiador 

das inúmeras obras realizadas em Anápolis. O governo federal chegou a realizar investimentos a 

fundos perdidos, sem necessidade de contrapartida por parte do governo estadual e municipal. O 

governo estadual e municipal não pouparam esforços em buscar recursos para investir em obras de 

infraestrutura.  

A atuação realizada pelo Estado, por meio de significativos investimentos em Anápolis tem por 

um lado dotado este município de boas condições de competitividade no cenário regional, nacional 

e mesmo internacional reforçando o seu potencial logístico e por outro lado ressalta a preocupação 

com o reforço da desigualdade regional. Ademais, outra questão que se levanta é para quem tantos 

investimentos são destinados, quais são os verdadeiros objetivos destes. No que tange a 

desigualdade regional o Ranking dos Municípios Goianos de 2009 ressalta que: 

Municípios estão sendo patrocinados com investimentos e financiamentos em que 
a infraestrutura econômica e tecnológica mostra-se mais desenvolvida. A mudança 
do perfil econômico do Estado, ocasionada por certo processo de industrialização 
em curso e pelo desenvolvimento do agronegócio, levou a uma concentração da 
infraestrutura básica em alguns municípios, permitindo que estes ainda 
recebam o maior volume de investimentos, os quais têm grande impacto no 
crescimento econômico e consequentemente no desenvolvimento dos municípios 
goianos. (Grifo nosso) 

A situação destacada acima, nos permite observar que Estado no decurso dos investimentos 

realizados em áreas específicas tem contribuído para a promoção do crescimento econômico 

desigual das diversas regiões goianas o que tem gerado grave concentração produtiva, visto que, o 

que se observa hoje é a tendência de concentração dos investimentos e financiamentos em 

municípios que possuem diferenciais como localização, infraestrutura e força econômica como é o 

caso de Anápolis.  

Contudo, entendemos que os investimentos do Estado deve incorrer, conforme destaca Arrais 

(2007) na gestão (econômica) eficiente do território, que alcançasse as regiões como um todo para, 

conforme destaca Boisier (1999,) se alcance o desenvolvimento das regiões, isto é, deve haver a 
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ação de um Estado preocupado com o desenvolvimento integrado do todo.   

Essas questões tem levado ao questionamento: a quem se destinam os investimentos 

realizados em Anápolis? Visto que, apesar das diversas obras realizadas o que se observa é que "O 

município de Anápolis tem muito a crescer quando se trata de melhorias urbanas, uma vez que se 

percebe que o dinamismo econômico não foi acompanhado pela melhoria da qualidade de vida de 

muitos anapolinos" (CUNHA, 2009, p.193). Mas, como se pode observar as melhorias, em geral, não 

são para a população e sim para beneficiar os agentes econômicos. E, a população carece de obras 

tanto no campo da infraestrutura, como no campo da habitação entre outros.  

Ademais é preciso ressaltar que os principais investimentos e obras realizadas no espaço 

intraurbano de Anápolis (apresentadas na tabela 1) se concentram nas regiões sul e sudoeste, do 

município o que nos permite endossar o que Cunha (2009) destacou com relação a localização do 

atual centro da economia anapolina. Segundo a autora esta localização do centro da economia 

anapolina começou a delinear-se quando o comércio atacadista buscou a relocalização espacial de 

suas atividades para as referidas regiões e quando a atividade industrial, passou a figurar como uma 

das principais econômicas do município também se localizava nesta. Tais evidencias nos permitem 

dizer que nem o município como um todo não está sendo beneficiado, mas sim parte dele a qual, no 

nosso entendimento, está diretamente ligada aos interesses dos agentes econômicos. 

Considerações finais 

Em síntese, destacamos que Anápolis, em função de sua importância na dinâmica regional 

goiana, recebeu ao longo do tempo importantes investimentos das três esferas do poder público os 

quais foram fundamentais ao seu crescimento econômico, populacional e urbano. Foi, inclusive, 

estes investimentos que permitiram a Anápolis as condições necessárias para iniciar o processo de 

industrialização de Goiás.  

Tais investimentos imprimiram significativas mudanças no espaço intraurbano de Anápolis e 

como está posto, estas continuam a todo vapor, visto que, Anápolis mais parece um canteiro de 

obras. O fato é que estas obras foram e tem sido responsável por significativas mudanças para e em 

Anápolis.   

“Para Anápolis”, na conjuntura regional, reforça sua importância econômica e estratégica no 

desenvolvimento do estado. “Em Anápolis”, reforça a ideia de a porção sul e sudeste se constituem 

o atual centro da economia anapolina, isto por que além de sediar o distrito industrial de Anápolis 

abriga importantes equipamentos de serviços de infraestrutura os quais nos permitem inferir que 
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estes se voltam sobremaneira para beneficiar os interesses dos agentes econômicos em detrimentos 

dos sociais visto que a população carece de muitas obras de infraestrutura em diversos setores. 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES NO 

DESENVOLVIMENTO DE TERRITÓRIOS TURÍSTICOS – ESTUDO DE CASO 

NO LITORAL SUL BAIANO1 

Elisangela Aparecida Machado da Silva2 

Introdução 

A infraestrutura de transportes está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e 

configura-se como o principal indutor das transformações espaciais, visto assim, o efeito 

multiplicador do seu desempenho influi na (re) ordenação de todos os outros setores do território. 

Admitiu-se, neste estudo, que os transportes exercem relevante papel no âmbito dos territórios 

turísticos e, portanto, é objeto de estudo desvelar os aspectos dos sistemas de transporte e de 

turismo, em conjunto, que interferem nas condições do desenvolvimento territorial (Silva, 2014), com 

estudo de caso no Litoral Sul da Bahia – Brasil. 

Referêncial Teórico 

Na abordagem foi admitida a perspectiva dinâmica da circulação de pessoas, bens e 

informações no território, por ser assim, foi observada como um fenômeno da acessibilidade 

proporcionada às pessoas em viagem, fora de seus locais de moradia, em que as viagens têm uma 

utilidade em si e estão limitadas a contextos turísticos específicos, onde viajantes se locomovem 

entre diferentes localizações geográficas para qualquer finalidade e duração. Em que a relação entre 

transporte e turismo não é intuída, mas, sim, planejada e projetada para compor uma parte essencial 

da experiência turística. 

Conceitualmente, os transportes para o turismo são representados por uma série de modos em 

operação por meio de vastas redes que consistem em pontos (ou nos) e rotas (ou vetores), são 

operadas em âmbito global, regional e local, como conexões necessárias para promover a 

mobilidade e acessibilidade dos visitantes – são entendidos como um segmento do sistema de 

transportes e componente importante no desenvolvimento dos destinos. Ao passo que a análise de 

um e de outro, com vistas a estabelecer os pontos de contatos, é feita a partir da Teoria Geral de 

                                                                 
1 Tema desenvolvido como tese de doutorado, com orientação do Prof. Dr. José Augusto Abreu Sá Fortes, no Programa de Pós-

Graduação em Transportes – PPGT/UnB. 
2 Pesquisadora de Pós-doutorado – PPGT/UnB 
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Sistemas, quando, pode-se consubstanciar a proposição de um resumo esquemático do sistema de 

transporte para o turismo. 

A teoria sistêmica reveste-se da possibilidade de analisar os transportes para o turismo no seu 

aspecto estrutural e funcional, sendo um e outro complementares entre si. Em sua estrutura lógica, 

o sistema apresenta uma fronteira. Neste caso, a fronteira do território, onde abriga os componentes 

identificados como estruturas e aspectos funcionais, demonstrado sob a ação das inter-relações que 

representaram sua dinâmica: fluxos de pessoas, de serviços, de bens, de informações que circulam 

ao longo dos diferentes canais do sistema, estando ligados aos centros de decisões, que podem ser 

os centros políticos ou econômicos, ou os dois, e que permitem, via controle da gestão pública ou 

privada, a ocorrência de processos de mudança, de desenvolvimento. 

Assim, o modelo do sistema de transportes em territórios turísticos é influenciado pelo ambiente 

externo identificado pelos cenários nacional e internacional do turismo; e pelas políticas, programas, 

planos e projetos que impulsionam o desenvolvimento de serviços de turismo, transportes e outros 

projetos estruturantes, que podem ter origem no ambiente interno ou externo. O principal impulso, o 

input, para funcionamento do sistema é a formação dos fluxos turísticos capazes de movimentar 

toda a estrutura que garante o acesso aos atrativos turísticos. O território turístico, por sua vez, sofre 

transformações desencadeadas como processos de desenvolvimento ou não, os output. 

Metodologia 

A avaliação fundamenta-se no entendimento da inter-relação dos sistemas e subsistemas que 

promovem mudanças e transformações no território. A investigação, com na Teoria Geral de 

Sistemas, inevitavelmente, é concebida em três etapas, sem estabelecer um caráter estático ou 

definitivo. 

A primeira etapa parte da caracterização do território turístico, com a finalidade de identificar o 

objeto de estudo para aplicação do modelo. A segunda refere-se à caracterização do destino quanto 

aos inputs e ao ambiente no qual está inserido, com determinação da influência destes componentes 

nas transformações do território. A terceira etapa consiste na identificação, interpretação e análise 

do sistema para verificar as relações estabelecidas entre transportes e as transformações ocorridas 

no território turístico. Assim, há dois aspectos estruturantes foram aplicados ao estudo de caso: 

Para avaliar o desenvolvimento dos territórios turísticos, sob a perspectiva da integração 

promovida pelos sistemas de transportes, é preciso ter uma identificação clara do objeto.  

Para a caracterização dos ambientes externos dos inputs ao sistema é essencial a identificação 

das variáveis que os representam, a partir das quais é possível identificar os aspectos de influência. 
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Discussão dos Resultados 

No território, Costa do Descobrimento e Costa do Cacau, Litoral Sul da Bahia, no Brasil, cujo 

dinamismo econômico nas últimas duas décadas é resultado do desenvolvimento da atividade 

turística. E ainda, das ocupações econômicas desde o período colonial até a segunda metade do 

século XX,  acentuada a partir dos anos 1950 com a implantação da BR 101. Por isso, a rede urbana 

é mais densa ao longo dos eixos rdoviários. Tendência que não se alterou nos últimos anos, mesmo 

com a diversificação e substituição por novas atividades econômicas. As características históricas e 

naturais do território, aliadas à disponibilidade de serviços, equipamentos e infraestrutura de 

transportes, direcionam os fluxos para os destinos primários. Os demais municípios, destinos 

secundários, também despertam interesses de visitantes por seus atrativos naturais e culturais. 

Contudo, possuem infraestrutura ainda pouco especializadas para atendimento aos visitantes e 

insuficiente infraestrutura de transportes. 

No território há concentração de serviços e equipamentos em quatro destinos – Eunápolis, Porto 

Seguro, Ilhéus e Itabuna –, em detrimento dos demais. Estes são caracterizados por baixa densidade 

populacional, baixa frequência de linhas de transportes e dinâmica econômica, reflexo da baixa 

dotação de infraestrutura, principalmente nos destinos secundários da Costa do Cacau. Sendo 

assim, a dotação desigual de infraestrutura de transportes, a baixa integração e interação da rede 

de cidades, implica em crescimentos desiguais entre os destinos, com decorrente deterioração da 

qualidade de vida urbana, levando seus morados a buscar alternativas de emprego e renda em 

outros territórios. 

A estruturação de infraestrutura para o transporte rodoviário, com vistas à atração dos fluxos 

regionais é pouco considerada nas políticas sobre transportes e turismo analisadas. A maioria dos 

recursos financeiros é destinada à manutenção, recuperação e duplicação de vias, mas não há 

indicativos de estabelecimento de mecanismos que melhorem as condições ou a construção dos 

terminais de embarque desembarque. Em alguns destinos secundários não existem terminais físicos 

de embarque e desembarque de passageiros. Os recursos são destinados a atrair cada vez mais 

fluxos de passageiros dos transportes aéreos e, portanto, investimentos são orientados aos 

aeroportos. O turismo, no território em análise, constitui-se em mais uma atividade econômica 

voltada para a exportação, tendendo a um movimento mundial que em nada condiz com a realidade 

do turismo nacional e, portanto, somente nele não pode se pautar para promover o desenvolvimento 

territorial. 
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A concentração desigual da infraestrutura de transportes, dos equipamentos e atrativos 

turísticos em alguns destinos e a falta de identificação de políticas e programas municipais, 

descaracterizam um dos princípios do desenvolvimento, que precede de participação da comunidade 

local para motivar processos de mudança comuns. Fica evidente, assim, uma forte influência externa 

nas estratégias de desenvolvimento regional no sistema de transportes para o turismo, em 

detrimento do protagonismo local. Contraditoriamente, ao invés de ter um desenvolvimento com 

estruturação dos destinos a partir da prática dos próprios atores locais, tem-se um planejamento 

centralizado no poder público federal com influencia de organismos externos, com baixo nível de 

coerência interna e de aderência ao local.  

A forma como o sistema de transportes vem se constituindo na Costa do Descobrimento e, 

principalmente, na Costa do Cacau não produz efeitos que se propaguem e transformem a região 

em aglutinadora de infraestrutura e de novas atividades econômicas relacionadas à atividade 

turística nos destinos secundários. Ela ocorre de forma cada vez mais centralizadora, nos destinos 

primários dotados dos componentes essenciais para a produção do turismo. Portanto, não há uma 

visão sistêmica do território e tão pouco um processo de desenvolvimento em pauta. Há, pois, um 

determinado território munido de elementos locacionais econômicos capazes de criar pólos de 

crescimento, com concentração de recursos físicos, técnicos e econômicos, sem, no entanto, 

consolidar a rede territorial do turismo. 

Por isso, entende-se que há na Costa do Cacau e na Costa do Descobrimento um processo de 

crescimento econômico que, embora possa ser associado ao desenvolvimento, não o é 

necessariamente. Exatamente porque o papel desempenhado pelos sistemas de transportes no 

desenvolvimento dos territórios requer a operação dos sistemas de transportes com qualidade e 

eficiência para influenciar a motivação dos turistas na escolha do destino e, consequentemente, para 

determinar os tipos de fluxos – indicando, a expansão ou limitação dos fluxos de viagem e integração 

das redes de transportes local, regional, nacional e internacional, com benefícios territoriais. 

Se a infraestrutura instalada fomenta o aumento dos fluxos turísticos e o número de 

empreendimentos, mas, por outro lado, as oportunidades advindas são insuficientes para manter as 

pessoas no local e o processo de migração se instaura, com baixos índices de IDH e de dinamização 

econômica, está-se diante de um processo de crescimento e não de desenvolvimento,  com baixo 

dinamismo territorial. 

Por esta análise, comprova-se que concentrar infraestrutura de transportes, serviços, 

equipamentos e estruturação de atrativos turísticos em um único lugar promove crescimento 

desigual e não se constitui em fortalecimento da rede territorial. Por outro lado, o fortalecimento da 
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especialização dos lugares, seja como destinos turísticos, ou como centros comerciais, de 

agronegócios ou industrial, em que haja uma real relação de complementaridade e de integração 

por meio de infraestrutura de transportes, torna a rede territorial mais forte e concisa na busca do 

almejado desenvolvimento. 

Considerações Finais 

Conclui-se que o transporte e o turismo exercem relevante papel no território, são 

compreendidos como indutores do desenvolvimento, compondo, por parte da esfera pública e 

privada, o bojo de uma estratégia na qual os atrativos, serviços e equipamentos turísticos podem se 

distinguir dos demais, influenciados diretamente pelas políticas adotadas. A apreensão desse 

processo pela teoria de sistemas institui-se como um importante suporte técnico e conceitual para o 

estudo do território, sobretudo ao possibilitar a análise de destinos turísticos no que se refere à 

dotação de infraestrutura e de serviços de transportes. 

Referência Bibliografica 
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CONSÓRCIOS PÚBLICOS E GESTÃO REGIONALIZADA DO TERRITÓRIO: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SERRA DA MESA (GO) 

Marcelo Barbosa Barreto1 

 

Introdução 

Este texto desenvolve uma análise do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado 

Serra da Mesa (CIDISEM), cuja formatação se iniciou em 1998, quase uma década antes do Decreto 

6.017/07, que regulamentou a Lei dos Consórcios Públicos (Lei 11.107/2005). 

Apesar de parecer um tema novo, o consórcio público faz parte do nosso ordenamento jurídico 

já há bastante tempo, constando na Carta Constitucional de 1937. Porém, a possibilidade dos 

municípios se utilizarem desse mecanismo era algo praticamente utópico, já que o país vivia a 

ditadura do Estado Novo, onde o poder era extremamente centralizado. Conforme Losada e Ribeiro: 

A Carta de 10 de novembro de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, previa em seu 
artigo 29 que: “os Municípios da mesma região podem agrupar-se para a instalação, 
exploração e administração de serviços públicos comuns” e, ainda, que “o 
agrupamento, assim constituído, será dotado de personalidade jurídica limitada a 
seus fins”. (LOSADA; RIBEIRO, 2013. p. 46) 

Uma década depois do Decreto 6.017/07 que regulamentou a Lei dos Consórcios Públicos, a 

comunidade geográfica começa a debater sobre esse assunto. Analisar novos arranjos institucionais, 

que se propõe praticar um novo modelo de gestão, ou seja, a governança interfederativa ou 

intermunicipal é uma necessidade premente para a geografia. Com essa discussão propomos trazer 

para o crivo da análise geográfica esse tema, que pela sua importância também tem sido estudado 

por várias outras áreas do conhecimento como a administração, o direito, a economia e a sociologia. 

Ao analisar a nova forma de arranjo institucional denominada consórcio público materializada 

no Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado Serra da Mesa – CIDISEM, registrando 

os avanços e deficiências da gestão regionalizada do território, acreditamos que esta pesquisa possa 

contribuir para elaboração de um modelo de análise de outros consórcios e outras derivações de 

arranjos institucionais. 

                                                                 
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal 

de Goiás. Orientador: Prof. Dr. Denis Castilho. 
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Consórcios Públicos: marco legal e breves considerações teóricas  

Há aproximadamente quinze anos, teve início no Brasil um novo ciclo de desenvolvimento que 

buscou retomar o crescimento econômico, fazer distribuição de renda e desenhar e implementar 

políticas públicas que buscavam reduzir as desigualdades sociais e regionais. Nesse curto período 

de neo-desenvolvimentismo nacional. Segundo Trevas: 

Na última década, o Estado brasileiro incorporou novos marcos-legais como o 
Estatuto da Cidade, as leis do saneamento, dos consórcios públicos, dos resíduos 
sólidos, da mobilidade urbana, entre outros. Esses marcos-legais potencializam a 
ação estatal, fornecendo condições de resolutividade e efetividade nas diferentes 
áreas de suas abrangências. (TREVAS, 2013, p. 17) 

No caso da Lei dos Consórcios Públicos (Lei n0 11.107, de 6 de abril de 2005) o legislador 

brasileiro trouxe segurança jurídica para aqueles que já praticavam e para aqueles que pretendiam 

praticar o associativismo como uma forma de cooperação e coordenação federativa. Com esse novo 

marco-legal os gestores públicos passaram a contar com reforço institucional para o enfrentamento 

dos graves e complexos problemas locais e regionais brasileiros. Não poderia ser de outra forma, 

pois os demais marcos-legais, praticamente obrigam os prefeitos se consorciarem. Ou fazem isso, 

ou dificilmente conseguirão ter êxito na sua gestão. Por exemplo, para cumprir a determinação de 

substituir os lixões por aterros sanitários seguindo a legislação ambiental dentro do prazo estipulado, 

a melhor forma que se tem hoje é o consorciamento. Imaginemos as inconveniências e 

desvantagens que cada município terá em projetar e manter seu próprio aterro sanitário em 

contraposição às facilidades em trabalhar de forma consorciada com outros entes locais, instalando 

um único aterro, onde todos contribuem para sua manutenção. 

No nosso entendimento, estamos diante de uma importante ferramenta de gestão, que devido 

à sua versatilidade tem se alastrado com grande rapidez no Brasil, como demonstra a última MUNIC 

do IBGE. Tardiamente começamos a desenvolver o que em outros países, sobretudo nos europeus 

já se tornou bastante difundido e com resultados formidáveis. Segundo De Bruycker (2000 apud 

CALDAS; CHERUBINE, 2013, p. 56): 

Já no final do século XX, as cifras eram eloquentes: 243 consórcios na Bélgica, 893 
associações municipais na Espanha, aproximadamente 350 “comunidades de 
municípios montanheses”, 1.445 consórcios intermunicipais na Itália, 355 
consórcios nos Países Baixos e 75 associações de municípios em Portugal. 

Hoje as várias entidades municipalistas brasileiras, Confederação Nacional dos Municípios – 

CNM, Associação Brasileira de Municípios – ABM, Frente Nacional de Prefeitos – FNP entre outros, 
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tem dado extrema importância aos consórcios, realizando fóruns de discussão e debates, 

incentivando cursos de formação e prestação de assessoria para os governos locais. Há também 

várias iniciativas por parte dos governos estaduais em incentivar, intermediar e também em participar 

dos consórcios públicos. No Congresso Nacional há a Frente Mista Parlamentar dos Consórcios 

Públicos que funciona desde 2015 e que tem sido mais um reforço para as pautas da Marcha 

Nacional dos Prefeitos, organizada pela CNM e que ocorre anualmente. 

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado Serra da Mesa (CIDISEM): algumas 
notas 

O consórcio pode ser analisado sobre vários ângulos dentro da geografia, talvez menos pela 

ótica da paisagem, pois fica difícil de imaginar uma “paisagem consorcial”. Mas no que se refere às 

demais categorias de análise, acreditamos ser possível desenvolver estudos sobre o assunto. 

Entendemos que para este estudo que pretendemos tratar, a melhor forma de análise é a do 

território. Consórcio significa pacto, pacto significa relações de poder e relações de poder são melhor 

discutidas na categoria território. Isso não significa que durante nossa análise não vamos transitar 

pelas demais áreas geográficas, pelo contrário. Como estudar os entes subnacionais sem mencionar 

as escalas e como abordar assuntos que envolve pacto federativo e desigualdades/disparidades 

sem falar de região e suas derivações (meso – macro – micro)? Será utilizando os outros conceitos 

como acessórios que procuraremos analisar a dinâmica territorial do CIDISEM. 

Como os gestores públicos, principalmente os municipais, tem captado e aplicado no território 

os recursos do governo central e como tem sido a efetivação das políticas públicas? Sobre isso, é 

importante lembrar Steimberg (2013) ao se referir a retomada da inserção da categoria território nas 

políticas econômicas, sociais, espaciais e setoriais. 

Justifica-se mais quando se leva em conta que o território não é simplesmente a base 
onde a intervenção estatal-governamental acontece, mas é usado pelos agentes-
atores que dele se apropriam. Esse uso adquire materialidade no meio ambiente, nas 
regiões, nas cidades e no campo. (STEIMBERG, 2013, p. 176) 

Será com essa ótica de ver o espaço não como um mero receptáculo onde as ações acontecem, 

mas como produto s seus diversos agentes-atores, nesse caso, gestores públicos, atingidos por 

barragens, assentados da reforma agrária, grandes, médios e pequenos produtores, comunidades 

quilombolas e ribeirinhas. É importante analisar como esses atores que produzem o tecido territorial 

se articulam e se emponderam para participar e interferir nas decisões da gestão local. 

No que se refere à temática do desenvolvimento será importante tratar da questão da pobreza 

e da conservação da biodiversidade. Isso porque vários municípios do CIDISEM fazem parte do 
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Norte e Nordeste Goiano, regiões que concentram maior parte dos remanescentes de Cerrado, 

conforme Ferreira, Lobo e Novaes (2008). Os mesmos autores alertam para que se busquem 

estratégias integradas de combate à pobreza e de conservação da biodiversidade. Nesse caso, 

estariam estas áreas sendo utilizadas como “depósito” pelo agronegócio e grandes proprietários de 

terras para sair da inadimplência quanto à reserva legal, transformando esses espaços em servidão 

florestal e servidão ambiental ou de conservação? São essas áreas “novos recortes territoriais, 

“verdadeiros paraísos experimentais” oriundos da conversão de dívida por natureza”, (BECKER, 

2009, p. 294-295)? Para Chaves e Martins Júnior (2008, p. 189) a “averbação da reserva legal” em 

regiões marcadas pela existência de cobertura vegetal auxiliaria na redução das desigualdades 

regionais. 

Desenvolvimento com conservação da biodiversidade, eis a questão. Para Egler (2009, p. 234), 

“a definição de metas de desenvolvimento, nas diversas escalas de gestão local, regional e nacional 

– pressupõe a montagem de um espaço de negociação entre distintos objetivos de uso do território 

pelos agentes públicos e privados.” Mais uma vez nos deparamos com a questão das relações de 

poder, com o papel dos atores no território e com questões relevantes como: é possível conciliar 

desenvolvimento e conservação da biodiversidade? É possível fazer desenvolvimento sustentável 

num Estado exportador de commodities? A experiência do CIDISEM pode nos dar respostas sobre 

estes questionamentos. 
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CORPORAÇÃO, ESPAÇO E RECORTES DE INTERPRETAÇÃO: NOTAS 

CONCEITUAIS 

Fernando Fernandes de Oliveira1 

Introdução 

As origens da complexa trama espacial das corporações multilocalizadas perpassam pela 

racionalidade que busca a integração de suas difusas unidades e pelo profícuo esforço que visa 

alcançar a máxima vantagem sobre as estruturas técnicas disponíveis. O desempenho econômico 

e as solicitações egocêntricas da grande corporação resultam em notória influência nos processos 

de reorganização do espaço geográfico. As suas práticas de gestão colaboram por alterar a ordem 

espacial preexistente. 

No que tange ao entendimento da evolução socioespacial das sociedades, faz-se necessário o 

entendimento das práticas da grande empresa e suas múltiplas escalas de operação, considerando 

o peso das solicitações de corporações multilocalizadas à reconfiguração de amplo espaço. O 

escopo do presente resumo busca contextualizar a evolução da investigação geográfica acerca do 

movimento de difusão espacial de grupos empresariais, buscando, ainda, a inter-relação de recortes 

espaciais críveis ao entendimento e à compreensão do processo de construção de suas 

espacialidades. 

Corporação e espaço: breve contextualização 

Na gênese dos estudos referentes à dinâmica espacial das empresas como objeto de estudo, 

destacam-se as abordagens de origem neoclássica situadas ao fim do século XIX e início do século 

XX. Tais análises, grosso modo, reduziam à iniciativa individual do empreendedor as estratégias de 

localização, ao considerar a firma individual e monoproduto. Pires do Rio (1998) evidencia as 

limitações geográficas dessas análises, cujos esforços estiveram vinculados somente à teoria geral 

da localização industrial: “a escolha da melhor localização para uma certa atividade e a escolha da 

melhor atividade para um dado local” (PIRES DO RIO, 1998, p. 53), restringindo, assim, a 

multiplicidade de possibilidades acerca do problema das questões locacionais. 

As transformações inerentes à própria evolução da economia capitalista, com a emergência dos 

grandes trustes e cartéis, no limiar do século XX, ratificaram um novo padrão para a arquitetura 
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organizacional das empresas, com profundas alterações em sua dinâmica espacial. Paulatinamente, 

as pequenas empresas unifuncionais, monoproduto e de funções gerenciais simples, submetidas à 

expansão do mercado e à ascensão de um novo padrão tecnológico, abriram caminho para as 

corporações nacionais. O objeto cresce em complexidade, visto a ampliação dos seus espaços de 

intervenção, da multilocalização de suas operações e de sua diversificação setorial, propiciando a 

emergência de um novo modo de estruturação de empresas que se organizam de forma reticular. 

Na sequência das abordagens referentes à dinâmica de corporações, com foco no exame dos 

reflexos do padrão organizacional interno ante a requalificação de suas escalas espaciais, destacam-

se as considerações de Chandler (1962) e Hymer (1978). Ao privilegiar a ideia de organização em 

rede, Chandler (1962) aborda a complexidade administrativa da grande empresa a partir de um 

padrão hierárquico que interliga as suas múltiplas unidades funcionais, cuja lógica espacial obedece 

ao padrão de divisão do trabalho interno à própria corporação. Tal dinâmica não prescinde o 

estabelecimento de uma rede hierárquica de lugares, unidades de produção e centros 

administrativos ao comando da grande empresa. 

Em consonância à proposta de Chandler, Hymer (1978) aponta a ocorrência de uma rede de 

cidades-chave associada à gestão territorial da grande empresa, uma hierarquia resultante dos 

níveis de qualificação do trabalho, da renda e do grau de complexidade funcional de cada lugar. 

Nessa óptica, o centro da gestão das operações das grandes corporações deve estar concentrado 

em certas capitais – Nova York, Tóquio, Frankfurt, São Paulo. Os centros urbanos menores ficariam 

a cargo de operações quotidianas que demandarem menor carga de qualificação profissional e 

menor simultaneidade das ações, respondendo, assim, a problemas locais específicos. Para Corrêa 

(2014), ocorre, em perspectiva, o ordenamento de uma rede urbana a cargo das atividades da 

corporação que assume uma natureza hierárquica na integração territorial da gestão, a partir da 

constituição de centros funcionalmente especializados, tratando-se de uma rede necessária ao 

processo de acumulação de capital. 

Mormente, para a apreciação das complexas estratégias de crescimento da grande corporação, 

o espaço geográfico aparece como elemento imprescindível à própria análise. O movimento de 

consolidação horizontal e de expansão vertical atinentes ao objeto em pauta faz insurgir subsistemas 

passíveis de delimitação concernentes à área de atuação da empresa, remetendo-nos a noções que 

se aplicam de modo profícuo ao exame das espacialidades de corporações multilocalizadas. 

Horizontalidades, verticalidades e redes como recortes de interpretação 
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É possível perceber que a expansão dos horizontes geográficos da grande corporação demanda 

a crescente multifuncionalidade e multilocalização de suas atividades, colocando-as como um 

agente social de constante e decisiva intervenção no processo de produção do espaço geográfico. 

O espaço, juntamente com a evolução de suas estruturas técnicas, torna-se palco, meio e condição 

para o estabelecimento das diversas práticas socioespaciais arquitetadas pela grande empresa. 

Disso deriva, como sugere Santos (2012, p. 80), “operar uma distinção entre a escala de 

realização das ações e a escala do seu comando”, na medida em que uma complexa dinâmica é 

imprimida aos arranjos espaciais demandando uma análise para além das extensões ininterruptas. 

Ocorre, sobre as manchas contíguas, “constelações de pontos descontínuos, mas interligados, que 

definem um espaço de fluxos reguladores” (SANTOS, 2012, p. 284). Nessa condição, as repartições 

existentes no espaço, inclusive aquelas atribuídas às práticas de gestão territorial das grandes 

empresas, podem ser mensuradas mediante dois recortes espaciais elencados por Santos (2012). 

As verticalidades representam o desenrolar de uma cooperação que se estabelece sobre amplo 

espaço, um sistema hierárquico que, a comando de atores proeminentes da economia, assegura o 

funcionamento de atividades que se dão em lugares afastados pela distância, porém unidos por uma 

lógica global, baseada em solidariedades organizacionais. As horizontalidades remetem a extensões 

ordenadas pela continuidade, o cerne de uma cooperação limitada e regida por solidariedades 

orgânicas enraizadas através dos tempos, atores e atividades alimentadas por um meio geográfico 

iminentemente local. 

No que reporta à análise das espacialidades de uma grande empresa, as horizontalidades são 

aqui interpretadas como reduto espacial concernente ao início, a gênese do movimento, cujo fim 

pertence à complexidade multilocacional verificada nas verticalidades. Diz respeito, sobremodo, ao 

arranjo espacial imediato e contíguo às associações entre atores locais tecidas em um espaço 

suficientemente restrito, que represente o ordenamento de solidariedades orgânicas. As 

verticalidades se inserem no constante esforço por requalificação do espaço demandado por 

grandes empresas, sequiosas pela instituição dos pontos mais adequados ao alargamento das 

atividades que geram a acumulação de capitais. 

Não obstante, esse esforço requer a instituição de um espaço de fluxos hierarquizado por redes 

que possibilitem, mesmo que à distância, uma união vertical dos lugares, gerando, assim, as 

necessárias interdependências funcionais. De fato, as redes técnicas constituem um dado 

importante à expansão da ordem capitalista pelos lugares (CASTILHO, 2016), e, nessa condição, à 

difusão das demandas particularistas da grande corporação. Espacialmente organizadas de modo 
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reticular, as grandes empresas, ao obter acesso privilegiado às redes técnicas, impõem de modo 

eficiente as suas práticas de gestão territorial. 

Por meio do estabelecimento de uma hierarquia vertical, a empresa, sob organização reticular, 

vai exercer o máximo aproveitamento dos lugares, selecionados, assim, pela lógica da acumulação. 

Destarte, para a compreensão da dinâmica de um espaço reticular, faz-se oportuno o entendimento 

das ações e das estratégias dos atores que desenham e administram as redes, uma vez que elas 

não se inscrevem sobre o vazio, mas em espaços repletos de história (DIAS, 2005). 

Ante tal realidade, é possível perceber o ininterrupto processo de reformulação das práticas de 

ordenamento territorial de uma grande corporação em busca de vantagens competitivas e de novas 

interações espaciais2. Pautada em uma organização reticular orquestrada por meio de ações e 

objetos, que se estabelecem por extensões espaciais que remetem à horizontalidades e 

verticalidades, admite-se a definição de uma corporação em rede como “um conglomerado 

multilocalizado e multifuncional consubstanciado em múltiplas formas de interações estratégicas 

entre empresas do grupo e fora dele, de modo a possibilitar inúmeras configurações espaciais” 

(SILVA, 2003, p. 30). 

Não obstante, a perspectiva analítica de uma corporação em rede ocorre por meio da apreciação 

das reações administrativas internas à empresa, das relações com demais grupos políticos e 

econômicos, dos inúmeros laços de complementaridade e das inerentes interações espaciais 

derivadas dessa teia de circunstâncias. Trata-se, sobremodo, de uma complexa dinâmica que se 

coloca sobre amplo espaço e não prescinde, conforme exposto por Silva (2003), a um sistema de 

ações que anima ampla cadeia de fixos espaciais, organizados em rede. 

Considerações finais 

A análise de abordagens e recortes de interpretação, acerca das espacialidades de corporações 

multilocalizadas, constituiu o objetivo central do presente ensaio. Para tanto, buscou-se evidenciar 

a importância da categoria espaço para o entendimento dos caminhos de difusão dos mencionados 

atores, baseado em uma abordagem exploratória que perpassa por diferentes perspectivas acerca 

da evolução epistemológica do próprio conceito. Destarte, na perspectiva de tornar inteligível um 

conjunto de estratégias espacialmente seletivas, privilegiaram-se os recortes referentes a 

                                                                 
2 Para Corrêa (1997), as interações espaciais constituem um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de pessoas, 
mercadorias, capital e informação sobre o espaço geográfico, cujo processo de transformação social faz refletir as diferenças 
entre os lugares ante a necessidades historicamente identificadas. 
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horizontalidades, verticalidades, e a noção de rede, como subsídios teóricos admissíveis à 

representação da concreta manifestação espacial das empresas multilocalizadas. 

Longe da pretenciosa tendência de monopolização da categoria ou do próprio objeto, admite-se 

que a presente proposta busca a demonstração de uma realidade concreta extremamente complexa, 

marcada pela justaposição de múltiplas associações, atores, tempos e escalas. Em realidade, a 

expansão dos horizontes de atuação da grande empresa se dá por meio de um arranjo espacial 

explicativo e coerente, um movimento de dispersão que configura a existência de uma ordem 

espacial (GOMES, 2009), permeada por uma geograficidade própria. 
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MOBILIDADE URBANA: A VIABILIDADE DO USO DA BICICLETA COMO 
MEIO DE TRANSPORTE EM GOIÂNIA 

 João Paulo Fonseca Peres1 

Introdução  

A preocupação em torno das questões relativas a mobilidade urbana não é recente. Ainda na 

Antiguidade – há mais de 2 mil anos, em Roma – o imperador Júlio César lidou com o intenso tráfego 

de carruagens na capital do Império Romano. Entre as medidas tomadas, proibiu-se inicialmente a 

circulação de carruagens durante o dia no centro de Roma. Posteriormente limitou-se o número de 

carruagens que poderiam entrar na cidade. 

A definição de mobilidade urbana é ampla e nota-se que há uma falta de clareza na literatura 

quanto a sua conceituação. Diversas áreas do conehcimento se apropriaram do conceito de 

mobilidade, como a Sociologia, a Geografia, a Física e o Planejamento Urbano e de Transportes. 

Cada uma considera a mobilidade como um fenômeno diferenciado de acordo com a abordagem de 

cada ciência.  

Etimologicamente, o termo “mobilidade” deriva do latim, mobilitas, que por sua vez deriva de 

mobilis que significa móvel (que pode se mover). A Política Nacional de Mobilidade Urbana (BRASIL, 

2012) define a mobilidade urbana enquanto condição a partir da qual se realizam os deslocamentos 

de pessoas e cargas no espaço urbano. O Ministério das Cidades (2004) compreende a mobilidade 

urbana enquanto atributo das cidades e se refere a facilidade, dificuldade ou, ainda, a impossibilidade 

de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano.  

Nesta perspectiva a mobilidade urbana relaciona-se à própria dinâmica urbana e a busca pela 

compreensão dos elementos que constituem a mobilidade urbana pode ser uma das atribuições da 

Geografia, haja vista que o sentido da mobilidade é político, econômico, social e é, principalmente, 

espacial.  

A expressão da mobilidade é fundamental para que ocorra a (re) produção do espaço urbano e 

é um fator capaz de indicar certas características da dinâmica geográfica de um dado espaço, além 

de possuir importância vital para as relações econômicas e para a reprodução do mundo do trabalho. 

Por essa razão, a mobilidade apresenta-se de modo relacional, como uma prática social. No espaço 

urbano a mobilidade manifesta-se por meio da “estrutura de circulação” que são as vias, calçadas, 

terminais, ciclovias, entre outros, pelos “meios de circulação” que correspondem a circulação a pé 
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ou por meio de veículos (bicicletas, automóveis, ônibus, trens, etc.) e envolve a circulação de 

pessoas, objetos, ações, representações, mercadorias, etc. 

A mobilidade é um componente essencial à saúde da cidade. Deste modo, a mobilidade deve 

ser pensada para além dos diferentes eixos modais de transporte e de suas infraestruturas de 

circulação. Faz-se necessário que a mobilidade também seja compreendida como mediadora das 

relações estabelecidas entre os indivíduos e o espaço. No entanto, o introito das ações ligadas ao 

planejamento da mobilidade urbana, no início do século XX até a década de 1960, negligenciou a 

dimensão das condições humanas, ou seja, priorizou a acomodação do vertiginoso aumento do 

tráfego de automóveis, em detrimento do estímulo e do convite ao pedestrianismo e à 

ciclomobilidade2. 

Destarte, este trabalho pretende analisar os aspectos da mobilidade urbana em Goiânia, a partir 

da organização espacial da cidade e investigar o papel social da bicicleta e a sua viabilidade como 

uma opção de transporte para a urbe. A partir dessas considerações, questiona-se neste estudo: É 

possível pensar a inserção da ciclomobilidade nos diferentes espaços da urbe? Por que a bicicleta 

não faz parte de um efetivo modelo de mobilidade urbana em Goiânia, por que não é integrada ao 

sistema de transportes coletivos? Que condições são necessárias para assegurar a plena 

ciclomobilidade em Goiânia? 

A Mobilidade Urbana em Goiânia, o uso da bicicleta e o direito à cidade. 

 Goiânia é uma cidade moderna, idealizada na década de 1930 e no seu histórico de 

planejamento urbano nota-se que desde o início da sua concepção, o paradigma de mobilidade da 

cidade sustentou-se em uma supervalorização da automobilidade, o que contribuiu para produzir 

relações desiguais no espaço urbano citadino e para marginalizar outras formas de deslocamento 

espacial, com o pedestrianismo e o ciclismo.  

 Para se ter ideia da ênfase dada aos veículos automotores no modelo de mobilidade 

urbana em Goiânia, vale lembrar das recomendações de um dos responsáveis por principiar o 

processo de construção da nova capital do Estado de Goiás, sobre o modelo ideal de mobilidade 

para a cidade, o urbanista e engenheiro Armando Augusto de Godoy, na época “fez forte apologia 

                                                                 
2 Ainda não há consenso na definição deste conceito. Também são escassas as referências bibliográficas que tratam do tema. 
Bastos, Mello e Silva (2017), consideram a ciclomobilidade como ferramenta de solução marginal dos problemas de mobilidade 
urbana através do uso da bicicleta.  Por sua vez, entendemos num primeiro momento a ciclomobilidade como uma condição da 
organizacional espacial das cidades de modo que permita aos ciclistas o pleno direito de se deslocar no espaço urbano mediante 
o uso da bicicleta, de forma segura, acessível, sustentável e inclusiva. 
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ao uso do automóvel individual e individualizante chegando mesmo a desaconselhar à ligação 

ferroviária” (Teixeira, 1973). 

 Para Lefebvre, (2016) “a mobilidade é uma necessidade social inerente a sociedade 

urbana”, pois trata-se de um elemento que interfere na vida cotidiana da sociedade. Em Goiânia, 

atualmente nota-se que o espaço urbano da cidade é caracterizado pela baixa qualidade tanto em 

termos de mobilidade quanto de acessibilidade. Este cenário deve-se sobretudo pela falta de 

investimentos nos transportes coletivos e pelo estímulo ao uso dos veículos motorizados individuais. 

A cidade é uma das capitais brasileiras com uma das maiores frotas de veículos do país, com mais 

de 1.170.000 veículos – número próximo ao total de habitantes da cidade, que é de aproximadamete 

1.460.000 mil habitantes (IBGE, 2017). 

 No ano de 2016 havia em Goiânia uma malha viária destinada a circulação de veículos 

automotores aportada em 6.000 quilômetros de extensão, enquanto a infraestrutura cicloviária 

(ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas) da cidade estendia-se por aproximadamente 100 quilômetros. No 

entanto, algumas dessas infraestruturas cicloviárias não permitem a conexão entre os diferentes 

espaços urbanos, e/ou funcionam com restrições de acesso em determinados dias e horários.  

Essa discrepância quanto à extensão das vias destinadas à circulação dos carros e as vias 

exclusivas para ciclistas na cidade de Goiânia, revelam a falta de políticas públicas que estimulem e 

promovam o uso da bicicleta como meio de transporte e indicam que a preferência no modelo de 

mobilidade urbana foi centrado no papel dos veículos individuais motorizados, o que acarretou como 

consequências uma série de externalidades negativas que interferem na qualidade de vida de todos 

os habitantes da urbe, inclusive daqueles que não possuem veículos automotores.  

Aqueles que possuem maior mobilidade espacial, igualmente tendem a ter maior mobilidade 

social e passam a ter mais “direito à cidade” (Harvey, 2014), pois quanto maior a facilidade de 

locomoção, maior o acesso aos equipamentos sociais da cidade, como centros de saúde, lazer e 

cultura, entre outros. 

Pode-se considerar que a ciclomobilidade é o oposto da automobilidade. Enquanto o primeiro 

modelo orienta-se pelo princípio da responsabilidade ambiental, promove a ampliação da autonomia 

e da cidadania (mormente daqueles mais pobres), assegura a equidade nos deslocamentos 

espaciais e “engendra novas relações sociais”, como destacou o geógrafo Ab’Saber (2007), o 

segundo modelo, orientado pela automobilidade, representa o ideal individualista das sociedades 

modernas e acaba por conflitar com a circulação das pessoas e sua segurança nas vias públicas. 

Portugal e Mello (2017), destacam que o modelo de mobilidade urbana pautado nos eixos modais 

motorizados e individuais, “envolvem grandes investimentos públicos e em função do aumentos dos 
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congestionamentos, dos acidentes de trânsito e da poluição, evidencia-se a impossibilidade de 

atender o uso desenfreado dos automóveis, em especial nas áreas urbanas mais densas”. 

O uso da bicicleta como meio de transporte permite a aproximação entre os seus usuários e 

lhes possibilita realizar atividades do cotidiano com maior rapidez (como ir ao banco ou fazer uma 

compra no supermercado), além de criar condições para se ter uma vida mais saudável e 

experenciar momentos de maior liberdade pessoal. Enquanto o carro pode ser visto como uma arma 

letal à vida humana, a bicicleta é, por sua vez, uma arma contra o tédio e estimula a sensação de 

liberdade. A bicicleta não é somente um meio de transporte, mas um instrumento de emancipação 

do indivíduo. Ela liberta o corpo das inquietudes e das doenças físicas do mundo moderno. 

Considerações finais 

 Evidencia-se no período hodierno que o automóvel não pode mais ser entendido no 

espaço urbano goianiense como sinônimo de eficiência em mobilidade e de responsabilidade 

ambiental, já que este modo de transporte fomenta manifestações de exclusão social, acentua as 

formas de desigualdades espaciais (ao espoliar o espaço das pessoas), impacta de maneira 

negativa na qualidade local do ar, e traz consigo, apesar do discurso de provedor da liberdade, uma 

clara vinculação de dependência em relação as fontes energéticas fósseis, tal como o petróleo e os 

seus derivados. 

 A mudança dos padrões de deslocamento dos habitantes através do uso de meios de 

transporte não motorizados é crucial para a construção de centros urbanos com padrões de 

qualidade de vida mais elevados. Uma alternativa a ser considerada na mobilidade urbana em 

Goiânia passa pela substituição do modal automotivo e pela qualificação do transporte público 

coletivo (TPC) e pela melhora da condições de circulação para os cilcistas. Para Lefebvre, é possível 

e necessário “limitar a importância do carro na vida cotidiana, na circulação e nos meios de 

transporte” (2016, p. 139). Porém, como é possível propor esta medida numa cidade onde os ônibus 

são uma lástima? 

A urgência da qualificação do transporte público coletivo em Goiânia é notória. Todavia, 

entendemos que essa valorização do TPC no espaço urbano goianiense, deve ser acompanhada da 

integração com os modos de transporte ativos, especialmente das bicicletas. A ciclomobilidade é 

parte de uma solução para a melhoria da mobilidade urbana de Goiânia e se propõe a mitigar os 

impactos negativos causados pelo uso desmedido do automóvel.  

Todavia, as propostas de ciclomobilidade não pregam uma total substituição do modal 

automotivo nos espaços urbanos, nem afirma ser a salvação exclusiva para os problemas presentes. 
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Em defesa da ciclomobilidade é desejável que o automóvel deixe de ser o protagonista das políticas 

públicas e passe a proporcionar condições para atender diferentes demandas de mobilidade. Ela 

pretende possibilitar ao cidadão o direito de escolher como se deslocar no espaço urbano e não ser 

impelido à lógica da automobilidade. Portanto, a ciclomobilidade é uma das formas de ampliar a 

cidadania das pessoas condicionadas a uma situação de (i)mobilidade espacial. É também um 

mecanismo para se atingir um pleno direito à cidade. 
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Mobilidade Urbana na Região Metropolitana de Goiânia  

Rodrigo Rodrigues Frei Gomes1 

Flávio Marcos Gonçalves de Araújo2 

Jackeline Mendes Ferreira3 

Introdução 

Localizada no centro sul do Estado de Goiás, a Região Metropolitana de Goiânia (RMG) passou 

por diversas modificações institucionais, provocando mudanças em sua dinâmica e no 

comportamento de seus habitantes no transcorrer do tempo. Criada em 30 de dezembro de 1999, 

por meio da Lei Complementar nº 27, a RMG era composta por onze municípios. Contudo, no ano 

de 2010, tem-se uma nova alteração através da Lei Complementar nº. 78, de 25 de março, na qual 

a RMG passou a ser formada por 20 municípios: Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, 

Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador 

Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade. 

Concomitante a essas modificações, mesmo com a elaboração de políticas econômicas, sociais 

e de infraestruturas urbanas, nota-se que o aprimoramento da mobilidade urbana não acompanhou 

essas alterações, motivo de crescente insatisfação da população, tornando-se necessário uma 

reconciliação entre as políticas direcionadas à RMG e sua dinâmica, demandas atuais e futuras. 

Neste sentido, o presente trabalho foi desenvolvido a partir da descrição e analise dos aspectos 

institucionais, socioeconômicos e demográficos, no intuito de entender como eles influenciam a atual 

dinâmica da mobilidade urbana dentro da RMG.  

Objetivo geral 

Identificar, analisar e compreender a influência das ações institucionais governamentais e da 

dimensão socioeconômica sobre a dinâmica e os principais problemas relacionados à mobilidade 

urbana dentro da RMG.  
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Objetivos específicos  

Contribuir com dados e informações para ações presentes e futuras ligadas ao planejamento 

urbano e subsídios para tomada de decisões e implementações de políticas públicas para a melhoria 

da mobilidade urbana na RMG. 

Resultados 

A principal forma de integração entre os vinte municípios pertencentes a RMG se dá por meio 

de estradas, que se conectam através de redes. Essas redes estabelecem relações entre os 

municípios, e, no entanto, essa relação ocorre em muitas vezes via Goiânia (ARRAIS, 2012). Esta 

dinâmica corrobora ainda mais o papel de centralidade exercida pela capital do estado. Em função 

desta centralidade, nota-se que a locomoção entre muitos municípios da RMG é dificultada, forçando 

parte da população que deseja ir de Trindade para Abadia de Goiás, por exemplo, tenha que 

necessariamente se deslocar para Goiânia, mesmo tratando-se de municípios vizinhos. 

Desta maneira, observa-se que a interação das estradas e a locomoção da população ocorre 

em dois eixos: o primeiro refere-se ao poder de Goiânia como núcleo metropolitano e sua influência 

sobre os demais municípios da região metropolitana; e o segundo, ligado ao deslocamento em busca 

de emprego e serviços. Este segundo eixo, destaca-se como um dos principais fatores que motivam 

o deslocamento dentro da RMG e apresenta como perfil econômico predominante as pessoas com 

renda entre 1 a 3 salários mínimos (IBGE, 2016). Diante deste perfil, é relevante ressaltar que o 

transporte coletivo se sobressai sobre o transporte individual, em razão do custo e da disponibilidade 

do serviço. 

Os transportes individuais motorizados utilizados pela população dentro da RMG correspondem 

a média de 0,62 veículos por pessoa (DENATRAN, 2014), onde somente Goiânia tem quase 70% 

dos veículos motorizados licenciados entre 1980 a 2015 (ibidem, 2014). Estes índices sugerem uma 

predileção da população pelo transporte individual, e, aponta para uma solução encontrada para 

mobilidade, frente aos problemas e ineficiência do transporte coletivo público.  Essa dinâmica, por 

sua vez, com uso intensivo de transporte motorizado individual, gera externalidades negativas para 

as cidades, como problemas ambientais, perdas de tempo em congestionamentos urbanos, além do 

aumento de acidentes de trânsito (HARVEY,1980). 

Em relação ao transporte coletivo da RMG, sua tutela está sob a responsabilidade da Rede 

Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC). O modelo institucional desta rede é composto por 

diferentes instituições e agentes das esferas pública e privada. Encontram-se em sua estrutura: a 
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Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia (CDTC-RMG); a 

Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), o Sindicato das Empresas de 

Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiás (SETRANSP), além das concessionárias de 

serviços públicos de transporte, tais como a Rápido Araguaia Ltda., HP Transportes Coletivos Ltda., 

Viação Reunidas Ltda., Cootego, Metrobus Transporte Coletivo S.A. e o Consórcio da Rede 

Metropolitana de Transportes Coletivos. 

 De acordo com dados da RMTC do ano de 2016, sua operação abrange 18 dos 20 municípios 

da RMG, com exceção de Inhumas e Caturaí.  Sua rede é formada por 1.497 ônibus que transportam 

aproximadamente 800 mil passageiros/dia e aproximadamente 23 milhões de passageiros/mês, 

distribuída por 6.300 pontos de ônibus, 287 linhas e 19 terminais. Em relação ao horário de circulação 

dos veículos, grande parte dos ônibus circulam das cinco horas da manhã até à meia noite e, 

somente três linhas circulam da meia noite às cinco da manhã.   

O serviço é prestado seguindo um zoneamento, com raio de alcance de 50 km e encontra-se 

dividido nas seguintes áreas: área oeste (Goiânia, Santo Antônio, Nova Veneza, Brazabrantes, 

Trindade, Abadia e Guapó) atendendo 280 bairros com 85 linhas e 8 terminais; área leste (Goiânia, 

Nerópolis, Teresópolis, Goianápolis, Bonfinópolis, Senador Canedo, Bela Vista e Caldazinha) 200 

bairros atendidos por mais de 67 linhas e 3 terminais; e área sul (Goiânia, Aparecida de Goiânia e 

Aragoiânia) formada por 390 bairros e 132 linhas (RMTC, 2016). Contudo, é perceptível a existência 

de uma hierarquia entre as diferentes áreas, com maior estrutura instalada na área Sul, em seguida 

das áreas Oeste e Leste, conforme figura 1. 

Figura 1: Mapa da Rede atendida pela RMTC 

 

Fonte: RMTC (página da web). 

Apesar do serviço prestado pela RMTC atuar em quase toda RMG, alguns problemas são 

encontrados. Como demonstra os dados da figura 2, de 1998 a 2002 ocorre uma queda na 
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quantidade de passageiros que utilizavam a RMTC, fato que pode ser explicado pelo aumento do 

transporte alternativo neste período na capital, promovendo a migração de usuários para este novo 

meio de transporte. No entanto, ao se analisar a partir do ano de 2003, constata-se a retomada do 

crescimento dos passageiros que utilizam o sistema da RMTC, em virtude da extinção do transporte 

alternativo.  

Figura 2: Passageiros que utilizaram o serviço da RMTC 1994 - 2014 

 

Fonte: RMTC 1994-2014 editado por Flávio Marcos. 

A partir de 2009 até 2014, é possível notar uma nova diminuição de passageiros, mesmo que 

menos abrupta que a anterior. Isso indica problemas ligados à prestação de serviços da RMTC, visto 

que a população tem aumentado e a tendência seria ter o concomitante aumento do número de 

usuários do transporte coletivo, o que não ocorreu conforme dados da figura 3.  

Figura 3: População, automóveis e passageiros da RMTC – RMG 2004 – 2014. 

 

Fonte: IBGE, FEBRAVAN, RMTC 2004-2014 editado por Flávio Marcos. 

 Ressalta-se que o aumento de automóveis individuais, impulsionado pelo contexto econômico 

do período, corrobora essa dinâmica. Por outro lado, indica a existência de falhas ligadas a 
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mobilidade dentro da RMG, uma vez que mesmo com o aumento de 20% da população entre 2004 

a 2014, há uma diminuição de passageiros do transporte coletivo, denotando preferência dos 

usuários pelo transporte individual. Essa tendência pode ser percebida também pela diminuição da 

quantidade de viagens por habitantes/dia, que em 2000 correspondia a média de 0,36 hab./vig/dia, 

e em 2010, diminuiu para 0,27 hab./vig/dia e 2014 0,20 hab./vig/dia (RMTC, 2016). 

 Em síntese, diante do aumento da população na Região Metropolitana, nota-se que houve um 

aumento significativo no índice da população que opta pelo transporte individual – 161% de 2004 a 

2014 -, no entanto, percebe-se que, contrariando as expectativas, houve a redução na porcentagem 

de passageiros que utilizam os serviços da RMTC, que reduziu 18% de 2004 a 2014. 

Conclusão 

Ao passo que afirmações podem ser feitas em relação a atual configuração da mobilidade dentro 

da RMG. A malha viária que compõe a RMG converge em sua maioria para o município de Goiânia, 

aumentando a dificuldade de locomoção de sua população. Outra questão corresponde a hierarquia 

na prestação de serviços pela RMTC, que atende de maneira desigual as áreas zoneadas na RMG, 

conforme já mostrado na figura 1. Além disso, constatou-se que o número da população da RMG e 

de passageiros que utilizam transporte individual aumentou, e que, em contrapartida, o de 

passageiros que utilizam os serviços da RMTC diminuiu. Este cenário, por sua vez, induz algumas 

questões, como por exemplo: Por que existe uma diferença na prestação de serviços entre as 

regiões da RMG? Esta diferenciação é suficiente? Por que o número de passageiros diminuiu 

enquanto o número de automóveis aumentou em decorrência do aumento da população?  

Nesse sentido, pesquisas relacionadas a essa temática e a esses subtemas em melhores níveis 

de detalhe, revelam-se importantes para o apoio no enfrentamento e solução dos problemas ligados 

à mobilidade urbana. Configurada e funcionando desta forma, a mobilidade dentro da RMG converge 

para o surgimento de vários impactos negativos, que se estendem desde os sociais aos ambientais, 

podendo levar o transito de pessoas a um patamar insustentável.   
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O PAPEL DA AGROINDÚSTRIA COMO AGENTE NA MODERNIZAÇÃO DA 
AGRICULTURA NO CERRADO 

Damiana Pereira de Sousa1 

Introdução 

A intenção deste trabalho é discutir as concepções de complexo agroindustrial apresentadas na 

literatura acerca do tema e dialogar com autores que tratam da modernização e seus significados, 

como esta se deu no campo e seus usos, e por fim relacionar características observadas em campo 

com os estudos realizados, com o intuito de verificar como a agroindústria está sendo agente no 

processo de modernização da agricultura no Cerrado. 

Com o estudo, percebeu-se certo consenso na literatura analisada acerca das transformações 

que ocorreram no setor agrícola brasileiro nas últimas décadas, de que o processo de modernização 

da agricultura teve início na década de 50 e se deu com a importação dos meios de produção, 

sobretudo, as máquinas agrícolas. 

Com a implantação de um setor industrial voltado para a produção de produtos advindos da 

agricultura, ocorre paralelamente a modernização e o desenvolvimento em escala nacional, de um 

mercado para os produtos do sistema agroindustrial. Assim, constata-se o que ficou conhecido por 

modernização da agricultura. Desse modo, o termo complexo agroindustrial tem sido utilizado para 

explicar as articulações entre o setor agrícola e o industrial.  

Os referenciais teóricos utilizados para análise foram: Müller (1989), que apresenta uma grande 

contribuição para a construção do conceito, com inúmeros estudos realizados sobre tal complexo no 

Brasil, mostrando como se deu o processo de modernização agrária neste país, Graziano (1991) 

que apresenta uma vasta discussão sobre agribusines, agroindústria e cadeias filiéres, evidenciando 

como estes temas já foram bastante tratados pela literatura. Mazzali (2000) que destaca como se 

deu a consolidação do CAI no Brasil, apontando que se intensificou a partir da segunda metade dos 

anos 60, devido o processo de modernização da agricultura brasileira. Marafon (1998) que também 

fez abordagens sobre as relações que se estabeleceram entre o setor agrícola e o industrial e a 

noção de complexo agroindustrial no Brasil.  
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Sobre o conceito de modernização e como esse processo ocorreu no campo à abordagem foi 

fundamentada em autores como: Castilho (2010), Faoro (1992), Pires (2009) e Ribeiro (2003). Os 

campos foram realizados nos municípios de Morrinhos – GO e Goianésia – GO. 

Modernização: seus significados, adjetivos e modernização no campo. 

Conforme Castilho (2010) a modernização entendida a partir da perspectiva da expansão 

territorial apresenta dois sentidos principais, um envolvendo a infraestrutura econômica e outro 

envolvendo os aspectos políticos e ideológicos. Desse modo, o conceito de modernização para esse 

autor se torna abrangente por estar relacionado a um conjunto de transformações que se processam 

nos meios de produção e também na estrutura política, econômica e cultural de um determinado 

território.  

Todavia, o autor reitera que a modernização não se refere única e exclusivamente, ás 

transformações que se dão nos meios de produção e nas bases técnicas, pois envolve um conjunto 

de valores que surgem em uma determinada classe e se mostra com forte caráter ideológico. Essa 

classe (a burguesia), “não pode existir sem revolucionar os instrumentos de produção, e assim, as 

relações de produção e com elas, todas as relações em sociedade” (Marx e Engels, 1998, p. 13). 

Tendo como base esses apontamentos de Marx e Engles, Castilho explica que a modernização 

nesse sentido “se constitui uma representação teórica do processo de imposição das relações 

sociais de produção pelas classes hegemônicas” (Castilho, 2010, p. 128). Portanto, modernização é 

a expansão territorial do próprio modo de produção capitalista. 

No que diz respeito aos efeitos da modernização no campo, especificamente no Cerrado, Ribeiro 

(2003) aponta que houve alterações paisagísticas decorrentes da introdução de novas formas e 

funções dotadas à agricultura brasileira, ocorrendo transformações rápidas e substanciais que 

levaram a adoção de técnicas modernas aplicadas à agricultura brasileira. Essas transformações 

causaram uma imediata reorganização do espaço rural, devido a novas funcionalidades colocadas 

pelo novo padrão de acumulação do capital. O processo é conhecido por modernização da 

agricultura e nesse sentido é possível perceber que os apontamentos de Castilho (2010), se 

confirmam. 

Ribeiro (2003) salienta que a consolidação do processo de desenvolvimento envolvia todos os 

setores da economia e o setor agropecuário teve um relevante papel nesse processo, através da 

articulação entre a agricultura e a indústria, que se deu por meio das políticas agrícolas. Dessa forma, 

constatou-se que os complexos agroindustriais foram fundamentais para o processo de 

modernização do Brasil e especificamente do Cerrado. Então, ficou constatado que a modernização 
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no Brasil foi condicionada pelos interesses da burguesia nacional e internacional, implantando-se 

um padrão de capitalismo dependente, atrelado aos interesses conservadores.  

Agroindústrias, complexo agroindustrial e modernização: experiências de campo.   

Depois de entendermos como se deu o processo de modernização da agricultura até a 

formação dos complexos agroindústrias no Brasil, foi realizado dois trabalhos de campo com o intuito 

de aprofundar ás analises. 

O primeiro campo realizado ocorreu no dia 17 de maio de 2017, visita ao município de Morrinhos – GO, 

onde conhecemos a Cooperativa Mista de Produtores de Leite de Morrinhos – (Complem). Pôde-se conhecer 

também o Sindicato Rural de Morrinhos, onde o presidente Vinicius Cândido (inclusive é um dos diretores da 

Complem) fez uma fala sobre o sindicato e sobre a região em si. O que chamou atenção na fala dele foi a 

respeito da força política que a agroindústria tem sobre o município. Foi possível assimilar com a fala do 

professor Adriano Rodrigues de Oliveira numa aula da disciplina Agroindústria e Modernização da Agricultura 

no Cerrado, ministrada pelo professor Ronan Eustáquio Borges, a qual ele destacou ás políticas públicas para 

a agricultura, enfatizando, sobretudo, que essas políticas sempre foram forjadas para beneficiar o setor 

agrícola no Brasil e tem caráter eminentemente setorial. Segundo ele, o crédito rural subsidiado é o principal 

instrumento de política agrícola, o que favoreceu desde o início o processo de modernização da agricultura 

em nosso país e fortalece as agroindústrias nos municípios goianos, principalmente no sudoeste do Estado.  

O segundo campo foi realizado no dia 26 de maio de 2017, visita à agroindústria Jalles Machado 

localizada no município de Goianésia – GO, a qual é destaque nas exportações goianas, está entre as 

empresas que mais exportam no Estado. Produzem etanol, açúcar, açúcar orgânico, energia, saneantes e 

levedura. Segundo Ferreira (2010), empresas como a Jalles Machado movimentam a economia da região 

onde estão instaladas, no entanto, provocam diversos impactos negativos, tais como: a sazonalidade na 

geração de empregos, a precarização do trabalho (no dia da visita percebeu-se que alguns trabalhadores 

estavam recolhendo tocos de cana, expostos ao sol), sistema de arrendamentos de terras, que “força” o 

proprietário a arrendar suas terras para as usinas, no caso se for um pequeno produtor não há praticamente 

lucro para ele, pois o pagamento está ligado ao tamanho da propriedade, ainda tem a questão da expropriação 

e o conseqüente êxodo rural. Sem falar nos diversos danos ambientais que essas empresas causam.  

Em síntese, com os dois trabalhos de campo foi possível concluir que as agroindústrias 

possuem força política sobre os municípios, devido ao fato dos fixos das cidades estarem atrelados 

a circulação de mercadorias. Em Morrinhos, pode-se perceber que tudo gira em torna da Complem 

e em Goianésia da Jalles Machado.  
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Considerações Finais 

Com este trabalho, pôde-se entender que a modernização da agricultura é resultado de um 

processo histórico do modelo de desenvolvimento do modo de produção capitalista, no setor agrícola 

e da pecuária, a partir da década de 1970. Isso se deu, por um lado, pelos interesses das instituições, 

organizadas pelos próprios produtores, e por outro, pela ação do Estado, através das políticas 

agrícolas adotadas. Destarte, foi possível conhecer um pouco da literatura que trata do termo 

complexo agroindustrial e como o estudo do mesmo se consolidou no Brasil, além de conhecer 

também como se deu a modernização em nosso país. 

Foi possível compreender que a tecnificação promoveu a migração forçada de milhares de 

famílias que habitavam áreas rurais para áreas urbanas. O processo de modernização conservadora 

da agricultura ocasionou uma diminuição bastante significativa da oferta de trabalho no campo. E, a 

partir da consolidação das agroindústrias surge uma nova organização espacial, e assim ocorrendo 

novas relações sociais e de produção.  

Com as experiências de campo pôde-se verificar que a modernização da agricultura e a 

constituição e consolidação dos complexos agroindustriais no Brasil, provocou intensas 

transformações no espaço, nas relações sociais e de trabalho. Além disso, deve-se considerar que 

com a inserção de inovações tecno-cientificas no processo produtivo agrícola, e também à 

implantação de políticas agrícolas implantadas pelo Estado, o Cerrado ganhou nova valorização e 

torna-se uma grande área produtiva. E, as agroindústrias apresentam grande força política nos 

municípios onde estão instaladas. 
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O PAPEL DA PEQUENA CIDADE DE CERES-GO NA REDE URBANA 

GOIANA 

Wagner Abadio de Freitas1 

Fernando Luiz Araújo Sobrinho2 

Introdução 

A cidade pequena não exime a compreensão da totalidade pois a mesma está contida no todo 

por meio de redes e sistemas técnicos e contém elementos intrínsecos à dinâmica da produção do 

espaço urbano que anima e movimenta as interrelações capitalistas e sociespaciais. Para Sposito e 

Silva (2013, p. 31) “a cidade pequena possui uma materialidade no seu plano espacial, enquanto 

forma no processo de urbanização e uma imaterialidade que pode estar relacionada aos seus fluxos 

(de diferentes dimensões e natureza) ”. Devemos acrescentar nesse contexto o conteúdo pois cada 

cidade atende a uma demanda específica seja na relação com o meio rural na qual a cidade exerce 

a centralidade ou mesmo na região.  

 Além dessa complexidade, a construção material e imaterial da cidade estabelece relações em 

diferentes escalas espaciais e temporais e para compreendê-las na perspectiva da produção do 

espaço urbano, não devemos dissocia-las do contexto histórico e regional pois a materialização da 

cidade de Ceres teve como base a criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (Cang) e esta, 

estabeleceu dinâmicas socioespaciais no território goiano de grande relevância e facilitou o processo 

de ocupação, produção e interiorização do território nacional.  

Portanto, o objeto em estudo, está centrado na cidade pequena, e mais especificamente a 

cidade de Ceres-GO cujo processo de investigação aqui sistematizado pode ser percebido como 

uma contribuição para o entendimento das dinâmicas que marcam o desenvolvimento e 

planejamento regional da cidade de Ceres-GO na rede urbana regional como produto materializado 

no espaço e socialmente produzido a partir da criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás.  

Desenvolvimento 

A cidade é um produto que promove conexões e fluidez às dinâmicas produtivas e desenvolvidas 

no território. De acordo com Lefebvre (2001, p. 52), “a cidade tem uma história; ela é a obra de uma 

história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições 
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2 Doutor em Geografia e Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de Brasília – Unb.   
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históricas”. Segundo Spósito (2008), para compreender a cidade temos que ir além da análise 

superficial, pois as diferentes manifestações urbanas expressam articulações e objetivações que 

marcam a reprodução do território. 

Nessa concepção, a cidade absorve as externalidades e estrutura sua própria dinâmica 

econômica, política e social. Os novos agentes e objetos redefinem os sistemas instalados no 

território/região por meio de normas e ações, construindo um percurso que expressa seus domínios 

por meio de pontos de interseção e superposição entre horizontalidades e verticalidades 

estabelecendo uma ponte entre o global e o local.  

Nesse percurso o processo de urbanização brasileiro paulatinamente produziu no território 

nacional várias formas e funções urbanas com características e especificidades peculiares presente 

em cada cidade. Algumas se tornaram grandes metrópoles, outras cidades médias e outras cidades 

pequenas sendo estas o objeto de análise deste estudo. 

As cidades pequenas 

Embora as cidades sejam marcas de momentos passados, o presente as situa numa dinâmica 

sincrônica e articulada, referendando posições anteriores ou redefinindo papeis e conteúdos 

(ENDLICH, 2009, p. 43). Definir e conceituar uma cidade pequena não é tarefa fácil pois cada cidade 

assume papeis e funções diferenciadas na rede urbana.  

Portanto, as demandas da cidade são constituídas e materializadas no tempo e no espaço. O 

papel, o significado e a significância regional estão carregados de intencionalidades e a cidade de 

Ceres apresenta particularidades e especificidades que a diferencia de muitas cidades pequenas 

brasileiras. É o que veremos a seguir.  

Ceres: uma cidade pequena no contexto regional goiano.  

A expansão nos processos de industrialização e urbanização do país ao longo da segunda metade do 

século XX, passou a exigir uma nova postura governamental. Em 4 de setembro de 1953, a Colônia Agrícola 

Nacional de Goiás passou pelo processo de emancipação política. O marco regulatório foi a Lei Estadual nº 

767 e a partir desta referida lei a Colônia Agrícola passou a ser chamada de Ceres que, na mitologia grega, 

significa a “Deusa dos Cereais”, justificando a importância da produção agrícola no contexto de criação da 

Cang na década de 1940. Posteriormente, em 13 de novembro do mesmo ano, 1953, foi criada a Comarca 

de Ceres, com a promulgação da Lei nº 956, cujo poder legislativo foi composto por nove vereadores. A 
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mesma Lei colocou o Sr. Domingos Mendes da Silva no comando do Poder Executivo Municipal de Ceres 

(IBGE, 1957-1964, p. 121). 

Diante destas transformações rede urbana regional ficou mais densa e articulada diversificando os eixos 

polarizadores e tendo como referência regional a cidade de Ceres. A centralidade promovida pela intervenção 

do Governo Federal, Estadual e Municipal colocou Ceres em uma posição privilegiada e, consequentemente, 

passou a polarizar e influenciar direta e indiretamente outros municípios. 

Nesta perspectiva, gradativamente, a cidade de Ceres, enquanto polo regional em formação, intensificou 

e aprofundou suas relações socioeconômicas a partir da centralidade exercida no território. Segundo Spósito 

(2001, p. 235) “a centralidade é desvelada pelo que se movimenta no território”. Este movimento é justificado, 

em parte, pela oferta de serviços relacionados ao setor de saúde e educação que desde os primórdios da 

cidade foram relevantes no desenvolvimento regional. Para Whitaecker (2003, p. 135), “essa centralidade não 

se define apenas no nível intra-urbano, mas na articulação de diferentes níveis e escalas” e complementando 

esta discussão, Lefebvre (1999) destaca que a centralidade deve ser considerada como um movimento 

dialético e contraditório de constituição e destruição, que dinamiza os fluxos materiais e imateriais em direção 

às suas áreas de influências. 

A dinamização destes fluxos está relacionada principalmente a oferta de serviços educacionais e de 

saúde. Segundo os dados do IBGE (2018) a cidade de Ceres tem uma população estimada em 2017 de 

22.155 e mesmo com esta população absoluta relativamente pequena a cidade contêm um número 

considerável de Hospitais e Instituições de Ensino Superior o que normalmente não encontramos em 

municípios brasileiro de mesmo porte demográfico. No Quadro 01 a seguir, consta a relação de hospitais e 

Instituições de Ensino Superior em funcionamento na cidade de Ceres. 

QUADRO 01 – LISTA DE HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIR EM CERES-GO, 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Portanto os papeis exercidos pelas cidades pequenas nem sempre obedecem a parâmetros 

estabelecidos pela simples análise da estrutura hierárquica, demográfica e socioespacial na qual a 

cidade está inserida. Nesse sentido, compreender a cidade é um exercício contínuo haja visto que 

suas funcionalidades sofrem metamorfoses constantes no tempo e no espaço, porém a cidade de 

Ceres, sobrepõe tempos desiguais e mesmo com mudanças, continua sendo uma referência 

regional na oferta de serviços de saúde e educação no Estado de Goiás.  

Considerações Finais 

Nessa perspectiva a cidade de Ceres vista de forma generalizada, aparentemente é inserida em 

um rol de cidades pequenas marcadas por tempos lentos, porém sua dinâmica intraurbana revela 

uma funcionalidade, polarização e centralidade que não está presente na maioria das cidades do 

mesmo porte demográfico e quando a comparamos com cidades goianas que possuem contingente 

populacional superior e até mesmo sendo consideradas cidades médias identificamos limitações na 

ofertas de serviços relacionados à saúde e educação haja visto que estes serviços são gargalos 

presentes em várias cidades brasileira.  

Portanto, o conceito de cidade pequena é relativo e para caracterizá-lo temos que compreender 

os processos e as interrelações regionais no tempo e no espaço que produz e reproduz formas e 

conteúdo no espaço urbano que nem sempre representam e expressam a intencionalidade dos 

dados absolutos logo, a cidade pequena, faz parte de uma totalidade e essa totalidade promove 

rupturas e paradigmas pré-estabelecidos.  
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O PODER DO COMÉRCIO E SUA IMPORTÂNCIA NA (RE)ORGANIZAÇÃO 

DO TERRITÓRIO 

Dalva Marçal Mesquita Soares1 

Elizeu Ribeiro Lira2 

  Introdução 

A partir da teoria do materialismo histórico procurou-se, por meio do movimento histórico das 

empresas comerciais denominadas de Atacadão, Makro e Extra, localizadas em Palmas, capital do 

Estado do Tocantins, discutir a força dessas empresas na configuração do território, tendo em vista 

as estratégias arquitetadas para efetivarem seus processos de territorialização no espaço.  

Diante da visão materialista que ora se concebe o território neste trabalho, subentende-se que 

todas as dinâmicas comerciais que se processam nesses territórios, onde tais empresas estão 

atuando, estão impregnadas de relações sociais capitalistas, pois são edificadas nas relações de 

trabalho e na acumulação do capital. Dessa forma, estão sempre à procura por novos modos de 

acumulação e exploração, em suas relações de produção e novos espaços para territorializar-se.  

Assim, congratula-se com Lefèbvre (1983), quando afiança que o território é constituído pelo 

movimento histórico que se materializa a partir das relações sociais capitalistas; com Santos (2002, 

p. 1-2), quando destaca que território “é tanto o resultado do processo histórico quanto da base 

material e social das novas ações humanas”; também com Marx (1985), quando ressalta que, no 

método materialismo histórico, o estudo deve ser realizado a partir da realidade do concreto-dado, 

pois se trata de uma condição prévia e efetiva; de uma unidade dentro da diversidade; de saber 

abstrair dos fatos as categorias mais simples até chegar às mais complexas, observando as 

possíveis modificações, conforme sua referência histórica. Isso nos faz entender que, ao estudar o 

território, bem como o processo de territorialização das empresas comerciais Atacadão, Makro e 

Extra, devem considerar a totalidade dos fatos, como suas causas e seus efeitos do processo 

socioterritorial. 

Nesse sentido, o território é constituído a partir de todos os aspectos relacionados à natureza, 

das relações do homem com esses elementos e das novas ações e relações humanas. É necessário, 
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2  Professor Doutor do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Tocantins – UFT - Porto 
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portanto, considerar os resultados das relações econômicas, políticas e sociais que influenciaram no 

decorrer da história, haja vista que todos os fenômenos estão inseridos em um dado contexto 

histórico, numa realidade diferente e que estão sempre renovando e se transformando.  

Este artigo refere-se a uma parte dos estudos realizados no curso de mestrado em Geografia, 

no qual procurou-se,  por meio de pesquisas realizadas nas empresas e de suas histórias, entender 

o poder das mesmas na organização e configuração  do território. 

O poder das empresas comerciais na organização do território 

Ao analisar o histórico das empresas comerciais Atacadão, Makro e Extra, desde a formação e 

a organização de seus grupos de comandos, da estruturação de suas redes, as formas de aquisições 

de outras lojas e até mesmo da estrutura interna das lojas, verifica-se que cada qual estabelece suas 

estratégias de comando, de enraizamento e de poder nos diversos espaços que ocupa.  

De forma que, cada empresa atacadista traça seu objeto de ação e de espacialização em um 

determinado território, de acordo com as suas “intencionalidades” capitalistas. Portanto, verifica-se 

em suas trajetórias simplesmente ideias de domínio, de poder e de gestão de uma determinada área, 

estabelecidas como seu lugar de produção e reprodução do capital.  

Destarte, verifica-se, em suas “intencionalidades”, uma visão eminentemente econômica em 

função de sua política, refletidas pelo “multidimensionamento” alcançado pelo grupo, a partir do seu 

“vivido” territorial, detectadas mediante as imagens territoriais alcançadas, ou melhor, a partir de seu 

processo de territorialização no espaço.  

Nota-se também, em cada configuração estabelecida e alcançada no território por cada empresa 

comercial, que são procedentes de suas trajetórias históricas, vividas em suas mais variadas 

relações de produção, muitas vezes, reproduzidas na mais diferentes partes do planeta, nas quais 

se encontram atuando.  

Visualiza-se também, nos discursos utilizados por cada grupo ou pela própria loja na construção 

de sua trajetória histórica, que cada qual exerce nos territórios onde atua uma função organizadora, 

reguladora, gestora e até controladora das políticas econômicas, mediante a comercialização de 

produtos de marcas próprios, com preços inferiores, cobrindo outros produtos, assim como 

oficializando parcerias com bancos privados. Nessas parcerias, os bancos aproveitam para vender 

seus produtos, como seguro, empréstimos, por meio da oferta de cartões de crédito em nome da 

loja. Este também passa ser utilizado pela empresa para parcelamento dos produtos a serem 

vendidos, com juros e prazos preestabelecidos, como nas parcelas pagas com atraso. Dessa forma, 
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os juros acabam sendo incluídos nos preços não só da cesta básica, mas também na inflação. Outro 

exemplo nítido de seu poder está relacionado às definições de políticas tributárias e das áreas a 

serem instaladas, negociadas com poder público, mediante interferência e objeções das empresas 

atacadistas.  

Nos discursos das empresas comerciais, identificam-se, constantemente em sua trajetória, a 

tomada de controle do comércio de outros grupos, seus passos de crescimento em mercados 

promissores e o pleno crescimento a partir de novos formatos das lojas, como no caso das vendas 

em atacado e varejo.  

Nessa trajetória, demandam-se as disputas territoriais, demarcadas visivelmente como uma 

estratégia de desenvolvimento, pautadas na utilização de lojas em multiformatos e multibandeiras. 

Essas estratégias foram confirmadas em Palmas, Tocantins, quando a então, Companhia Brasileira 

de Distribuição, por meio do grupo francês Casino, que na época era controladora das ações da 

CBD Pão de Açúcar, utilizavam outras bandeiras da companhia, no caso a Sé Supermercados Ltda., 

com objetivo de efetivar as vendas no Assaí Atacadista. Também, efetuou-se a mudança do formato 

da loja Extra de varejista para atacadista, na tentativa de substituir o Assaí que foi transferido para 

outro território, ação desaconselhada pelo setor jurídico do grupo. Logicamente, que as empresas 

utilizam essas estratégias para dominar o mercado, aumentar o faturamento e se projetar em outros 

mercados.  

Nessa perspectiva, volta-se a descrição de Raffestin (1993, p. 152) quando afirma que “as 

imagens territoriais revelam as relações de produção [...] e as relações de poder, e é decifrando-as 

que se chega à estrutura profunda”. Assim, confirma-se que os grupos que comandam as diferentes 

lojas de suas redes comerciais utilizam os mais variados territórios que ocupam para exercer seu 

poder e exercitar suas práticas capitalistas. Dessa forma, acabam ignorando as fronteiras políticas 

para se territorializar nas mais variadas áreas possíveis. Essas iniciativas, muitas vezes, são 

apoiadas pelas entidades governamentais de outros países/estados, a partir de políticas de 

incentivos fiscais.  

Outro aspecto, muito observado nos grupos que comandam as empresas atacadistas em suas 

espacializações por outros mercados, são as inovações não só nas ofertas de uma grande variedade de 

produtos, mas também em termos de cumprimento das responsabilidades por suas marcas. Para os grupos, 

o sucesso de suas espacialidades no território está relacionado à autenticidade, à lealdade, à ética e à 

excelência operacional que são compartilhadas com seus consumidores.  

Para alguns grupos, o sucesso das empresas está correlacionado a novos investimentos feitos nos 

modelos de estrutura das suas diferentes lojas, desenhados para dar conforto aos clientes, como: stands 
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destinados à locação para outras empresas que ali queiram prestar outros serviços, unindo, assim, conforto, 

comodidade e rentabilidade para o grupo. Além da incorporação das atividades de varejo de outros produtos, 

como: eletroeletrônicos, eletrodomésticos, cama mesa e banho, papelaria, frios, bebidas, produtos de limpeza 

etc. Também, a oferta de outros serviços como lanchonetes, restaurantes, farmácia, choperia e postos de 

combustível. 

Nessa perspectiva, Pintaudi (2007, p. 124) ressalta que os “espaços comerciais cada vez mais 

são o produto de uma alta racionalidade na gestão do grande capital [...]”. Eles dispõem de grande 

soma de recursos, pois são carregados de uma intencionalidade altamente capitalista, de uma 

racionalidade hegemônica, conquistando, portanto, a preferência de uma grande massa da 

população consumidora, a partir da oferta de outros serviços nos mesmos espaços.  

Pintaudi (2007, p. 124) complementa que, “nos últimos cinquenta anos, os espaços comerciais 

das cidades brasileiras sofreram profundas modificações em termos de conteúdo e formas”, 

principalmente com a inserção das novas tecnologias e a incorporação de diferentes modalidades 

de consumo e de distribuição de mercadorias. Essas formas, muitas vezes, são excludentes, por 

não possibilitar acesso a todas as classes sociais. Isso vem acontecendo principalmente a partir da 

instalação supermercados, centros comerciais, redes varejistas e atacadistas com modernas 

estruturas, pois quase tudo é informatizado (PINTAUDI, 2007).  

Ao se avaliar o programa de expansão dos grupos, suas espacializações e a consolidação de um 

determinado grupo em outro mercado, onde outras corporações tinham o poder das vendas e reproduziam 

uma lógica socioespacial, fica muito nítida a influência do capitalismo e reforça-se que a racionalidade, a 

lucratividade e a competitividade são garantias da reprodução do espaço comercial.  

Considerações finais 

Ao analisar todos os mecanismos de apropriação dos territórios utilizados pelas diferentes 

empresas comerciais, entende-se que estas arquitetam suas mediações espaciais por meio da 

instalação de suas redes nos mais diversos espaços do globo, logicamente, assegurados pelo poder 

do capital, pelo poder de apropriação de um dado território. Logo, entende-se que cada conquista 

de um espaço realizada por esses empreendimentos significa o controle de mais um território, que 

é repassado de forma multiescalar para cada loja do grupo que, do mesmo modo, passa atuar como 

um novo centro de gestão econômica e territorial.  

Portanto, cada loja de uma rede ligada aos grupos que se instalam em um determinado território, o 

territorializa, uma vez que são compreendidos como grupos econômicos que detêm o domínio do território por 
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meio do poder do capital e de suas estratégias comerciais. Segundo Raffestin (1993, p. 161), “a territorialidade 

se inscreve no quadro da produção, da troca e do consumo das coisas”.  

Nessa perspectiva, segundo Harvey (1992, p. 202), “o domínio do espaço reflete o modo como 

indivíduos ou grupos poderosos dominam a organização e a produção do espaço, mediante recursos 

legais ou extralegais, a fim de exercerem um maior grau de controle [...]”. Dessa forma, compreende-

se que os atacadistas, por meio da força do capital e da articulação de suas redes, exercem seu 

poder na (re)organização e na produção do território de Palmas, mediante vendas de produtos e 

exploração da mão de obra de seus funcionários.  

Portanto, as empresas comerciais Atacadão, Makro e Extra, em Palmas, apresentam-se como 

um dos maiores protagonistas na configuração e na (re)organização socioespacial do território, a 

partir da articulação das redes e do poder que exercem em suas relações de produção nos diversos 

espaços que ocupam. 

Referencias Bibliográficas 

HARVEY, David. A condição pós-moderna. 16. ed. São Paulo: Loyola, 1992.  
LEFEBVRE, Henri. La presencia y la ausência: contribuición a la teoria de las representaciones. 

México: Fundo de Cultura Económica, 1983. 
MARX, Karl. Capital. São Paulo: Nova Cultural, 1985. (volume I, livro primeiro, Tomo 1. (Coleção 

Os Economistas, volume I). 
PINTAUDI, Silvana Maria. A cidade e as formas do comércio. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri 

(Org.). Novos caminhos da Geografia. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2007.  
RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. 
SANTOS, Milton. O retorno do território. In: _____; SOUZA, Maria Adélia A. de; SILVEIRA, Maria 

Laura. (Org.). Território: globalização e fragmentação. 5. ed. São Paulo: Hucitec/Annablume, 
2002. p. 15-20. 



 

288 

 

O SENTIDO POLÍTICO DA FERROVIA NORTE-SUL EM GOIÁS 

Rômulo Hemilton Rocha Marinho1 

Denis Castilho2 

Introdução 

As redes de transportes, ao longo da história, têm permitido a forte expansão e o controle de 

diferentes territórios (RAFFESTIN, 1993). Com isso, a articulação geográfica mundial sofreu 

mudanças e se tornou cada vez mais complexa. O surgimento das ferrovias, ainda no século XVI, 

relacionada ao avanço técnico e tecnológico da 1º revolução industrial na Inglaterra se tornou um 

marco histórico, ampliou as possibilidades de fluxos, como afirma Borges (1990), e permitiu um 

aumento exponencial na relação entre espaço (alcance), tempo (velocidade) e quantidade (volume).  

Esse avanço tecnológico, no entanto, não pode ser concebido como principal fator da formação 

dos territórios, uma vez que uma importante característica da expansão dos processos modernos é 

o controle das redes e a consequente desigualdade dos usos. A expansão das ferrovias pelo mundo, 

nesse sentido, segue uma ordem socioespacial caracterizada pela modernização territorial 

(CASTILHO, 2014) e guarda forte relação com interesses de grupos políticos e econômicos que 

atuam pela manutenção das estruturas de poder em diferentes escalas.  

A evolução desse processo caracteriza uma estrutura de poder verticalizada com demasiado 

rigor hierárquico na relação de produção ligada à divisão internacional do trabalho em diferentes 

países. Essa lógica acompanha a evolução do capitalismo desde as primeiras incursões do comércio 

colonial até o momento atual, caracterizado pelo meio técnico-científico-informacional, como defende 

Santos (1998), e valendo-se de uma mais-valia ambiental nos países periféricos no sentido de uma 

neocolonialidade, como discutido por Porto-Gonçalves (2010).  

Refém das políticas de “desenvolvimento” pleiteadas por organizações e empresas globais, o 

estado brasileiro, na condição de país emergente, busca caminhos para aumentar a produtividade 

mesmo que a custo da forte degradação de seus ambientes naturais e da ampliação das 

desigualdades socioespaciais. Como exemplo, podemos mencionar os mega projetos de construção 

de hidroelétricas na região Norte do país, a instalação de mineradoras bem como os incentivos 

fiscais e econômicos que culminam com o avanço da fronteira agrícola pela Amazônia. A leitura da 

                                                                 
1 Bolsista PIBIC e graduando em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. E-mail: 
romulo135@gmail.com 
2 Orientador da pesquisa e professor do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. E-mail: 
deniscastilho@hotmail.com 



 

289 

 

rede ferroviária, em geral, e da Ferrovia Norte-Sul, em particular, deve pautar esses elementos e 

considerar o sentido político que comanda a implantação e funcionamento dos trilhos.   

A Ferrovia Norte-Sul: breve histórico e sua relação com o território goiano 

Em congruência ao auto potencial produtivo e a enorme dimensão do território, surge ainda no 

século XIX os primeiros projetos de integração nacional com enfoque no modal ferroviário, ligando 

o país de norte a sul. No entanto, somente no ano de 1988 começaram as obras, partindo de 

Açailândia-MA, onde há o entroncamento com a Estrada de Ferro Carajás, seguindo em sentido 

longitudinal para os municípios a oeste do Maranhão até o município de Aguiarnópolis-TO, 

totalizando 208,2 km construídos até o ano de 2003 (CAMPOS, 2015). 

Em 2007 a obra foi retomada com o Programa de aceleração do crescimento (PAC) e em maio de 

2014, a chamada “espinha dorsal” do desenvolvimento foi inaugurada no centro do país na cidade de 

Anápolis-GO. Daí, faz-se transbordo com a Ferrovia Centro-Atlântica, permitindo agora a conexão com 

portos do Sudeste. Além do mais, está em fase final de construção a extensão Sul da FNS, entre Ouro 

Verde de Goiás-GO e Estrela d’Oeste-SP, trecho que possui 682 km de extensão. Seu traçado passa por 

16 municípios de Goiás, 3 de Minas Gerais e 3 de São Paulo, onde fará transbordo para a região Sul e o 

estado do Mato Grosso do Sul. Com isso, busca-se atender à crescente demanda por transporte de cargas 

nesse eixo (VALEC, 2017). 

O tramo central da FNS, que liga Porto Nacional (TO) a Anápolis (GO), possui aproximadamente 

855 km de extensão. Nesse trecho estão situados 9 pátios intermodais, que são os espaços onde 

serão feitas cargas e descargas, sendo 4 deles em Goiás e os outros 5 no estado do Tocantins. 

Apenas o polo de porto nacional está em pleno funcionamento em 2017. As obras nos polos de 

Gurupi, Uruaçu e Anápolis estão concluídas, mas ainda aguardam objeção de concorrência pública 

para a concessão do uso (ANTT, 2017). 

Essas construções alteram as dinâmicas das relações socioeconômicas regionais, mesmo que 

em menor vigor diferente das antigas estradas de ferro. Em um primeiro momento há alterações na 

organização da cadeia produtiva, e posteriormente na estrutura fundiária, modificando o direito ao 

acesso à terra, via movimento de desapropriação no período da construção e pela sua eminente 

valorização (CAMPOS, 2015).  

Também cabe ressaltar a burocratização do funcionamento dessa via férrea na relação entre as 

concessionárias. Uma empresa que obtiver concessão dos tramos central e sul, por exemplo, que 

são geridos pela Valec (empresa estatal), não pode, sem autorização da VLI (administradora privada 

do tramo norte) ter acesso a sequência da ferrovia no sentido norte após o polo de Porto Nacional 
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(TO). Esse, somado a vários outros entraves logísticos, dificultam a eficiência do funcionamento 

dessa rede atualmente. 

Fato é que a construção da FNS promove alterações no sentido dos transportes do país e coloca 

Goiás, especialmente a cidade de Anápolis, em uma posição estratégica na logística nacional. O 

escoamento de grãos, minérios e combustíveis produzidos no território goiano por meio dos portos 

do Norte ampliam as possibilidades de comércio a partir do atlântico e Canal do Panamá, conforme 

destaca Serra e Moreira Neto (2012), e impacta diretamente a economia de todo território goiano, 

especialmente de sua porção centro-norte, já que, a partir de um maior e mais eficaz ramal logístico, 

a expectativa é que ocorra aumento nos índices de produtividade de commodities nas regiões de 

influência da ferrovia.  

Considerações finais      

Com a finalização da construção dos trilhos, começam a ser exibidos cenários dos usos e as 

perspectivas mais objetivas para essa rede no país. Conforme aponta Vencovsky (2009), essa 

ferrovia não promove, de fato, uma integração nacional em função de estar limitada aos seus 

contratos de concessões. Além do evidente controle de seu traçado, os terminais de abastecimento 

são de domínio exclusivo de grandes corporações, o que aumenta ainda mais o monopólio da 

produção e da circulação. Portanto, essa rede não assume uma função social no território e nem 

atende as demandas de transporte nas escalas locais. Autores como Dias (2001) defendem que a 

fluidez territorial deve servir não só os atores hegemônicos, mas também as demandas sociais. O 

que não é o caso da FNS.  

Ademais, conforme relatado no portal Valor (2017), a obra do tramo central, que custou aos 

cofres públicos cerca de R$ 10,1 bilhões - inclusos históricos de desmandos e superfaturamento, 

tem previsão de ser concedida à iniciativa privada por R$ 1,68 bilhão em 2018. Isso representa 

apenas 16% do investimento estatal na obra. Mesmo considerando o eminente fluxo de caixa 

posterior e a arrecadação tributária, é intrigante o fato de que a rede esteja à disposição de apenas 

alguns grupos. Além disso, ainda que sua construção cause relativo aumento no PIB de poucos 

municípios e origine nos mesmos alguns empregos, isso ocorre na maioria dos casos de maneira 

temporária, tal como analisado por Campos (2015). 

 A nova ferrovia, desse modo, configura um avanço para a macroeconomia nacional voltada à 

exportação de itens primários e de baixo valor agregado. Por outro lado, no nível microeconômico, 

os pequenos produtores, que são responsáveis pela geração de um grande número de empregos e 

de renda, enfrentam dificuldades e limitações em sua cadeia produtiva em função de uma 
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infraestrutura logística precarizada. Faz-se necessário, nesse sentido, estabelecer um amplo debate 

acerca das limitações que o monopólio da circulação sobre os trilhos no Brasil ocasiona à grande 

maioria dos produtores, e estabelecer uma agenda de ações que rompa com o uso corporativo dos 

sistemas técnicos e faça emergir uma nova configuração das redes tendo em vista o seu grande 

potencial para a produção, o consumo e o desenvolvimento regional de uma forma mais ampla, 

diversificada e solidária.            
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PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE GOIÂNIA: DISPERSÃO URBANA E O VETOR DE 

EXPANSÃO À SUDESTE 
Lorena Cavalcante Brito1 

Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira2 

Erika Cristine Kneib3 

Introdução 

Este trabalho discute o processo de metropolização de Goiânia, sob o viés dos instrumentos de 

gestão, a partir de um estudo de caso aplicado ao Vetor de Expansão à Sudeste da Capital. São analisados 

os fatores que possibilitaram o encontro da Região Sudeste de Goiânia - atualmente principal vetor de 

ocupação por condomínios horizontais fechados de alto padrão de Goiânia, - com o município de Senador 

Canedo em decorrência do processo de metropolização da Cidade por conurbação com os municípios 

vizinhos e, simultaneamente, do processo de abandono das áreas centrais, por parte da elite. Observa-se 

ainda a tendência de formação de um tecido urbano continnum entre Goiânia e Senador Canedo 

propiciado pela ocupação dos referidos condomínios na Rodovia GO-020 - um dos principais acessos ao 

município de Senador Canedo. O período estudado, do início da desestruturação do tecido urbano da 

Região Sudeste à década atual (2000-2020), é marcado por várias fases que, por vezes, exemplificam a 

própria história de expansão de Goiânia. Apresenta reflexões sobre: o papel dos instrumentos de gestão 

no processo de expansão e metropolização da Capital, os processos espaciais, bem como a ação dos 

agentes sociais produtores da Cidade; dispersão urbana; condomínios fechados e a relação entre o Capital 

e a urbanização. O recorte espaço-temporal possibilita compreender a dinâmica de ocupação dos 

condomínios fechados de alta renda na cidade de Goiânia em sua totalidade, bem como a atual tendência 

de dispersão urbana por que passa a Capital do Estado de Goiás. 

O Contexto Metropolitano e a Especificidade da Região Sudeste de Goiânia 

Em face a aprovação do Estatuto da Metrópole, e paralelamente ao desenvolvimento do Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia (PDIRMG), faz se mister uma reflexão 

sobre o papel da metropolização na expansão horizontal dispersa da cidade de Goiânia. Mais 

notadamente, no principal vetor de expansão urbana do município com ocupação predominante por 

condomínios horizontais fechados de alto padrão - a Região Sudeste, área compartimentada pelas 
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Rodovias BR-153 e GO-020, limítrofe e conurbada com os municípios de Aparecida de Goiânia e Senador 

Canedo, - vetor este detectado por Brito (2015) em sua dissertação de mestrado. 

No citado trabalho, comprovou-se que os instrumentos de gestão (compreendidos como instrumentos de 

regulação urbana), ao tentar qualificar e controlar os espaços da cidade em expansão, tiveram a intenção de 

valorizar a Região Sudeste e incorporar a ocupação das camadas de mais alta renda. Se inicialmente não havia 

uma tipologia de ocupação4 preponderante na região, iniciada na década de 1950 e até então incipiente5, à partir 

da década de 2000, observou-se uma notória e predominante ocupação por condomínios horizontais fechados 

de alto padrão na região. Ocupação esta que por sua vez, foi propiciada pelo estoque especulativo, que havia 

sendo realizado, desde a década de 1950. 

Observou-se que a região, uma das mais interessantes de Goiânia por conta da multiplicidade de 

retalhos (bairros), com formas distintas e grupos sociais bastante heterogêneos, apresenta a partir de 2000 

uma ocupação homogeneizante e elitista. Ainda, se na década de 2000 ainda haviam sido detectadas 

extensas glebas desocupadas, passíveis de incorporação, pela imagem aérea atual constatou-se que a 

área já está parcelada em sua quase totalidade. Portanto, questiona-se se este vetor de expansão por 

condomínios horizontais fechados à sudeste, já saturado na Região Administrativa Sudeste de Goiânia e 

atualmente em franca direção ao município de Senador Canedo, é efeito ou causa da metropolização da 

região de Goiânia e fatores correlacionados. 

Os Questionamentos Possíveis no Contexto Assinalado 

Prossegue-se à análise dos fatores que, associados à dispersão urbana, são os principais 

responsáveis pelo encontro do vetor de expansão à Sudeste com o município de Senador Canedo. O vetor 

apresenta-se singular pelo fato de que, apesar de todas as desvantagens iniciais - estar longe do centro, 

ser de difícil acesso e sem infraestrutura – ter sido objeto de crescentes esforços, por parte de agentes 

imobiliários (Estado e empreendedores imobiliários), desde o início de sua ocupação até os dias atuais. 

Por meio de parcerias público-privadas, tem se convertido em uma área valorizada e o principal vetor de 

ocupação por parte das camadas de alta renda da cidade, as quais buscam continuamente os condomínios 

fechados da região como opção de moradia; característica esta que se constitui na peculiaridade da área 

(Brito, 2015). 

Questiona-se se este modelo de ocupação predominante por condomínios fechados é o mais 

adequado, a longo prazo, porque este padrão de urbanização causa enormes impactos, tanto em seu 

                                                                 
4 No citado trabalho foram detectadas as seguintes tipologias de ocupação para a Região Sudeste de Goiânia: loteamentos 
residenciais, conjuntos habitacionais, áreas de posse, condomínio horizontal fechado e áreas institucionais.  
5 A Região Sudeste é uma das 12 Regiões Administrativas de Goiânia. Não fazia do plano original da cidade até a década de 
1950, quando de área rural do município foi transformada  em área de expansão urbana. 
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entorno imediato quanto na própria cidade. Tais impactos são comumente associados: a autosegregação 

da vida intramuros, o que gera imediações desertas, insegurança e a inibição da circulação de pedestres; 

ao não-diálogo com o entorno, visto que geralmente a vizinhança é mais desfavorecida economicamente 

e isto reforça ainda mais seu caráter exclusivista e segregador, bem como a gentrificação da população 

local.  

Procura-se compreender a análise da lógica da produção das cidades como um excedente, que 

necessita da urbanização para absorver o produto que gera continuamente. Ou seja, compreender a lógica 

entre o desenvolvimento do capitalismo e a sua relação com o processo de urbanização na Região 

Metropolitana de Goiânia, mais notadamente no Vetor à Sudeste. 

No presente estudo, particularmente interessam-nos os fenômenos relacionados à dispersão urbana 

e seus desdobramentos no espaço urbano. Dentre as principais características da urbanização dispersa 

(Reis Filho, 2006) são notáveis na área em estudo, o desenvolvimento de novos modos de vida, 

viabilizados pela maior mobilidade (especialmente a individual), “organizando seu cotidiano em escala 

metropolitana e inter-metropolitana, envolvendo diversos municípios”; além de novas formas de 

organização urbanística: condomínios e loteamentos fechados, empreendimentos de usos múltiplos 

isolados, shoppings centers – alteração das relações público – privado.  

Esta nova forma de organização urbanística - o condomínio fechado, também é estudada por 

Pescatori, Abreu (2016). Para os autores, sua popularização deveu-se à atuação urbanística da Alphaville 

Urbanismo S.A. e argumentam que ela exerceu, e permanece exercendo, papel fundamental na 

configuração da cidade contemporânea brasileira. 

A implantação do primeiro condomínio fechado de alto padrão na Região Sudeste em 2000 - o 

Alphaville Flamboyant, coincide com a fase em que a empresa iniciou a sua expansão em solo nacional, 

pois até então, a sua atuação estava restrita à Região Sudeste do país. O que corrobora a opção de análise 

pelo recorte espaço-tempo de 2000 à 2020. Parece uma opção natural aos empreendedores que atuam 

na Região Sudeste, avançar pelas cidades limítrofes à Goiânia - cidades menores, com prefeituras ávidas 

por investimentos e novas fontes de arrecadação fiscal e geralmente sem os entraves e a burocracia das 

quais os municípios maiores não podem se desvencilhar. 

À expansão das cidades por extensão, contínua ou dispersa, ancorada nos vazios urbanos - 

lote sou glebas deixados vagos à espera de valorização - combinam-se, crescentemente, a 

expansão urbana por sobreposição e densificação de áreas já ocupadas e o abandono de regiões 

urbanas inteiras, muitas delas precocentemente tornadas obsoletas. Fundamentam essa 

obsolescência as novas lógicas de produção e especulação imobiliária e financeira, os requistos 

tecnológicos e de cooperação das atividades econômicas e a incongruência entre o que se constrói 
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e as carências sociais existentes. Às situações urbanas e esvaziadas resultantes desse processo 

chamamos de vazios construídos, onde áreas inteiras das cidades perdem função ou vitalidade, ou, 

de forma ainda mais dramática, já são construídas enquanto áreas que não conseguem ser 

preenchidas por dinâmica social ou urbana.  

Considerações Finais 

A região do Entorno de Goiânia passou por mudanças profundas nos últimos anos nos aspectos: 

territorial, social, econômico, ambiental e político. Destacando no contexto, o inchaço populacional, que 

resultou na segregação urbana, deterioração do centro da capital e de sua periferia, déficit habitacional, entre 

outros. Além dos fatores acima elencados, Goiânia e seu entorno cresceu de forma espraiada, o que dificulta 

a implantação de estratégias de desenvolvimento urbano e regional. 

A dinâmica populacional das últimas décadas do século XX também provocou a conurbação 

induzida e forçada rumo aos citados municípios. Essa dinâmica é alimentada pelo déficit 

habitacional, pela exclusão social e potencializada pela especulação imobiliária. Observa-se ainda 

que as áreas rurais na margem da metrópole estão sendo transformadas em reservas de valor em 

loteamentos urbano sem ocupação, os chamados vazios urbanos. Além de um acentuado 

crescimento nos índices de violência e criminalidade na Região (Barreira, 2013). 

Conclui-se por impactos significativos em toda a extensão do vetor à Sudeste, que por sua vez se 

desdobram em toda a região metropolitana de Goiânia. Neste contexto, observa-se que os municípios 

de Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Trindade e Goianira são os que, até o momento, sofreram 

a maior influência do processo de metropolização de Goiânia através de um processo de conurbação 

prematuro e intenso, e que, portanto, deverão ser melhor analisados. 
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REDE DE TRANSPORTES E FLUIDEZ TERRITORIAL: A CONCESSÃO DAS 
RODOVIAS FEDERAIS BR-060 E BR-153 EM GOIÁS 

Dallys Dantas1 

Introdução 

Uma das características do mundo contemporâneo, de acordo com Santos (2006), é a exigência 

de fluidez, seja para a circulação de produtos, dinheiro, ideias ou mensagens, de modo a atender os 

interesses dos atores hegemônicos. Considerando que a circulação é fundamental na estruturação 

do território (ARROYO, 2015), a fluidez se define como um processo eminentemente territorial. Daí 

o conceito de fluidez territorial, entendido como o processo resultante de um conjunto de ações 

políticas mediadas por objetos técnicos, cuja função é permitir uma aceleração cada vez maior dos 

fluxos que estruturam o território (ARROYO, 2015). 

Nesse contexto, as redes de transportes desempenham uma função fundamental, uma vez que 

viabilizam a circulação de diversos fluxos. Não por acaso estar a fluidez contemporânea baseada 

em redes técnicas (SANTOS, 2006). O fato é que, enquanto redes de transportes troncais, as 

rodovias federais BR-060 e BR-153 são estratégicas para a circulação, tanto na escala regional 

quanto nacional. Diante disso, torna-se elementar a questão: em que medida a concessão dessas 

rodovias está relacionada à produção e ao controle da fluidez territorial? 

O objetivo deste texto é, portanto, apontar e discutir elementos pertinentes à fluidez territorial de 

modo a relacioná-la à concessão das rodovias federais BR-060 e BR-153 em Goiás. Em um primeiro 

momento, analisa-se os principais aspectos relativos à produção da fluidez, destacando o papel dos 

atores envolvidos. Em seguida, discute-se o controle privado das rodovias por meio do regime 

concessório, relacionando-o ao controle da circulação. Destarte, a conclusão é de que a concessão 

das BR-060 e BR-153 se caracteriza como uma forma tanto de produção quanto de controle da 

fluidez territorial. Convém ressaltar que a discussão em tela corresponde a uma parte da pesquisa 

de mestrado do autor – ainda em desenvolvimento – junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Geografia (PPGeo), no Instituto de Estudos Socioambientais (IESA/UFG). 

 

 

 

                                                                 
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal 
de Goiás. E-mail: dallysdantas@gmail.com. 
Orientador: Prof. Dr. Denis Castilho 
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A produção da fluidez 

Para Santos (2006), a fluidez é produzida a partir de um empreendimento conjunto do poder 

público e da iniciativa privada. Segundo o autor, cabe ao Estado, diretamente ou por concessões, 

dotar o território dos macrossistemas técnicos sem os quais as demais técnicas não se efetivam. As 

empresas, isoladamente ou associadas, estabelecem redes privadas, cuja geografia e 

funcionalização correspondem ao seu próprio interesse mercantil, sustenta o autor. 

Nessa perspectiva, as redes de transportes constituem um dos macrossistemas técnicos 

indispensáveis à efetivação das outras técnicas. Daí o papel do Estado em implantar rodovias, 

ferrovias, hidrovias etc. Relacionado a isso estão as ações das empresas que, ao utilizar essas redes 

técnicas segundo seus próprios interesses, produzem redes [geográficas] de atuação e influência no 

território. Desse modo, pode-se afirmar que a produção da fluidez perpassa pela atuação estatal 

articulada às ações e aos interesses corporativos. 

Nesse contexto, as redes de transportes desempenham uma função fundamental, uma vez que, 

ao viabilizarem a circulação de pessoas, mercadorias, valores, etc., contribuem para a produção de 

fluidez. Ademais, segundo Santos (2006), a fluidez contemporânea é baseada em redes técnicas. 

Todavia, adverte o autor, a fluidez não é uma categoria meramente técnica, mas sim sociotécnica: 

“ela não alcançaria as consequências atuais, se, ao lado das inovações técnicas, não estivesse 

operando novas normas de ação” (SANTOS, 2006, p. 275). Isso significa, por um lado, que a 

circulação de pessoas e mercadorias, por exemplo, é realizada de forma cada vez mais veloz, pois 

são criados objetos técnicos (rodovias, ferrovias etc.) destinados a favorecer a fluidez (SANTOS, 

2006). Por outro, associada a essa base técnica, há, em várias escalas, uma base normativa, isto é, 

diversas instâncias de supervisão e regulação dos fluxos, seja para estimulá-los, vigiá-los ou impedi-

los (ARROYO, 2015). 

É nesse sentido que a concessão das rodovias federais BR-060 e BR-153 em Goiás se vincula à 

produção da fluidez, de modo que o regime concessório possui tanto um aspecto técnico quanto 

normativo. Técnico porque, conforme previsto no contrato de concessão, uma das exigências para 

exploração privada das rodovias refere-se à ampliação e melhoria da infraestrutura viária (BRASIL, 

2013b). Normativo pois está associado ao planejamento territorial do Estado, particularmente no que 

se refere às políticas voltadas aos transportes e à logística, a exemplo do Programa de Investimentos 

em Logística (PIL), criado em 2012 – não por acaso a concessão das BR-060 e BR-153, em 2014, ter 

sido realizada no âmbito do PIL (BRASIL, 2013). 
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O fato é que a concessão das BR-060 e BR-153 no território goiano expressa, de forma concreta, 

a articulação política entre o Estado e a iniciativa privada, constituindo, assim, um fator importante 

no processo de produção da fluidez territorial. Não obstante, sua função pode ir além de 

simplesmente viabilizar a fluidez. A hipótese é de que o controle privado dessas redes de transportes 

por meio do regime concessório seja, também, uma forma de controle da fluidez. 

O controle da fluidez 

Se a fluidez é produzida a partir de um empreendimento conjunto entre o Estado e corporações 

(SANTOS, 2006), pressupõe-se que seu controle também seja realizado de forma articulada entre o 

poder público e a iniciativa privada. Daí ser a concessão uma das formas desse processo, isto é, o 

controle da fluidez. Endossa esse pressuposto o fato de que, além dos conhecidos equipamentos 

de fiscalização eletrônica de velocidade, verifica-se nas rodovias concedidas – principalmente nas 

praças de pedágio – todo um aparato eletrônico (câmeras, sensores etc.) vinculado a uma rede 

informacional, cuja função é, além do monitoramento do tráfego, a fiscalização da circulação de 

mercadorias e o controle dos fluxos logísticos. Daí que a logística é concebida como inviável sem a 

variável informacional (HUERTAS, 2013). 

É nesse contexto que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, em julho 

de 2017, uma normativa que trata da fiscalização eletrônica remota do transporte rodoviário de 

cargas no país. A Resolução nº 5.379/2017 estabelece que todas as concessionárias que 

administram rodovias federais façam adesão ao novo sistema de fiscalização, cuja uma das 

exigências é a instalação de equipamentos de monitoramento remoto em todas as praças de pedágio 

(ANTT, 2017). 

Ainda de acordo com a ANTT (2017), a fiscalização eletrônica remota do transporte de cargas 

faz parte do programa Canal Verde Brasil - Rede Logística Inteligente, uma política voltada para a 

desburocratização e redução do custo logístico, cujo principal objetivo é aumentar a competitividade 

dos produtos brasileiros no mercado internacional. A lógica do programa, segundo a Agência, é o 

monitoramento permanente dos fluxos de transportes e a integração dos dados da ANTT e de 

parceiros estratégicos, resultando na “agregação de valor ao dado captado, para fins regulatórios, 

tributários, de segurança, e, sobretudo, de produção de dados, informações e conhecimento acerca 

dos fluxos logísticos” (BRASIL, 2017, n.p.). 

Além do uso cada vez mais ampliado e integrado das redes de comunicação, o controle privado 

das redes de transportes mediante concessão, a exemplo do que ocorre com as rodovias federais 

BR-060 e BR-153 em Goiás, significa também uma estratégia de potencialização da logística. 
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Embora não seja, tecnicamente, uma operação logística, a concessão pode influenciar, 

positivamente, o desempenho desse ramo dos serviços, uma vez que, via de regra, os contratos têm 

como requisitos básicos a melhoria e a manutenção das condições de tráfego nas vias. Rodovias 

em boas condições de tráfego permitem maior aceleração dos fluxos e, por consequência, aumento 

da velocidade de circulação. Desta forma, a concessão configura-se como um fator suplementar da 

dinâmica logística, pois potencializa sua eficiência e eficácia. 

Considerações finais 

Sabe-se que o imperativo da fluidez, balizado pelas redes de transportes, implica na aceleração 

da circulação de mercadorias, pessoas, ideias, ordens corporativas e institucionais etc., isto é, na 

intensificação da velocidade toda uma gama de fluxos (materiais e imateriais) que estruturam o 

território. Nesse contexto, torna-se evidente a trama política envolvendo o poder público e a iniciativa 

privada com o objetivo de, por meio de sistemas logísticos, produzir, controlar e utilizar de forma 

privilegiada informações relativas ao fluxo de mercadorias. Trata-se de uma evidência incontestável 

da articulação entre Estado e iniciativa privada voltada à produção e, sobretudo, ao controle da 

fluidez territorial. 

Considerando que as redes de transportes são fundamentais para o funcionamento das 

operações logísticas, uma vez que representam a densidade técnica imprescindível à circulação, a 

concessão pode ser vista como uma forma de racionalidade do sistema logístico. Se nos discursos 

político-institucional e técnico-empresarial o regime concessório tem por objetivo o melhoramento da 

capacidade de tráfego, a segurança dos usuários e o bom estado de conservação das rodovias, na 

prática sua finalidade efetiva é o atendimento às demandas por velocidade de circulação. Desse 

modo, a concessão das rodovias federais BR-060 e BR-153 em Goiás atende ao imperativo da 

fluidez territorial, representando, portanto, um fator importante para a sua produção e controle. 
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REDES AEROVIÁRIAS EM GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS 

Bruno Carneiro de Oliveira1 

Introdução 

A circulação de pessoas e de mercadorias é indispensável para o crescimento econômico e 

desenvolvimento social de um país, de uma região ou de determinada unidade federativa quando se 

olha, por exemplo, o Brasil. É possível que essa indispensabilidade tenha surgido a partir do 

momento em que o ser humano percebeu que a troca de mercadorias possibilitaria a aquisição de 

produtos que pertenciam a outro território e outro povo. A invenção da roda concedeu agilidade às 

trocas, que poderiam ser feitas entre distâncias mais longas em menos tempo, levando mais 

mercadorias em estruturas que a roda sustentaria, originando a carroça e a charrete. Tanto as 

navegações, no período renascentista, quanto as máquinas a vapor, na Revolução Industrial, 

revolucionaram as formas de se pensar a tríade espaço-tempo-técnica por meio da evolução dos 

sistemas de transportes. 

Para Teixeira Neto (2008), a idealização e implementação de redes de circulação figura-se como 

a primeira ação para a ocupação de um território. Em func ̧ão de sua importa ̂ncia, no que tange, por 

exemplo, à explicac ̧ão e ao funcionamento das cidades o termo rede, enquanto conceito teórico ou 

como noção empregada por atores sociais, como pontuado por Dias (2014), é salutar para a 

compreensão dos resultados dos diferentes tipos de circulação nos territórios. As redes possuem 

papel fundamental no que tange à (re)produção e análise do espaço geográfico, uma vez que 

revelam diferentes nuances econômicas, sociais e espacias.  

A temática sobre transporte aéreo na Geografia é pouco estudada, fato que se confirma quando 

o assunto é pesquisado por meio de palavras-chave como transporte aéreo, rede aeroviária, ligações 

aéreas nos bancos de teses e dissertações de diferentes universidades. Alguns trabalhos como os 

de Gallo (2006), Pereira (2010) e Pereira (2014) puderam demonstrar o papel do transporte aéreo 

seja em contexto de integração nacional, seja de estruturação regional de fluxos ou mesmo no 

âmbito das estratégias do capital empresarial. Essa escassez é ainda mais notável quando se 

pesquisa especificamente os recortes espaciais selecionados. Portanto, é notável a necessidade de 

estudos que se preocupem com a relação entre transporte aéreo, dinâmica territorial e fluxos. 

Entre pesquisas e análises preliminares notou-se que essa leitura sobre Goiás não pode ser 

dissociada do Distrito Federal e de Tocantins, uma vez que são unidades federativas que tiveram 
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seus territórios formados a partir de desmembramento do território goiano. É possível dizer que a 

mudança de capital de Cidade de Goiás para Goiânia, a construção de Brasília e a construção de 

Palmas criam uma linha do tempo que relaciona-se com a evolução do transporte aéreo e de seus 

fluxos de mercadorias e passageiros, que por sua vez está ligada a uma série de hierarquizações 

relacionadas a produção de mercadorias, emergência de cidade médias (novos centros de comando 

de empresas e de concentração de serviços) e regiões turísticas. Temos como hipótese o fato de 

que o Estado figura-se como principal ator desse processo e completa o projeto de integração 

econômica e infraestrutural das três UFs ao restante do território brasileiro. 

Desenvolvimento 

As redes possuem papel fundamental no que tange à (re)produção e análise do espaço 

geográfico, uma vez que revelam diferentes nuances econômicas, sociais e espacias. Santos (1994) 

considerou as redes a partir de duas perspectiva, sendo uma referente ao transporte de matéria, 

energia ou informação por meio de diferentes tipos de infraestrutura, e outra ligada ao uso que os 

sujeitos fazem  dessas infraestruturas. A primeira perspectiva possui lugar nas análises de Dias 

(2014) ao analisar as inovações tecnológicas que difundiram em diminuição das distâncias no 

espaço global, como no exemplo das tecnologias de informação e comunicação e de obras de 

engenharia de transporte. Essa configuração espacial é denominada por alguns autores como rede 

técnica. 

Dupuy apud Castilho (2013) definiu os sistemas de transporte como tipos de redes técnicas, 

uma vez que são formados pela conexão de pontos que estabelecem diferentes relações entre 

diferentes regiões. Os sistemas de transporte integram centralidades, e as desenvolvem 

economicamente, gerando redes de solidariedade, facilitando as comercializações e circulações. Por 

outro lado, há uma espécie de marginalização de lugares não privilegiados pela lógica de mercado 

e pela ausência de iniciativa do Estado. 

Conforme Dias (2014, p. 149), as redes figuram-se como “instrumento valioso para a 

compreensão da dinâmica territorial brasileira” e, com base nos exemplos anteriores, as redes 

aeroviárias fazem parte dessa compreensão que pode revelar as nuances da circulação de pessoas 

e mercadorias, bem como da produção deste. Nas palavras de Santos e Silveira (2002, p. 167), “não 

basta produzir (...), é indispensável colocar a produção em movimento, pois agora é a circulação que 

preside à produção”. O crescimento e desenvolvimento dos fixos (aeroportos, aeródromos etc.), por 

meio das ações do Estado, da iniciativa privada e do aparato desenvolvido a partir da fase do meio 

técnico-científico-informacional (SANTOS, 1994) tem possibilitado a amplitude dos fluxos (circulação 
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de pessoas, mercadorias, informações etc.), o encurtamento das distâncias, a globalidade dos 

lugares e a uma “compressão tempo-espaço”, tal qual denominou Harvey (1994).   

Fernandes e Pacheco (2016) argumentam que o setor de transporte aéreo ganha maior 

destaque a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e permanece atualmente como “a 

grande estrela dos meios de transportes”. Do invento de balões pelos irmão Montgolfier no último 

quarto do século XVIII até as aeronaves a jato percebe-se um grande avanço da aviação mediada 

pela tecnologia que contribuiu para que o sistema de transporte aéreo se configura-se como um 

modal fundamental para o desenvolvimento econômico mundial. 

Em uma perspectiva histórica, a aviação no Brasil tem como marco o vôo a bordo realizado por 

Santos Dumont em 1906, na França, e ficou reconhecido como patrono da aviação brasileira, mesmo 

que na maior parte do mundo esse crédito tenha sido dado aos irmão Wright por um vôo realizado 

em 1903. Inicialmente, não havia a necessidade de grande infraestrutura aeroportuária, quase 

inexistindo alguma espécie de regulação de tráfego aéreo, tendo foco básico no avião e no piloto, 

conforme Fernandes e Pacheco (2016). É com o fim da Primeira Guerra Mundial, com as 

disponibilidade de aviões e com pessoal experiente, que o transporte aéreo ganha força como 

atividade comercial para o transporte de passageiros, correio e carga. 

As empresas estrangeiras Syndicato Condor e Panair Brasil foras as primeiras empresas aéreas 

a operar em todo o território nacional e a Viação Aérea Rio Grandense (VARIG) consolidou-se como 

a primeira empresa da aviação comercial brasileira mas realizou inicialmente suas operações em 

parte de Santa Catarina e em todo o Rio Grande do Sul. Conforme Pereira (1987), a Viação Aérea 

São Paulo (VASP), também nacional, iniciou suas atividades explorando a linha de Goiás em 1934, 

chegando a Goiânia em 1938. Assim, é possível notar uma busca pela integração de Goiás ao 

restante do país também pela via do transporte aéreo, uma vez que as autorizações para  a as 

operações de vôo eram aprovadas pelo governo federal.  Essa “integração aérea” ganha força com 

a construção de Brasília (1960) e com o contexto da modernização agrícola, que impulsionou as 

obras infraestrutura rodoviárias e aeroviárias. O aeroporto de Brasília, por conta da futura demanda, 

foi construído antes da inauguração da capital federal, estando em funcionamento desde 1957. 

Essas ações do Estado brasileiro que também movimentaram o setor privado de transportes  

possuem relação com o aumento do número de rotas aéreas no Centro-Norte do Brasil, a exemplo 

das operações da Votec Serviços Aéreos Regionais S.A. destacadas por Pereira (1987) que, em 

1976, operava em linhas como Uberlândia-São Simão-Goiânia-Aragarças; Brasília - Santa Isabel - 

Santa Terezinha - Campo Alegre - Conceição do Araguaia – Marabá – Tucuruí - Belém; Brasília - 
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Porto Nacional – Carolina – Imperatriz – Marabá – Tucuruí – Belém. Em Goiás, no ano de 1977, a 

Votec amplia suas escalas com a inclusão da Cidade de Goiás e Itumbiara.  

Conforme os artigos 27 a 29 do Código Brasileiro de Aeronáutica (BRASIL, 1986), o aeródromo 

é definido como “toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves” e são 

classificados em civis e militares. O civil é o destinado ao uso de aeronaves civis enquanto o militar 

é o destinado ao uso de aeronaves militares. Os aeródromos civis são classificados em públicos 

(aeroportos) e privados. Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (2017), existem 

atualmente 148 aeródromos em Goiás (34 públicos e 114 privados), 8 no Distrito Federal (2 públicos 

e 6 privados) e 46 em Tocantins (38 públicos e 8 privados).  

Considerações Finais 

O abordado no presente texto constitui-se como parte das intenções do projeto de pesquisa de 

doutorado do autor que busca se dedicar ao estudo dos aeródromos públicos, enfatizando os fluxos, 

a infraestrutura aeroportuária, ações tangentes às concessões de uso, entraves e avanços ao longo 

das gestões dos governos estaduais e federais. 

A análise das redes aeroviárias buscará ressaltar como tem se espacializado o fluxo de 

passageiros e de mercadorias nas UFs a serem estudados. Brasília pode ser visto como o principal 

elo da região centro-oeste no âmbito de vôos para a maior parte das capitais brasileiras e cidades 

internacionais, enquanto Goiás e Tocantins possuem aeródromos que servem a uma demanda mais 

estritamente regional. O que aqui denomina-se como rede aeroviária, assunto inserido no estudo 

das redes técnicas, busca-se considerá-la enquanto um instrumento para a integração territorial, 

imprescindível para a circulação e indutor do processo de desenvolvimento econômico no centro-

norte brasileiro. 
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A FESTA SE FAZ NO PREPARO: FESTEJO DE SÃO JOÃO BATISTA EM 
AGRADECIMENTO A COLHEITA DO ARROZ NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA KALUNGA SUCURI, MONTE ALEGRE-GO  

Alice da Silva Castro1 

Considerações iniciais 

A Comunidade Kalunga de Monte Alegre-GO, somada às comunidades de Teresina e Cavalcante 

integram Sítio Histórico Kalunga2. Embora se assemelhe pela matriz africana por serem comunidades 

quilombolas de identidade Kalunga, cada uma possui suas especificidades e singularidades. 

No ano de 2015, por meio do projeto de pesquisa “Programa Kalunga Cidadão: promoção da 

igualdade racial na comunidade rural quilombola Kalunga de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina 

– Goiás”3, realizou-se pesquisas de campo que tiveram o propósito de experienciar e levantar 

potencialidades turísticas no território Kalunga do município de Monte Alegre.  

Esses levantamentos consistiram em identificar potencialidades turísticas – o que pode se tornar um 

atrativo turístico – pautado nas riquezas naturais, como as cachoeiras. Quanto culturais, ancorada nas 

práticas e costumes cotidianos, nos contos, lendas e histórias, e, sobretudo na festa de São João Batista. 

A festa se faz no preparo  

As comunidades quilombolas de Monte Alegre, assim como as outras pertencentes ao Sítio 

Histórico Kalunga, são formadas por famílias rurais que produzem seus alimentos por meio dos 

roçados, via de regra no sistema “roça-de-toco”. O arroz é a base alimentar principal dessas famílias 

e, portanto, a celebração de sua colheita é o foco principal de agradecimento na Festa de São João 

Batista. A festa não possui uma temporalidade precisamente determinada. Os mais idosos 

desconhecem quando se deu o início, assim expressou um Kalunga de 60 anos que se diz 

apaixonado por forró: “Eu era criança, e a minha avó que morreu com mais de 80 anos não sabia 

dizer quando começou”.  

A festa gera grande movimentação na Comunidade, e, mesmo sendo de fé católica provoca 

expectativas até em quem se denomina de outras religiões, como o protestantismo. É o momento 

                                                                 
1Licenciada em Geografia e mestranda em Geografia no PPGEO IESA-UFG, sob orientação da Prof. Dra. Maria Geralda de 
Almeida.  E-mail: sscastroalice@gmail.com. 
2Decreto Federal Nº 4.887, de 20 de novembro de 2003: Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
3Edital: PROEXT 2015/UFG–Proponente: Prof. Dra. Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega. Coordenadora do subprojeto de 
Turismo pelo curso de Geografia: Prof. Dra. Maria Geralda de Almeida. 
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de reencontro de familiares que estão distantes, assim como a entrega da promessa feita a Deus 

por intersecção de São João Batista. É também momento de alegria, dança e música.  

A amplitude simbólica do fenômeno desencadeado por uma festa pode ser compreendida a 

partir da análise de Almeida (2010) que destaca que a festa representa crenças coletivas juntamente 

com a representação do sagrado, em que são evidenciadas por uma comunidade ou a maioria dos 

seus membros. 

 Anteriormente expresso, a festa se inicia na expectativa do seu acontecer e se faz no preparo. 

Embora os dias oficiais sejam 29 e 30 de junho, a organização do espaço com as barracas de palha 

e o ambiente da cozinha improvisada da comunidade se inicia sete dias antes. O dia de São João 

Batista é 24 de junho, porém a explicação para que a festa amplie para o final de semana após a 

data de São João, é para que alcance o final de semana e pessoas que moram distantes possam 

participar. Durante esses dias que antecedem a festa final, são realizados também novenas com 

rezas do terço e músicas tradicionais de reverência aos santos católicos.  

As chegadas dos participantes da festa se dão de diversas as formas: motocicletas, cavalos, 

camionetes, carros e a pé. Muitas famílias de outras comunidades vão para o Sucuri a pé e fazem 

longas caminhadas, pegam caronas ou pagam por elas. Devido às distâncias e a dificuldade de 

locomoção, algumas famílias acampam na Comunidade. 

Normalmente, os mais idosos que antecipam suas chegadas para os preparativos utilizam barracos 

de palha, ao passo que os mais jovens que vão somente aos dias da festa oficial acampam em barracas 

de camping. É importante ressaltar que no espaço da festa, também há barracas para a saúde – caso haja 

contratempos – e também uma barraca da Educação, para que os alunos da escola da comunidade não 

tenham que parar suas atividades escolares tampouco suas práticas festivas e culturais.  As figuras 01 e 

02 representam a chegada dos Kalunga e comunidade ao espaço da festa. 

Figura 01                                                                             Figura 02 

 

Chegada à festa. Fonte: NEVES, T. 2015.                                Espaço da festa no Sucuri com barracas de palha            
                                                                                                        e ao centro o salão de festa. Fonte: Casa de Cultura 
                                                                                                        Antônia Ferreira. 2015. 
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Mais do que (re)viverem esses momentos de tradição e celebração, a festa possibilita o exercício 

de práticas culturais como danças, músicas, rezas, histórias, saberes e fazeres. A comunidade 

acredita que o reforço as festas e atividades culturais os tornem valorizados perante outras pessoas, 

para além de ser um atrativo a mais, como forma de engrandecer as atividades para o turismo na 

região. 

 Dessa forma, outras pessoas que não têm experiências com uma comunidade rural tivessem 

momentos com a realidade dessas famílias que estão dispostas a receber as atividades turísticas, 

participando juntamente das festas e atividades tradicionais, culturais, e os saberes e fazeres do 

cotidiano. 

 Para além desses aspectos, conta-se a experiência de estarem em uma comunidade de 

remanescentes de quilombos, de valor histórico e social como prova de resistência e luta pela vida, 

pela terra e o patrimônio cultural.  

A figura 03 a seguir representa a preparação do “Banquete” oferecido pelos “Donos da Festa”, 

alimento a ser servido a noite como cardápio principal, composto por arroz, feijão e paçoca de carne. 

Os “Donos da Festa” custeiam todas as despesas como forma de pagar promessas, característica 

de práticas do catolicismo. 

 

Figura 03 

 
Cozinha improvisada por rochas e tocos de madeira. 

Autora: CASTRO, A. 2015. 
 

Embora a festa celebre a colheita do arroz, no ano de 2015 e anos anteriores, como relatados 

pelas mulheres Kalunga, responsáveis pelo preparo dos alimentos, o arroz havia sido comprado no 

supermercado da cidade de Monte Alegre. 

Conforme os relatos há dois aspectos que explicam esse procedimento: i) a seca prolongada 

pela falta de chuva impossibilitou a produção do arroz na safra 2014/2015; ii) muitos homens e 

mulheres, devido a idade avançada, já não conseguem plantar roças e pelos filhos morarem na 

capital Brasília ou Goiânia, eles não estão presentes na época de plantar e/ou colher.  
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Percebe-se que a evasão de jovens é um fato preocupante para os mais idosos. Representantes 

e lideranças da comunidade demonstram essa preocupação, ao relatar que os jovens não têm 

interesse por aprender as músicas e rezas tradicionais, geralmente repassadas de geração a 

geração. Eles temem que a festa perca o sentido de agradecimentos a Deus e a São João Batista, 

pois durante as novenas e atividades religiosas, a participação dos jovens é mínima.  

A festa acontece em um determinado local próximo ao rio Paranã e ali acontecem 

representações simbólicas. Portanto, o território Kalunga é classificado como Patrimônio Material 

sendo ele demarcado e reconhecido e tudo que há de palpável, como também Patrimônio Imaterial, 

que para Santana e Simões (2015) podem ser identificados nas práticas simbólicas, vivências 

cotidianas como destacam que as 

[...]práticas simbólicas, representadas por vivências cotidianas, hábitos, crenças e 
modos de fazer e viver em uma sociedade, são entendidas como patrimônio 
imaterial. Tais práticas são experiências que, segundo Certeau (1998), constituem-
se como práticas ordinárias, ou seja, operações culturais que são movimentos do 
dia a dia. (Le Goff, 1996, p. 423) [...] (SANTANA; SIMÕES, 2015, p. 90) 

Deste modo, as referências que temos acerca de Festas e Patrimônio Imaterial e a 

organização da comunidade são consideráveis para que se possa eleger a Festa de São João 

Batista como uma possibilidade turística; este atributo com o desenvolvimento turístico permitiria a 

comunidade tornar-se conhecida – desejo expresso em conversas pela maioria dos Kalunga. 

Atualmente há a divulgação da festa de “São João Batista na comunidade do Sucuri” na 

cidade de Monte Alegre e a comunidade conta com a participação de alguns habitantes do município, 

porém ainda é desconhecida por muitos moradores da cidade. Foi percebida também a participação 

de pesquisadores que acompanham as festas na comunidade há alguns anos.  

Com essa movimentação, tanto dos próprios atores da festa como os visitantes, algumas 

famílias já se organizaram com barracas para a comercialização de objetos e utensílios e refeições: 

almoço com galinha caipira, lanches e jantares como tapiocas recheadas, pastéis e bolos. Além 

disso, já acontece o aluguel de barracas de palha a turistas, a fim de incrementar a renda da 

comunidade. 

Considerações finais 

A comunidade Sucuri possui suas particularidades que se diferenciam de outras comunidades 

do Território Kalunga, a festa de São João Batista. Além de celebrar a colheita do arroz, o principal 
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produto da base alimentar das famílias do território kalunga de Monte Alegre no nordeste do estado 

de Goiás.  

A festa também se torna lugar de representações de fé, de encontros e reencontros com amigos 

e familiares além da própria comunidade considerar que a festa seja a reafirmação da tradição da 

Comunidade Quilombola Kalunga. 

Com a possibilidade de potencial turístico, a visibilidade da festa pode se tornar positivo tanto 

para a valorização da comunidade Kalunga e reafirmação de uma cultura africana rica e matriarcal 

das populações brasileiras.  
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A PAISAGEM CULTURAL DA COMUNIDADE COXIPÓ DO OURO EM 
CUIABÁ–MT 

Daril Domingos Motta1 

Sônia Regina Romancini2 

Introdução 
 

O Coxipó do Ouro é um Distrito do município de Cuiabá-MT, distante 25 quilômetros do centro 

histórico, que devido à falta de infraestrutura (estradas) permaneceu pouco integrado à cidade. Traz 

elementos da paisagem natural presentes, tendo no Cerrado a vegetação de maior destaque. 

Consolidado no vale do Rio Coxipó do Ouro as formações morfológicas se apresentam de forma 

exuberante com colinas cobertas pela savana do cerrado e, ao fundo, o cenário dos paredões da 

Chapada dos Guimarães onde suas grotas apresentam vegetação mista de florestas equatorial com 

matas ciliares, conservando pequenas nascentes importantes para o fluxo das águas. A Paisagem 

Cultural perpassa a morfologia do local, ela é observada em todos os aspectos e ressignificados que 

seus habitantes (re)produziram como forma de sustento ou que se tornou manifestação do modo de 

viver desta comunidade. As ruínas de uma antiga e importante fábrica de pólvoras, igreja barroca 

com muitas festas de santos, tanto na própria igreja ou realizadas por famílias que mantêm esta 

forma de devoção. O Siriri presente nas brincadeiras de rodas das crianças. A escola que por sua 

representatividade é muito importante para a vida social e compõe o cenário da paisagem cultural 

da comunidade. 

Inicialmente, realizamos pesquisas bibliográfica e documental. Em seguida, a pesquisa de 

campo, onde tivemos a oportunidade de dialogar com os moradores e entender a dinâmica da 

comunidade, acompanhar as festas tradicionais, saber da história, conhecer e percorrer a vasta 

paisagem observando a morfologia da região. Por último, realizamos as entrevistas com alunos da 

escola e também com moradores, que forneceram um material rico em informações sobre a vida 

cotidiana e sobre a cultura transmitida de geração em geração. 

Desenvolvimento 

Para elucidar melhor a questão sobre paisagem cultural recorremos a Andreotti (2013, p. 73) 

que faz a seguinte afirmação: 

                                                                 
1 Universidade Federal do Mato Grosso. Contato: darilparana@hotmail.com 
2 Universidade Federal do Mato Grosso. Contato: romancini.ufmt@gmail.com 
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Nesse ponto parece fundamental a distinção entre paisagem cultural no sentido 
antropológico e paisagem cultural no sentido humanístico. No primeiro caso, são 
considerados exatamente aqueles aspectos antropológicos que denotam não 
somente a etnia, mas também o seu envolver-se numa espécie de incultura e 
aculturação. No segundo caso, parafraseando Heidegger, pode-se afirmar que é o 
pensamento a verdadeira casa da paisagem: um pensamento rico daquela cultura 
cujo perfil é aquele sumariamente desenhado pelo próprio Heidegger conforme já 
citado em outra ocasião: “Cultura é a realização dos supremos valores mediante o 
cuidado dos maiores bens do homem”. 

O Coxipó do Ouro apresenta tais características citadas. Primeiro com o seu caráter histórico, 

sendo reconhecido como o primeiro Arraial das terras mato-grossense onde a formação da cidade 

de Cuiabá deve-se às lavras de ouro de aluvião encontradas nestes sertões. Os habitantes que 

ocupavam a região foram forçados a deslocarem-se para outros campos e os novos moradores 

mantiveram maior ligação com a capital, ao menos durante a extração de enormes quantidades do 

metal que trouxe os homens brancos com seus escravos negros até os limites do Brasil. Em segundo 

lugar com o aspecto de terras longínquas aos grandes centros, o Coxipó do Ouro demorou muito 

tempo para estar inserido na globalização, ou seja, daquilo que ocorria no mundo e que poderia 

transformar o dia-a-dia destas comunidades tradicionais. A paisagem cultural, portanto, foi 

transformada e ao mesmo tempo mantida como num processo de inércia. Logo, percebemos a 

importância da paisagem como elemento de inserção e de identidade do fenômeno geográfico. 

Dos elementos dessa paisagem cultural o primeiro a ser destacado e de importância impar é o 

Rio Coxipó do Ouro, sendo que, posteriormente, a denominação Arraial da Forquilha foi substituída 

pelo topônimo de Coxipó do Ouro. O rio era o principal meio de acesso na época dos bandeirantes, 

sua importância não está reduzida como caminho, pois era fonte de água, alimentação com seus 

peixes, higiene para os banhos e, para finalizar, ouro de aluvião, aquele que era encontrado na 

superfície e podia ser catado sem o auxilio de equipamentos. O mesmo rio Coxipó do Ouro, na 

década de 1970 em diante, serviu para um direcionamento de lazer com o loteamento de várias 

chácaras, sempre com alguns metros de acesso no rio. O impacto dessas chácaras é relatado pelos 

moradores mais antigos da região e lamentado pela falta de cuidados em sua implantação. Cada 

lote apresentava de 50 a 100 metros de extensão de margem do rio e os moradores abriram um 

porto para acessar as margens de forma confortável para sua família e amigos. O problema é que 

ao cortarem o barranco derrubaram grandes quantidades de terra rumo ao leito do rio, que com a 

grande quantidade de portos construídos está bem assoreado. Em entrevista alguns moradores 

relataram que até o final dos anos 1970 produziam hortaliças e outros vegetais e enchiam as canoas 
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descendo o rio Coxipó do Ouro, vindo comercializar suas mercadorias no porto do Rio Cuiabá. 

Porém, com o passar dos anos, tiveram que abandonar essa atividade, pois não havia possibilidade 

de navegar pelo rio já assoreado e com muitas ilhas de areia que dificultava o percurso. A quantidade 

de peixe, também citado por moradores, foi diminuindo consideravelmente e hoje o principal peixe 

que existe é o lambari. 

A morfologia também é um aspecto importante da paisagem cultural. Rodeado por cerrado com 

sua exuberância de cores, flores e animais enchem os olhos de pesquisadores e/ou visitantes 

atentos ao novo, ao minucioso. A mata nas proximidades do rio apresenta uma vegetação mais 

densa, típica de mata ciliar, porém, há a presença de espécies da Floresta Amazônica. Os paredões 

da Chapada dos Guimarães e o Morro de São Jerônimo vistos de longas distâncias são referenciais 

desta morfologia.  

A presença da religiosidade acompanha os bandeirantes. Pascoal Moreira Cabral, em 1719 

chegou e fundou a cidade de Cuiabá, sendo seu primeiro Arraial o da Forquilha, invocava a proteção 

de Nossa Senhora da Penha de França. Hoje somente na região do Coxipó do Ouro temos três 

igrejas com esse nome. A Igreja na sede do Distrito foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN), porém, os santos que invocam são Divino Espírito Santo e Nossa 

Senhora do Rosário. Uma outra capela pequena nas margens da Estrada Parque Jurumirim realiza 

uma festa anual, quase sempre no mês de agosto. A terceira capela, situada no Recanto Tranquilo, 

pertencente a particulares, tem uma celebração regular mensal. A religiosidade presente nessas 

comunidades tradicionais é fator de extrema importância, pois, une os moradores em dias de 

celebração de cultos e missas que são o expoente máximo da representatividade, nas festas em 

homenagem aos santos quando celebram. Também servem de apoio em dias de tristeza e 

desolamento para cultuarem os mortos.  

 

Considerações Finais 

A paisagem cultural do Coxipó do Ouro é representada pela materialidade construída pela 

ancestralidade e deixada como mostra viva deste passado, ruas, igrejas, fábricas de pólvora, pontes, 

aterros, cemitérios, casas, e também pela cultura imaterial, como os costumes, crenças e festas de 

santos, a arte de preparar pratos típicos e o próprio modo de viver em contato com o cerrado. A 

proximidade com o centro da cidade de Cuiabá não afetou as relações que se mantêm ao longo dos 

anos. O Coxipó do Ouro não ficou inerte a tudo que ocorria de mudanças pelo mundo. 
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Mesmo uma comunidade tradicional não deixa de acompanhar o desenvolvimento de 

tecnologias e sua capacidade de inserção ao meio.  A comunidade tradicional produz aquilo que a 

população da cidade necessita, como verduras, ovos, galinhas caipiras, leite e seus derivados e, 

também, espaços de recreação em rios ou mesmo em chácaras que atendem ao público que busca 

escapar das tribulações da cidade. 

Ao observarmos a comunidade foi possível notar o apego de seus moradores com o local onde 

vivem, bem como seu pacato modo de vida. Existem conflitos e uma busca, nata nos seres humanos, 

por algo diferente daquilo que está disponível. Verificamos que há jovens que deixam seus pais e se 

aventuram em busca de melhorias na metrópole. Outros mantêm a dura vida de ter o cotidiano 

repetido em seus afazeres, levantar cedo alimentar animais e realizar o árduo trabalho da vida no 

campo. 
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AS MULHERES DO P.A NOVA GRÉCIA E O PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO (PNAE)  

Priscila Barbosa de Jesus1 

 
 
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda a importância das Políticas Públicas  para a mulher assentada tendo 

em vista o histórico de invisibilidade do trabalho feminino no campo que na maioria das vezes não é 

reconhecido como atividade produtiva (SILVA et al, 2006). Com base nesta discussão, o texto traz 

como foco principal a relação das mulheres do Projeto de Assentamento Nova Grécia com o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

O objetivo deste trabalho é compreender a importância do PNAE para o fortalecimento do 

trabalho das mulheres assentadas do P.A Nova Grécia. Para tal fim, a metodologia foi de cunho 

qualitativo, pautada em revisão bibliográfica e nos dados levantados durante entrevistas realizadas 

anteriormente em outras pesquisas. 

O Projeto de Assentamento Nova Grécia está localizado a 12 quilômetros da sede do município 

de Posse/GO na região nordeste de Goiás. Os aspectos físicos e sociais característicos desta região 

apresentam os piores índices socioeconômicos do estado (ALMEIDA, 2016). Neste caso as políticas 

públicas voltadas para o campo, como o PNAE, surgem como uma fortalecer a renda para as famílias 

Assentadas.  

 DESENVOLVIMENTO 

O PNAE é uma proposta de alimentação escolar saudável que busca destinar os alimentos 

provenientes da agricultura familiar para as escolas e creches que aderirem o programa. Segundo 

Belik et. al. (2009) o programa teve origem em 1964 e atualmente  o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação é responsável pelos recursos empregados na alimentação escolar.  

Peixinho (2013) ao abordar a trajetória PNAE e afirma que a partir de 2009 foi estabelecido que 

30% dos recursos repassados para Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

deveriam ser destinados para alimentação escolar. Consequentemente este recurso passa a ser 
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investido também na agricultura familiar, de onde derivam  os produtos alimentícios destinados para 

as escolas.  

O PNAE não se trata de uma política pública voltada exclusivamente para as mulheres. No 

entanto, atua fortalecendo, mesmo que indiretamente, o trabalho das assentadas, ao passo que, são 

as mulheres que normalmente produzem os alimentos que o programa destina para a alimentação 

escolar.  Os alimentos geralmente são frutas, hortaliças ou produtos de panificação. Nesse sentido, 

Almeida (2016, p.147) afirma que: 

A renda familiar ganha fôlego com qualquer produto comercializado e esses 
produtos são expressivos para a economia de um local no qual a geração de 
emprego é escassa. As vendas incentivam e motivam a mulher a procurar ampliar 
sua autonomia, principalmente na matéria-prima. Os quintais, por estarem na 
extensão do espaço da casa, tornam-se a primeira escolha. 

 
Dessa forma, ao ter para onde destinar o que é produzido em suas parcelas, as mulheres se 

sentem empenhadas em produzir cada vez mais, visto que assim podem utilizar as atividades que 

já exerciam antes para contribuir com a renda da família.  

No Assentamento Nova Grécia são poucas as famílias que participam do PNAE, pois, a 

dificuldade de acesso a água impede que elas possam manter uma horta em seus quintais. As 

assentadas também  relatam a dificuldade de venda dos produtos para algumas escolas que, muitas 

vezes recusam os produtos originados da agricultura familiar, por estarem esteticamente abaixo 

daqueles industrializados. 

Uma das assentadas que fornece alimentos para o PNAE afirmou durante entrevista que  devido 

a essa resistência por parte das escolas em adquirirem os produtos orgânicos, participar desta 

política não tem compensado tanto como no início dela. Pois, além de necessitar de um recurso 

escasso no Assentamento, que diz respeito à água, também existem gastos para manter a horta. 

Neste caso, nem sempre o que ganham é suficiente para manter os gastos com a produção e inda 

sobrar para renda da família.  

No entanto, foi também por meio da política do PNAE que as mulheres do P.A Nova Grécia 

conseguiram dar início a um projeto de panificação. Nele, seis assentadas se empenham na 

produção de pães que são destinados para as escolas da cidade de Posse-GO. Assim, além de 

oferecem uma alimentação saudável para as escolas, as assentadas também adquirem renda 

própria por meio das atividades exercidas.  

Neste sentido Aro (2012, p. 30) enfatiza que:  

O trabalho remunerado é fundamental, pois numa sociedade regida pelo capital, 
onde quase tudo o que se consome é comprado, o acesso da mulher a uma fonte 
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de renda deveria torná-la mais independente do marido e mais participativa tanto 
nas decisões domésticas quanto no meio ao qual pertence. 

 

  Os equipamentos de panificação foram uma conquista da época em que existia uma 

Associação das mulheres do P.A Nova Grécia e o projeto é em parceria com a Cooper Paranã, 

cooperativa que representa os agricultores do Vale do Paranã. Os equipamentos são acomodados 

na sede do Assentamento, onde as mulheres que participam do projeto se reúnem diariamente para 

a produção dos pães. 

O projeto de panificação também aparece como uma oportunidade para que as mulheres 

utilizem os conhecimentos adquiridos durante as oficinas ofertadas no Assentamento. Entre elas a 

produção de pães com produtos originados do Bioma Cerrado2, curso oferecido pela Agência 

Brasileira de Meio Ambiente e Tecnologia da Informação (ECODATA).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PNAE de fato é importante para fortalecer renda das famílias do P.A Nova Grécia, 

principalmente para as mulheres. Antes do PNAE as mulheres do P.A Nova Grécia haviam tentado 

diversas outras fontes de renda, como a produção de doces e de artesanatos. Mas a maior 

dificuldade das mulheres se concentrava na venda dos produtos, uma vez que, na cidade de Posse-

GO a demanda era pouca para os artesanatos. 

Com o PNAE as mulheres são responsáveis apenas pelas produções dos alimentos. No entanto, 

além das dificuldades de produção devido à escassez de água no Assentamento, as mulheres se 

deparam com outras questões que influenciam na baixa quantidade de mulheres que aderem ao 

programa. 

Uma dessas questões  está relacionada com a entrega dos produtos alimentícios, que conforme 

a Resolução CD/FNDE Nº 4, DE 2 DE ABRIL DE 2015 3 é de responsabilidade do produtor. 

Entretanto, nem todos os moradores do Assentamento possuem condução própria para efetuar a 

entrega. 

No projeto de panificação as assentadas unem forças para que a produção  prospere. Ainda 

sim, para muitas delas, não é possível  conciliar o trabalho em casa e o da produção de pães. Um 
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dos motivos também se dá pela distância de suas parcelas até a sede do Assentamento onde as 

mulheres se reúnem diariamente para o trabalho.  

Dessa forma, compreendemos a importância do PNAE para as mulheres assentadas, assim 

como as demais Políticas Públicas que objetivam fortalecer a agricultura familiar e as atividades 

realizadas por elas. Entretanto é necessário reconhecer que ainda são muitos os desafios que as 

mulheres encontram para participar do programa.   
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CIDADANIA E IDENTIDADE DA MULHER RURAL DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DO VÃO DO PARANÃ1 

Evelyn Cristina Ribeiro Bucar2 

Zelmark Cardoso Brandão3 

Introdução 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente – MMA (http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado) “do 

ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do 

mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas”, além de diversas espécies de 

animais. 

Ele destaca-se ainda por abrigar numerosos povos que dependem da extração de seus recursos 

naturais para sobreviverem, como é o caso dos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros.  

Pensando-se nesses aspectos foi escolhida a microrregião do Vão do Paranã, localizada na região 

nordeste do estado de Goiás, para realização desta pesquisa. Visto que faz parte do Cerrado e possui 

significativa concentração de comunidades tradicionais, intimamente ligadas à biodiversidade do mesmo. 

 Com isso cabe destacar que a elaboração do presente projeto foi alicerçada em fatores sociais, 

ambientais e econômicos, visando-se o conhecimento dos modos de vida, trabalho, manutenção e 

organização social dos povos do Cerrado. Contudo, o enfoque principal da pesquisa é dado às mulheres 

rurais. 

Nessa direção, procura-se analisar o papel das mulheres rurais das comunidades tradicionais, 

levando-se em consideração a sua importância no espaço, do quintal para o Cerrado.  

São observados fatores como: a água, a vegetação e a terra, buscando sua conservação e 

valorização. Além disso, busca-se compreender como o espaço de trabalho, associado a fatores sociais e 

à cidadania, contribui para a formação da identidade dessas mulheres.  

Desenvolvimento 

De acordo com o sociólogo Manuel Castells (1999) “Entende-se por identidade a fonte de significado 

e experiência de um povo.” (CASTELLS, 1999, p. 22). Já para o também sociólogo Joel Charon (1999) “O 

conjunto de características referentes aos rótulos, criado na estrutura social, denomina-se identidade. É o 

                                                                 
1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC-IC sob Orientação da Profª. Drª. Maria Geralda de Almeida 
mgdealmeida10@gmail.com 
2 Bolsista e Graduanda em Geografia; evelynbucarsz@hotmail.com 
3 Bolsista e Graduando em Geografia; zelmarkcardoso@gmail.com  



 

322 

 

nome que o indivíduo dá a si mesmo e que habitualmente informa aos outros em suas ações.” (CHARON, 

1999, p. 71).  

É possível dizer que a identidade está fundamentada nas experiências sociais e culturais de cada 

indivíduo. A partir delas são consolidadas suas características pessoais, elementos de reconhecimento, que 

servirão como indicativo de pertencimento a determinado grupo ou categoria social.  

No caso das mulheres rurais, o ambiente em que vivem e as relações mantidas por elas, seja no 

espaço da casa, do lote ou fora dele, influenciam no modo como vivem, pensam e agem.  

A cultura é um aspecto importantíssimo que contribui nesse processo, sobretudo no meio rural, onde 

as tradições são reproduzidas com seriedade e transmitidas de geração a geração. 

Com relação ao conceito de cidadania, de acordo com Carvalho (1995) “(...) uma definição mais completa 

incluiria além da noção de participação (como cidadão político), as dimensões de titularidade de direitos e a de 

pertencimento a uma comunidade cívica, ambas contempladas no estudo de Marshall”.  

Isso se implica, segundo as palavras do próprio Marshall, que “quando a liberdade se fez universal, a 

cidadania passou de instituição local à instituição nacional” (MARSHALL, 1967, p. 69).  

Partindo-se das concepções apresentadas, trabalha-se com a hipótese de que os conceitos 

definidores de cidadania são importantes para construir a identidade, porque esses estudos sobre as 

mulheres compreendem aspectos sociais mais amplos e de um caráter mais político do que a identidade 

assume.  

A relação entre cidadania e identidade se torna interessante no contexto abordado na pesquisa, pois 

permite correlacionar aspectos políticos já estabelecidos com aqueles ideológicos. 

Houve a realização de um trabalho de campo no mês de janeiro de 2018, no município de Mambaí – 

GO, para obtenção de informações sobre a área de estudo, estabelecimento de contato com a população 

local e realização de entrevistas.   

A escolha desse município para realização do trabalho de campo se deu em razão da existência de 

assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e também pelo seu 

pertencimento a uma Área de Proteção Ambiental, a APA das Nascentes do Rio Vermelho.  

Existem 6 Projetos de Assentamento no município, porém foram visitadas famílias de apenas 4: P.A 

Paraná, P.A. Capim de Cheiro, P.A. Mambaí e P.A. Cynthia Peter. Nas entrevistas observaram-se aspectos 

como os conhecimentos dos (as) assentados (as), as condições de sobrevivência e a relação deles (as) 

com a terra, a água e o meio ambiente.  

Coletou-se dados a respeito do modo de produção utilizado, conhecimento da APA, cotidiano, 

participação em associações, além de opiniões sobre a situação política atual e a vida das mulheres nos 

assentamentos.  
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Considerações Finais  

A partir das observações feitas e dos dados coletados nas entrevistas foi possível conhecer um pouco da 

realidade da população dos assentamentos. São trabalhadoras e trabalhadores que vivenciam cotidianos 

árduos, enfrentam problemas como a escassez de recursos, o empobrecimento do solo, a ausência de 

assistência técnica e governamental, obstáculos à obtenção de créditos, entre outros. 

Essa realidade torna-se mais inflexível para as mulheres, sendo elas as responsáveis pela 

alimentação de todos, pelo trabalho na roça que realiza juntamente com o marido e os filhos, e outros 

afazeres do lar, esses últimos realizados apenas por elas. 

O cotidiano da mulher rural é árduo, ela é a primeira a acordar e a última a se deitar, trabalha todos os 

dias da semana, cozinha, lava, planta, colhe, e no final é colocada na posição de ajudante, negando-lhe a 

posição de trabalhadora, não reconhecendo assim as suas ações como produtivas. Mas ela com o tempo está 

se posicionando de forma a reiterar a importância da sua ação no meio rural. 

A produção e comercialização de alimentos e outros produtos na feira e a participação em associações, 

contribuem para que a mulher sinta-se mais independente, financeiramente e fisicamente. 

E a partir dessa independência e conscientização da sua importância, enquanto mulher rural, enfrentar 

os obstáculos que a sociedade culturalmente, machista e patriarcal, lhe impõe.  

Devido ao estágio inicial da pesquisa, não houve conclusões finais a respeito de todo o assunto. 

Entretanto, pode-se aspirar que essas mulheres estão caminhando, ainda que lentamente, sentido ao seu 

empoderamento e ao reconhecimento da importância de sua força de trabalho no campo. 

Portanto, será prosseguida a pesquisa com enfoque maior no trabalho realizado pelas assentadas e 

na participação destas nas associações dos assentamentos. Como justificativa, acredita-se que essas 

ações expressam o exercício da cidadania e influenciam na construção da identidade dessas mulheres.  
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CIDADE DE INHAMBANE: ATRAVESSAMENTOS E DESLOCAMENTOS 
PARA A MATERIALIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA 

Gilmar Elias Rodrigues da Silva1 

Ernesto Jorge Macaringue2 

Eliete Barbosa de Brito Silva3 

Nosso primeiro contato visual com a cidade de Inhambane causou-nos comoção. A vista, ainda 

de cima, nos evidenciou algumas peculiaridades que somente naquele lugar, naquela altitude nos 

seria lícito perceber. Inhambane nos brindou com uma paisagem em total consonância com o oceano 

Índico. Ali, oceano e cidade, se respeitam e se complementam. As águas de um azul profundo 

emolduram a cidade com suas casas caiadas de branco. Figura uma paisagem dos cartões postais 

ou das propagandas nas empresas de turismo, a convidar ao desfrute nas aprazíveis praias 

inhambanenses. As tintas que produziram tal visão trazem o tom de um passado histórico.  

Todo ser tem imprimido em seu tecido compositor, elementos de sua existência e da de seus 

antepassados. Assim, somos atravessados por experiências várias que vão se incorporando ao 

nosso senso identitário. Este, em consonância com o contexto, sofre deslocamentos, ajusta-se na 

elaboração do sujeito. São os referidos acontecimentos que determinarão os modos de agir, de gerir 

conflitos, enfim, o nosso pertencimento ao lugar. Desta forma, as experiências pretéritas, positivas 

ou não, conjugam-se para a consolidação do sujeito. 

Ao adentramos a cidade de Inhambane, a retina é capturada por um espaço aparentemente 

tranquilo. Neste as pessoas transitam em direções várias. O antigo Pórtico de Deportações atrai 

grande quantidade destes transeuntes. Este era o lugar no qual os escravos ficavam a aguardar o 

embarque nos navios negreiros. E, nos dias que correm, tornou-se um espaço de aglomeração e 

fluxo de pessoas. Desta feita, aguardam as embarcações com destino à cidade de Maxixe. Esta 

representa o principal centro comercial da Província de Inhambane. 

Desde o contato com os colonizadores portugueses no século XV, a cidade recebeu as funções 

de ser um centro de comércio em decorrência de sua localização e das suas condições naturais. No 

                                                                 
1 Doutor em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambientais-IESA na Universidade Federal de Goiás. Professor na 
Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás-GO. Orientador: Professor Eguimar Felício Chaveiro. 
2 Doutorando em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambientais-IESA na Universidade Federal de Goiás. Bolsista CAPES. 
Professor na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane na Universidade Eduardo Mondlane-Moçambique. 
3 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de História na Universidade Federal de Goiás. Sob orientação do 
Professor Dr. Leandro Mendes Rocha. Professora de História na Rede Municipal de Ensino da cidade de Valparaíso de Goiás-
GO. 
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Porto de Inhambane, conforme exposto alhures, muitos sujeitos foram deportados como escravos 

para Portugal ou para a sua colônia na América. Instalada na rota comercial do ouro, do tráfico de 

escravos e de formação de natureza específicas, a cidade de Inhambane se desenvolveu contando, 

atualmente, com uma população de 65.149 hab. (INE, 2007). 

A existência do pórtico põe em evidência a saída de pessoas de sua terra natal para outras 

distantes. Em uma diáspora forçada, esses sujeitos deslocaram-se rumo ao desconhecido. Tal 

ocorreu não por desastres naturais, guerras ou pela busca de oportunidades e sim pela 

arbitrariedade de um grupo dominante. O desafio é posto a todos eles, deixar sua terra mãe e viver 

em plagas longínquas em condições sub-humanas.  

A dor da separação da família aprofunda-se pela certeza do destino que os aguarda: o 

sofrimento. Não possuem, na jornada empreendida, o brilho no olhar que acompanha a todos que 

partem em busca de vida melhor. Trazem consigo o temor de serem seguidos por seus familiares.  

A única certeza que carregam é que, após o embarque, nada mais será como antes. Serão forçados 

a reinventar-se em lugares hostis e desconhecidos. Na bagagem, as reminiscências de uma vida 

olvidada pela migração.  

Na atualidade, o Porto de Inhambane recebe um fluxo elevado de pessoas que partem ou 

chegam para estudar, trabalhar ou retornar para casa ao fim de uma jornada.  Percebe-se que há 

na cidade de Inhambane uma ligação estreita entre as condições edáficas e o relevo. Essa ligação 

repercute no processo de ocupação, de organização espacial e também na funcionalidade dos 

lugares e no modo de vida da população. 

Um dia em Inhambane, quando nos deixamos capturar pelo Pórtico dos Deportados, resultou 

em vasto arcabouço para as reflexões alhures expressas4. Seguimos nossa peregrinação pela 

cidade. As ruas descortinam casas antigas, oriundas do período de ocupação portuguesa. Ainda que 

careçam de cuidados estes testemunhos do passado colonial, encantam por sua arquitetura. 

 Algumas construções exibem a opulência dos tempos coloniais. Tal se deve às restaurações 

efetivadas. Estas edificações, geralmente abrigam algum órgão gestor, caso do Edifício do Conselho 

Municipal. Ou então se tornaram edifícios comerciais, como por exemplo, a Casa de Oswald 

Hoffmann. A referida construção histórica notabilizou-se por suas singulares características 

arquitetônicas. Em suas dependências já abrigou um hotel, uma loja, um restaurante e, atualmente, 

funciona neste espaço uma empresa do setor gráfico. 

                                                                 
4 Permanecemos por vinte e dois dias nesta cidade. Neste período, visitamos as cidades de Maxixe e Maputo. 
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Os traços arquitetônicos evidenciados no centro da cidade de Inhambane apontam para uma 

interrelação de estilos. Sendo possível identificar a presença portuguesa através da forma das casas. 

Segundo Maloa (2016) houve, por parte dos arquitetos oriundos da metrópole colonizadora, uma 

ação no sentido de adaptar a estrutura arquitetônica portuguesa ao clima africano. Originou-se daí 

a chamada “Arquitetura tropical”.  

O centro urbano de Inhambane é considerado o mais bem preservado de Moçambique. As casas 

são majoritariamente térreas. Algumas com amplas varandas que remetem ao aspecto arquitetônico 

transmontano. Outras apresentam características do sul de Portugal (XAVIER, 2009), como por 

exemplo, as casas geminadas. Assim, Inhambane, por sua forma urbana, vai se revelando para nós, 

uma mescla de elementos que apontam para uma releitura das práticas arquitetônicas portuguesas 

aplicadas no continente africano.   

Observa-se que o centro histórico da cidade de Inhambane apresenta significativo investimento 

em urbanização. Infere-se que neste espaço o colonizador buscou reproduzir a estrutura urbana da 

metrópole colonial. Tal fato justifica as diferenças entre o centro urbanizado e a periferia carente de 

aparelhamento público. As ruas encontram-se sempre limpas e organizadas. Contrastando com 

aquelas dos bairros mais afastados. Algumas das casas do centro histórico foram refuncionalizadas 

ou “reabilitadas” como é usual dizer por lá. Estas abrigam hoje estabelecimentos comerciais.  

Quando do término da guerra civil, muitas residências encontravam-se abandonadas por seus 

antigos proprietários. Muitos destes, tendo retornado a seus países de origem, jamais voltariam para 

reclamar o bem deixado. Assim, a população, que com os anos de guerra viu sua condição de 

moradia agravada, tomou posse desses edifícios. Alguns, não tendo como manter a conservação 

das casas, uma vez que os custos eram muitos, as abandonavam novamente. O que justifica a 

presença de ruínas no centro histórico da cidade. O próprio governo serviu-se destes imóveis para 

neles alocar órgãos gestores.  

Seguimos a observar a estrutura da cidade de Inhamabane. Desta feita, deixamos o centro 

histórico e nos aventuramos pelos bairros mais afastados. Nestes, escasseiam as construções 

coloniais. A lógica dessas construções é também resultante da empresa colonial. A moradia no 

centro da cidade de Inhambane, no período de ocupação portuguesa, reservava-se estritamente aos 

nobres da corte. O povo do lugar foi, dessa forma, sendo empurrando para as margens da cidade. 

No local onde se instalaram, suas residências eram construídas com materiais pereciveis, dentre 

estes o caniço.  

Os fatores decorrentes da colonização tornaram-se determinantes para a elaboração dos bairros 

nas periferias. A forma urbana nas franjas da cidade de Inhamabne apresenta especificidades 
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próprias da cultura africana. Tornaram-se testemunhos da resistência identitária e cultural de um 

povo. Encontramos em nossa incursão, residências construídas de forma mista. Nestas foi 

empregado o cimento e a palha para a edificação da casa. Aquele para as paredes e esta para a 

cobertura do teto. Outras são cobertas com folhas de zinco. Outras mais, são totalmente construídas 

a partir do emprego do caniço.  

Se comparadas com o observado no centro histórico de Inahambane, perceberemos uma nítida 

divisão em seu estrato social e urbano. As pessoas que habitam as franjas da cidade ou regiões 

periféricas, sofreram no decurso do processo colonial, uma exploração sistemática que resultou em 

seu empobrecimento. Esta condição parece ter sido agravada nos anos que sucederam à 

independência.  

Decorre daí que as áreas de moradia periféricas não receberam investimentos em infraestrutura. 

Os moradores convivem com ruas estreitas e sinuosas. Não foram observados por nós serviços de 

aparelhamento público. O ordenamento territorial para o uso do solo inexiste nestes espaços. A 

predominância entre os moradores é de pessoas oriundas do campo que, aí se instalaram para estar 

mais próximos da cidade de cimento. Outros foram encampadas pelas alterações de ordenamento 

e uso do solo.  

Tais ações tornaram urbano o solo que era rural para atender à necessidade de expansão da 

cidade de cimento. Assim, surgiu em Inhamabane duas cidades: a cidade de cimento, erguida pelos 

colonizadores e mantida pelo poder gestor atual e a cidade de caniço, construída pelos autóctones 

a partir de sua experiência pretérita e da precariedade de condições para a moradia (SILVA, 2011). 

Resultou daí, formas espaciais contraditórias, embora coexistentes, em uma cidade na qual seus 

moradores encontram-se fragmentados territorial e socioculturalmente. 

Essa fragmentação se faz sentir quando a temática recai na oferta de postos de trabalho. Estes, 

marcadamente, encontram-se no centro histórico de Inhambane. Estão aí alocados hotéis, bancos, 

restaurantes, o Mercado Central, cafés e atividades do comércio informal. Na informalidade, 

encontra-se significativo contingente da População Economicamente Ativa-PEA. De acordo com 

dados obtidos no Plano Estratégico da Província de Inhambane para o período 2011-2020 (PEP II), 

embasados estes no Censo de 1997 esta característica tende a se prolongar.    

Os dados referenciados para a Província de Inhambane e Moçambique reverberam nas demais 

cidades da Província. Usualmente encontramos nas vias que dão acesso à Estrada Nacional n.1-

EN1, nas ruas das cidades, nas calçadas, em comércios improvisados sobre as capulanas e esteiras 

estendidas no chão, pessoas a oferecer seus produtos para turistas ou transeuntes. A predominância 

neste mercado informal é feminina.  
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Inferimos que tal se deve ao fato de que às mulheres faltam oportunidades de ingresso nas 

escolas, no mercado de trabalho formal e também por serem elas as responsáveis por conduzir a 

economia do lar (INE, Censo-2007). Muitas saem para vender seus produtos equilibrando o peso 

das bacias carregadas e de suas crias. Estas trazidas às costas presas pela capulana. Outras 

depositam ao chão, filhos e mercadorias. A precariedade nas condições de trabalho repercute na 

infância “roubada” a estas crianças. Muitas passam a maior parte de seu dia a perambular entre os 

convivas que ali estão a ofertar víveres.  

A condição destas crianças configura-se a extensão do que foi a história de suas mães. A vida 

se materializa e se reproduz na necessidade do pragmatismo para garantir a existência. Não há 

disposição e nem mesmo disponibilidade para os folguedos da infância, urge sobreviver. Diversas 

vezes nos deparamos com crianças pelas ruas e praias da cidade de Inhambane que ofereciam seus 

préstimos em troca de alguns meticais. Em mais um dia de trabalho de campo, encontramos um 

grupo no qual as idades variavam entre seis e doze anos. Ao nos avistar começaram a chamar a 

atenção para si. Faziam malabarismos, inquiriam nossos nomes para, em seguida escrevê-los na 

areia. Ao final desse “ritual de encantamento”, ofereciam seus préstimos como guias de turismo ou 

seu artesanato para compra. 

A informalidade e o trabalho infantil se colocam de forma contundente ao analisarmos o fato 

descrito acima. Entretanto, há algo a ser ressaltado. Nos diversos momentos de nossas incursões 

pela cidade, ficou patente a importância atribuída ao aprendizado formal. Às vezes em condições 

adversas de estudo, nas quais a sala de aula foi construída de caniço, observamos o quanto 

educação e educadores são valorizados pelos sujeitos. 

 A cisão evidenciada entre a cidade de cimento e a de caniço se reproduz no sistema 

educacional. A cidade de Inhambane apresenta dois tipos de escolas. Aquelas localizadas no centro 

urbano cujos investimentos em infraestrutura e material didático nada deixam a desejar para o 

esperado em um centro educacional e aquelas erigidas nas franjas da cidade. Entretanto, as escolas 

localizadas nos bairros periféricos ou mesmo nas áreas rurais da cidade, enfrentam grandes desafios 

para efetivar sua função precípua: levar conhecimento a todos. 

Por serem construídas nos moldes das casas de caniço, as escolas enfrentam grandes 

dificuldades nos períodos chuvosos. Muitas não têm energia elétrica ou infraestrutura adequada para 

a efetivação das aulas. Outro desafio enfrentado na Província de Inhambane é derivado dos fatores 

climáticos. Nos anos em que a estação chuvosa é insuficiente, as plantações sofrem e a colheita cai.  

Estes fatos repercutem na subsistência dos sujeitos. As crianças deixam de ir à escola por falta 

de alimento. Muitos são incentivados pelos pais a irem para a cidade de Inhambane e trabalhar na 
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informalidade. Garantindo assim, o mínimo para o sustento da família. Um desafio se coloca para o 

desenvolvimento da Província de Inhambane: promover políticas públicas garantidoras da inserção 

e permanência das crianças e jovens no ambiente escolar. 
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“EU AMO A MINHA PARCELA”: IDENTIDADE TERRITORIAL DE HOMENS E 
MULHERES ASSENTADAS NO VÃO DO PARANÃ (GO)1 

Lívia Aparecida Pires de Mesquita2 

O território rural é marcado por relações de poder, mas também por relações simbólicas e 

afetivas de homens e mulheres que vivem na/da terra, constituindo seus modos de vida e de 

trabalho. O(a) produtor(a) familiar assentado(a), que se caracteriza pela relação entre terra, trabalho 

e família, tem no seu território um espaço necessário para produção e reprodução familiar, em 

sentido biológico, social, político e cultural. 

A relação estabelecida entre os sujeitos e o seu território, as formas de apropriação do espaço 

e seu processo de produção, o sentimento de pertencimento à terra, a uma comunidade, contribui 

para a formação da identidade dos sujeitos que vivem no/do campo. Nessa perspectiva, pretende-

se analisar os referenciais que orientam a construção da identidade territorial de homens e da 

mulheres nos assentamentos rurais do Vão do Paranã, estado de Goiás. 

Para alcançar o objetivo proposto foram realizadas pesquisa teórica sobre: território, identidade, 

identidade territorial, projetos de assentamentos. E pesquisa de campo, com aplicação de roteiros 

de entrevistas com homens e mulheres dos assentamentos Agrovila, Cynthia Peter, Mambaí, Paraná 

e Capim de Cheiro no município de Mambaí e no assentamento Nova Grécia no município de Posse. 

Ambos localizados no Vão do Paranã, no Nordeste do estado de Goiás. 

Os assentamentos rurais foram instalados em meados da década de 1990 e início dos anos 

2000, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Com o objetivo de 

reordenar o uso da terra, oferecendo moradia e trabalho para trabalhadores(as) rurais e urbanos 

sem-terra, esses espaços ao serem apropriados e delimitado, de forma funcional e simbólica, 

transformam-se em territórios. Os quais passam a ter um importância não apenas econômica, mas 

também simbólica e afetiva para o seus novos moradores e moradoras. 

O território é entendido, com base em Goméz (2001), Haesbaert (2004) e Almeida (2005, 2008), 

como um espaço relacional, que inclui relações de poder e de pertencimento. É “[...] o resultado da 

                                                                 
1 Esse estudo faz parte da pesquisa que está sendo realizada na tese de doutorado intitulada “Saberes e fazeres de mulheres 
assentadas: relações de gênero e empoderamento no território do Vão do Paranã (GO)”, que tem como objetivo analisar as 
vivências, os saberes e fazeres das mulheres no território dos assentamentos rurais do Vão do Paraná, destacando as relações 
de gênero e os processos de empoderamento feminino. 

2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Goiás; Laboratório de Estudos e Pesquisas 
das Dinâmicas Territoriais (LABOTER); Email: liviap.mesqt@gmail.com; Orientadora: Maria Geralda de Almeida, professora 
Doutora do Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, integrante do Laboratório de Estudos e 
Pesquisas das Dinâmicas Territoriais (LABOTER). 
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valorização e da apropriação do espaço, contendo uma valorização simbólica, identitário-existencial 

[...]” (ALMEIDA, 2005, p. 112). Dessa forma, os assentamento são considerados territórios por serem 

espaços onde se desenvolvem múltiplas relações de poder – de ordem mais material e também 

simbólica - e também relações de pertencimento, que ligam os sujeitos à sua terra.  

Nos assentamentos rurais Agrovila, Capim de Cheiro, Paraná, Mambaí e Cynthia Peter em 

Mambaí (GO) e Nova Grécia em Posse (GO) há uma população diversa, proveniente de diferentes 

localidades do estado de Goiás e também da Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco. A 

maioria (86%) dos moradores e moradoras relata a sua relação com o meio rural, mesmo antes de 

conseguir a parcela, já viveu e/ou trabalhou no campo em outro período. São homens e mulheres, 

crianças e adultos, meeiros e trabalhadores(as) assalariados(as), de lugares, culturas e modos de 

vidas diferentes, mas que compartilham o mesmo propósito: adquirir sua própria terra para morar, 

plantar, colher, criar e viver.  

Esses sujeitos, ao se apropriaram material e simbolicamente do espaço do assentamento, 

passam a estabelecer suas práticas, seus saberes e fazeres com base nas suas vivências e também 

por meio das novas relações construídas no cotidiano. E são essas práticas e relações - sociais, 

políticas, econômicas e culturais – que contribuem para a formação da identidade dos sujeitos que 

vivem no/do campo. Uma identidade ligada à terra, ao seu território.  

De acordo com Haesbaert (1999) a identidade social definida pela apropriação simbólica e 

concreta de um território, que se constitui pelos processo de identificação social é definida como 

identidade territorial. Para este autor (1999, p. 178) “[...] a identidade social é também uma identidade 

territorial quando o referente simbólico central da construção dessa identidade parte ou perpassa o 

território”. 

A apropriação simbólica e concreta de um território pode ser observada nos assentamentos 

rurais de Mambaí (GO) e Posse (GO), onde homens e mulheres assentadas criam o sentimento de 

pertencimento à terra em que vivem, pois é dela que eles(as) tiram o seu sustento, aprendem e 

ensinam sobre o trabalho na terra, sobre as plantas, os animais e cultivam seus sonhos e sua cultura. 

Nos assentamentos a produção no roçado (milho, feijão e cana-de-açúcar), nos quintais, com 

plantas frutíferas (manga, caju, laranja, banana) e medicinais (alcanfor, babosa, erva cidreira, capim 

de cheiro) e a criação de animais (bovinos, suínos e galináceos) é voltada para o consumo familiar 

e somente o excedente é comercializado, geralmente na área urbana dos municípios de Mambaí 

(GO) e Posse (GO). A produção é realizada para atender as necessidades da família e o modo de 

trabalhar na terra, plantar e cuidar dos cultivos e dos animais na parcela segue uma lógica baseada 

nos saberes que esses sujeitos foram adquirindo na relação cotidiana com a terra.  
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Essa forma de organizar a produção - produzir, primeiramente, para satisfazer as necessidades 

familiares e comercializar o excedente - é uma característica da identidade do homem e da mulher 

que vive no/do campo. Uma identidade que é permeada pela relação entre terra, trabalho e família. 

De acordo com Grisa e Schneider (2008), a produção “pro gasto” facilita as famílias rurais terem 

acesso a uma alimentação diversificada, nutritiva e isenta de agrotóxicos. É, também, um modo de 

produção que respeita os costumes alimentares das comunidade locais e contribui para preservar 

elementos da da cultura local, por meio práticas que são passadas de geração em geração.  

Nos assentamentos rurais, além da relação com o território, as relações estabelecidas no 

cotidiano com a família e com os vizinhos também contribuem para a permanência dos(as) 

assentados nos lotes. A reciprocidade, a sociabilidade, a ajuda mútua, as relações de parentesco e 

vizinhança, sejam elas harmônicas ou conflitivas, o apego a terra em que vive e trabalha são algumas 

características que revelam o modo de ser de homens e das mulheres que vivem no espaço rural.  

Os(as) assentados(as) de Mambaí (GO) e Posse (GO) também enfrentam dificuldades no seu 

território, principalmente relacionados à baixa qualidade do solo, falta e/ou má distribuição de água, 

a ausência de estrutura para produzir e comercializar, o insuficiente apoio da prefeitura. No entanto, 

mesmo diante desse problemas e carências os(as) assentados(as) preferem a vida no campo e não 

desejam sair de seus lotes.  

O apreço pela vida no campo, pelo território conquistado, é compartilhado por esses sujeitos, 

principalmente pela tranquilidade, segurança e pelo contato com a natureza. Eles(as) salientam a 

importância da relação com a terra, com a água, com as plantas e com os animais dos quintais para 

a qualidade de vida e o bem-estar da família assentada.  

O assentamento para esses sujeitos é um território de lutas frequentes, mas é, principalmente, 

um lugar relações de pertencimento e solidariedade. Os homens e as mulheres assentadas a partir 

do momento que tem acesso a um pedaço de terra começam a construir a sua identidade territorial. 

De sem-terra passam a ser assentados(as), agricultores(as), homens e mulheres do campo. As 

vivências e as relações cotidianas, as experiências já vividas, os saberes e fazeres transmitidos 

culturalmente vão constituindo o modo de ser desses sujeitos. 

Deste modo, conclui-se que o trabalho na terra, o cultivo dos quintais, do roçado, o cuidado com 

os animais, com a casa, os fazer e os saberes, as relações de solidariedade e reciprocidade são 

elementos que constituem a identidade territorial de assentados e assentadas do Vão do Paranã 

(GO). Identidade que revela a luta cotidiana da vida no campo e, sobretudo, o amor que homens e 

mulheres assentadas possuem pela sua parcela. 
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GEOPOESIA E LITERATURA DE CAMPO NO CERRADO: JOSÉ GODOY 
GARCIA E OUTROS NIEMARES 

Augusto Rodrigues da Silva Junior1 

Introdução 

A geopoesia nasce do encontro de topografias e páginas. Tropos e grafias que podem ser 

reconhecidas em vozes e corpos, mapas e viagens, paisagens e miragens. Sua fonte brota, também, 

das palavras colhidas entre magmas e niemares – paragens de um lugar sem mar. Escritarias de 

um mundo próprio, narradas em vocalidades que que se desdobram literariamente no símbolo do 

infinito, num ponto imaginário que liga Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Bahia. Neste encontro de 

terras e linhas, reside o marco zero da geopoesia e os traçados para um pensamento da Literatura 

de Campo.  

Este lugar, sempre coletivo, nos permite exprimir tensões no interior, literal, de nossa história 

literária. Se, por um lado, a hegemonia histórica do litoral, do Sudeste-Sul predominaram, por outro, 

buscamos expressões de um emaranhado de existências compostas ao longo de migrações: de 

vozes, de corpos, de genes. Metamorfoses geradas no próprio caminho, na própria multiplicidade 

que evocam concepções de mundo projetadas expressivas e profundas, nas apropriações e relações 

simbólicas do/no espaço (ALMEIDA, 2008b; 2010). 

Nessa região, o Cerrado, enredada pela zona de influência de Brasília, encontramos 

manifestações lugarizadas da cultura de um Brasil Central. A geopoesia, arte e teoria, percorre raízes 

e rizomas poéticos. Nesta localidade tão inventada delineiam-se processos altiplanos: ponto de 

chegada de rotas de escravos e candangos, andarilhos e poetas. Epicentro trágico chamado Goiás: 

dividido ao meio, para ser, também, Tocantins. Implodido topograficamente para gerar o quadrado 

brasiliário (RODRIGUES, 2011).  

Desenvolvimento  

Os processos culturais brasileiros se deram entre grandes deslocamentos. Deambulantes que 

deixaram a Ibéria/Europa e partiram em suas jangadas de pedra para as Terras não tão incógnitas. 

Dialógicas de um longo processo de colonização monológico calcado em saques e plantios, 

escravidões e diásporas, holocaustos e miscigenações. Culturas dizimadas, habitus assimilados, 

tudo isso imposto de modo violento. Durante muito tempo, as localidades hereditárias se deram no 
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litoral. Mas um país se constituiu e, ainda, redescobre-se no interior. As capitais, como as pessoas, 

migraram: Bahia, Rio de Janeiro, Brasília... Entre vocalidades e corporalidades, inscreve-se um 

mapa com extensas margens simbólicas e fronteiras dialógicas. Produções vitais que aproximam, 

ética e esteticamente, dramas, campos e metáfora (TURNER, 2008) de imaginários luso-católicos, 

afro-brasileiros, indígena-sertanejo-cerradeiro. O pilar da geopoesia está no conceito de Literatura 

de campo – num pensar centro-oestino: “(...) De modo muito geral a Literatura de Campo é composta 

por vários autores que peregrinaram pelo país em busca da língua certa do povo, da língua errada 

do povo, para macaqueá-la, estilizá-la, imprimi-la” (SILVA JR, 2013, p. 7-8).  

Manifestações arraigadas no magma colonial, nas varedas de entradas e bandeiras, que 

continuam e reinventam a cultura e a literatura numa região sem-mar que em presença demigra. Há 

vários escritores, ainda, que compõem este cenário geopoético: Anderson Braga Horta, Carlos 

Rodrigues Brandão, Cassiano Nunes, Hermenegildo Bastos, Nilson de Carvalho, Erivelto Carvalho. 

Estes escritores seguem poeticamente um diálogo teórico com Italo Calvino, Victor Turner, Paul 

Zumthor, Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin, Ronaldes Souza, Bertrand Westphal, dentre outros.  

Na geopoética de Euclides da Cunha, estudada por Ronaldes Souza, observador e narrador se 

fundem para tornar a terra (...) “personagem privilegiada na representação literária e o consórcio da 

ciência e da arte como procedimento poético da composição” (2009, p. 129). A geopoesia dialoga, 

também, com a “geocrítica” de Bertrand Westphal: “O texto antecipa o lugar, na medida em que 

parece, por vezes, adiantar-se à sua descoberta. (...) O lugar é então um texto que é um lugar, ou 

talvez seja o texto que é um lugar que é um texto (2017, p. 177).  

A literatura de campo, “Cidades invisíveis cidades”, e a geopoesia são variantes de uma 

aproximação do “lugar” enquanto fazer com palavras e “territorialidades” (communitas). Na cultura 

popular, vivida pela literatura de campo, o outro oferece constantemente possibilidades de 

completude para o eu. Na poesia das gentes, numa mansidão incessante, a palavra oferece esta 

impressão de plenitude, captada pela geopoesia. No pensamento cerradeiro, que busca enxergar as 

coisas, coletá-las, reinventá-las em palavras antigas da língua movente – corre um rio – água 

corrente do povo. Neste sentido, a geopoesia é construída numa base cerradeira. Para pensar com 

a geógrafa Maria Geralda Almeida, é um modus operandi que agrega território, identidade, poesia: 

(…) os cerradeiros reconhecem inúmeras zonas ecológicas com qualidades 
específicas pela combinação de fatores que interagem, diferenciando a qualidade 
de solos, a vegetação, as influências sutis deixadas pelas redes de drenagem do 
presente e do passado. (...) a diversidade dos sistemas produtivos relaciona-se com 
a diversidade de ecossistemas que compõem os cerrados. Os cerradeiros 
constroem um mosaico de atributos ecológicos e culturais que se realiza por sua 
interação, conformando uma unidade da paisagem (ALMEIDA, 2008a, p. 322). 
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As demigrações literárias abarcam discursos, localidades e dependem dessa organização 

interna. Referências ao mundo exterior que se edificam nos elementos estruturantes de uma história 

ainda a ser contada. Dos atributos ecológicos e ecossistemas que “compõe os cerrados”, daquilo 

que os manuais de história literária silenciam, a crítica centro-oestina e cerradeira evoca fatores 

culturais de um mundo a ser “contado”: “O devaneio poético nos dá o mundo dos mundos. O 

devaneio poético é um devaneio cósmico. É uma abertura para um mundo belo, para mundos belos” 

(BACHELARD, 1996, p. 13).  

De modo mais específico, trazemos o poeta José Godoy Garcia (1918-1999), no ano do 

centenário de seu nascimento e, para nós, um dos pilares da geopoesia e um andante das paragens 

de niemar. Compositor de lugaridades de “diversos cerrados”, traçou mapas poéticos por diferentes 

“goyazes”: o Goyaz Profundo (Tocantins e da Comunidade Kalunga), o Goyaz tropeiro (de 

Minas/Uberlândia), o Goyaz capital (Goiânia) e o Goyaz mítico e/ou do “quadradinho” (Brasília). 

Palavrares que facultaram movimentos, num Centro-Oeste-Norte, com elementos estéticos que 

anunciam uma opção ética reveladora da poética popular do cerrado: “Fora do cânone escrito pelo 

Sudeste, há o poeta goiano-brasiliense, fazedor de versos quase desconhecidos e que poderia ser 

considerado um dos mais importantes autores da poesia no país” (SILVA JR.; MEDEIROS, 2014, p. 

60).  

As comparações permitem, àqueles que ainda não conhecem sua obra, ampliar horizontes de 

chegada. Sua geopoética é, certamente, capaz de iluminar o entendimento de nossa história, 

contada, como raramente acontece, do interior dos ermos e gerais do país. Desta conjuntura, tão 

coralina, erige-se uma tipologia hominídea essencial para a poesia goiana, de que Araguaia 

Mansidão é partícipe: o ser cerradeiro. Trazemos um conjunto panorâmico de títulos e de imagens, 

pelo espaço proporcionado pelo resumo expandido, para que o leitor possa buscar as localidades 

geopoéticas de Godoy Garcia. 

Rio do sono (1944-1948) abarca a letargia do mundo – que passa e passou por uma grande 

guerra. Ao mesmo tempo, apresenta constante preocupação com o indivíduo explorado. Esteja na 

“humildade dos homens que tiram retratos” como no poema Visão Geral ou numa “Espécie de Balada 

da Moça de Goiatuba”, ande pela “Rua Feia” onde o “povo da Ladeira encantada/ joga no bicho e, 

bebe e não sabe de muitas coisas que se passam no mundo” (p. 384). Ou ainda como no “Enterro 

no bairro”, em que o poeta denuncia mazelas humanas e sociais: “No bairro pobre/ morreu uma 

meninazinha filha de um negro (...) e eles sempre relembram alguma coisa da vida da pessoa que/ 

morreu,/ e falam tudo com poesia/ a voz deles é como se tivessem cantando ladainha” (p. 364). 
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Araguaia Mansidão (1972), em nossa opinião, o melhor livro deste fazedor, enfrenta nova 

conjuntura política (um governo militar) e movimenta-se entre um Rio nomeado que passa por 

localidades habitadas por coletividades. O Araguaia é uma imagem corrente para percorrer um 

“Goiás parado numa noite andando/ ia na sua noite” (p. 216), como no poema “O povo pela estrada, 

Goiás!”. Seus “personagens” percorrem “Miracema, Coruja, Estrela do Norte” (p. 228), bem como a 

serra do “Paranã, Caraibinhas, Batatinha e rio Cocal” trazidos no poema “Pássaro cantando 

chamando chuva” (p. 229-230).  

A casa do Viramundo (1980) tem uma Goiânia sitiada, como em “A canção do Deus Vento” (p. 

318-319) e tantos cerrados-rios: “é o rio Bálsamo, rio Verdão, Corrente, Paranaíba,/ Turvo, dos Bois, 

Araguaia, Tocantins, rio do Sono” (p. 322). Entre hinos e bandeiras (1985) abarca a guerra fria e 

chacinas da Candelária. Poeta, leitores e operários percorrem as ruas sem nome de Brasília, da 

Ceilândia e “Bradam, entre hinos e bandeiras, nosso hino de miséria” (p. 295). Em Os morcegos 

(1987), vamos da “Igreja da Boa Morte,/ em Goiás Velho” (p. 64) até a Brasília dos “tapumes” (p. 65). 

Flautista e o mundo sol verde e vermelho (1994) explica-se, em partes, pelo prefácio do autor: (...) 

“poesia de sátira em que me utilizei do Dicionário de Idéias Afins, do Prof. Ferreirão, de Goiás Velho” 

com uma andança pela capital: “Brasília me abraça. Eu passo pela w3,/ venha de minha afável 

quadra 706,/ busco minha brejeira cerva no Bar do Afonso” (p. 107). Enfim, A última nova estrela 

(1999) traz a poética garciana numa espécie de auto-revisão. É o último livro do poeta e neste poema 

encontramos uma força desveladora do que é a geopoesia:  

porque um vôo é sempre um céu que está vivo 
e o mar é idéia que fica em nós 
uma idéia de um olho que fica em nós 
como se esse pássaro estivesse morando em nós 
sempre em nosso olho porque imaginar é 
uma mágica que fica em nossos olhos 
e um vôo é imaginar que estamos morando 
pois em verdade morar é estar em nós 
e sentir que mesmo este céu que está vivo 
está em nós como a mulher que amamos 
e o vôo é a nossa mulher que pensando bem 
é o mar ou pode ser a idéia que fica em nós 
e pode ser as unhas da gralha que estraçalhou 
o pássaro que mora no céu e em nós 
(GARCIA, p. 160-161). 
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Conclusão 

Na expressão da experiência profunda da geopoesia, um abrir e preservar de espaços ainda 

resiste. A relativização semântica da geopalavra funda, então, um mundo novo – não exatamente 

um Novo Mundo. A vida concretiza-se, crítica dialógica, no mundo e na vida dos seres. Sempre 

pronta a ouvir uma nova palavra, pois neste mundo mundo vasto mundo, ninguém ainda disse a 

última palavra. A visão polimorfa da geopoesia agrega, portanto, o geopoeta e o geocrítico-literário. 

Ambos vieram do povo e andam pela geopoesia em organicidade com as gentes, com a terra e com 

a Terra. Por meio de estradas e afluentes, a palavra urgente do dia, da poesia-margem, discorre. 

Sempre pronta a realizar atentados contra aqueles que desejam dizer a última palavra, segue seu 

curso “saudando o povo que vive às suas bordas”. A literatura brasileira continua em formação. A 

consciência de que é preciso estar atento e forte e a necessidade de fazer a hora, de não esperar 

acontecer, continua urgente – “pássaro que mora no céu e em nós”. 
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IDENTIDADES TERRITORIAIS DOS KALUNGA EM MIMOSO, TOCANTINS2 

Elizeth da Costa Alves3 

Maria Geralda de Almeida4 

Augusto Rodrigues da Silva Junior5 

Buscamos evidenciar neste resumo alguns dos aspectos culturais da Comunidade Quilombola 

Kalunga do Mimoso em Tocantins. Sobretudo, as festas religiosas populares e as narrativas orais. 

Acreditamos que essas manifestações colaboram significativamente para a configuração das 

identidades territoriais em Mimoso. A utilização de metodologias como historia oral, análise crítica 

de bibliografia, observação participante, e entrevistas, possibilitou a análise e reflexão acerca do 

assunto.  

A construção da identidade coletiva ou individual sempre é um processo contínuo e sofre 

influências, seja do meio social, cultural, da historicidade, ou até de questões espaciais e de tempo. 

Nesse processo há uma apropriação simbólico-afetiva; e na concepção de Cruz (2007, p.16) os 

vínculos de pertencimento e de identificação que caracterizam a identidade, são constituídos pelas 

tradições (“raízes”, heranças, passado, memórias, etc.) e pelas traduções (estratégias para o futuro, 

“rotas”, “rumos”, projetos, etc.). 

Nas palavras de Haesbaert (1999, p.180), ela “recorre a uma dimensão histórica, do imaginário 

social, de modo que o espaço que serve de referência condense a memória do grupo”. E na nossa 

compreensão, os Kalunga comungam dos mesmos hábitos, valores e costumes, historicamente 

construídos, e que se somam aos aspectos que caracterizam o território apropriado e produzido por 

eles.  

Almeida (2008) afirma que é por meio da cultura que as comunidades constroem seu modo de 

vida e se enraízam em um dado território. Entende-se que é o lugar  em que os sujeitos se relacionam  

e “projetam suas concepções de mundo” (2008, p. 58). É possível assegurar então, que ele é “o 

resultado de uma apropriação simbólico-expressiva do espaço, sendo portador de significados e 

relações simbólicas” (ALMEIDA, 2010, p. 121). 

Desse modo, as relações culturais e as dinâmicas socioespaciais conformam  o território e a 
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340 

 

identidade do grupo, bem como o sentido de pertencimento para os sujeitos. Ele resulta de um 

processo de relação que se instaura entre comunidade e o espaço do qual se apropria ou produz 

um mecanismo para reprodução da vida, do trabalho e sua cultura.  

Essa relação pode ser evidenciada no trecho da narrativa oral de um dos membros da 

comunidade. Ele estabelece um vínculo de sobrevivência, que reflete a apropriação simbólica de 

pertencimento do quilombola: 

Fui criado jogado, por um e por outro. Sempre maltratado, apanhava e trabalhava 
demais, para ter o que comer. Enquanto os filhos do fazendeiro ia pra cidade 
estudar eu ficava aqui na roça pra trabalhar e depois levar as coisas pra eles, todo 
mês, montado a cavalo com cargueiro nas costas. [...] As terras que meus pais 
tinham por aqui foram tomadas pelos fazendeiros da época e vendidas pra outras 
pessoas de fora. Hoje eu não tenho nenhum pedaço aqui. Estou esperando o Incra 
indenizar os fazendeiros que faltam, pra poder pegar um lugarzinho pra mim (E.A.M. 
Janeiro, 2017. 62 anos, grifos nossos). 

Ele narra as agruras de sua vivência, quando era criança. Sujeitado às péssimas condições de 

vida e ao trabalho “escravo”, quando muitas das vezes não tinha o que vestir, andava nu, sem ter o 

que comer. Sua narrativa é um desabafo, mas é, também um relato de muitas vidas nesta localidade. 

Sabemos que a identidade e o território estão imbricados, pois a dimensão espacial os envolve; 

e a identidade necessita de elementos como a cultura, o espaço, o tempo, a crença, sem os quais 

não poderia ter uma constituição.  Consoante Claval (1999, p.16) “o sentimento identitário permite 

que se sinta plenamente membro de um grupo, de uma base espacial ancorada na realidade.” 

Associada a essas questões, a memória adquire importância para reforçar o sentimento de 

pertencimento ao território, como fatos que rememoram questões relativas à produção do espaço. 

Cavalcanti (2011, p. 419) destaca que “a forte carga de relação entre os sujeitos e a constituição do 

território leva alguns atores a fazerem sua ligação estreita com o processo de construção da 

identidade”.  

Sobre a formação histórica da comunidade, um narrador explica uma das crenças Kalunga.  

Tem um corgo6  lá em cima no Riachão, que chama Kalunga. Aí, como lá chama 
Kalunga, ajeitou essa área, é uma área do Kalunga. E por Kalunga ficou. Assim é 
que eu vejo eles contando. Tem o corgo, pra cá de Procopa, tem o corgo por nome 
Kalunga. Aí dividiu, diz assim, vai ser Kalunga, então ficou geral, Ai então é Kalunga. 
Tudo. Mas Kalunga é o corgo lá. Nascido lá, e encavado no Paranã (R.F.S. Janeiro, 
2017. 70 anos). 

Essa narrativa relaciona-se à origem do nome kalunga, atrelada a um córrego da região. O 

Riachão, aparece como elemento identificador, e torna-se importante na constituição do território. 

                                                                 
6 Manteve-se a fala original na narrativa que faz referência à origem do nome dado a Comunidade, e a palavra é a corruptela de córrego 
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De maneira simbólica e por meio de narrativas orais, essa crença é transmitida dentro da 

comunidade, afirmando-se como parte da identidade Kalunga. 

Contar histórias torna-se parte intrínseca da essência do homem, que, ao recordar, se faz 

memória. Para Ecléa Bosi, o trabalho da memória é como um re-pensar do passado com as ideias 

que se tem no presente. Assim, “lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com 

imagens e ideias de hoje as experiências do passado (BOSI, 1994, p. 55). A lembrança torna-se 

imagem construída pelos materiais que estão a nossa disposição, no conjunto de representações 

que formam a nossa consciência.  

Em Mimoso, os contadores lembram e alinhavam seus mitos, suas lendas, aprendidos de 

ouvido, a seu modo e a partir do seu conhecimento presente e passado. Eles conservam as raízes 

de sua terra ao contar as “supostas” vivências, próprias e alheias. Nesse contexto, a figura desses 

narradores se assemelha a do camponês sedentário – contador autêntico (BENJAMIN, 1994).  

Por conseguinte, com as histórias que são contadas no território quilombola Kalunga do Mimoso 

pode-se levantar suposições e afirmações responsáveis por transmitir visões de mundo, 

experiências de vida, ideologias e especificidades traduzidas numa linguagem simbólica. 

As narrativas sobre as origens quilombolas, o trabalho rural, a vivência no campo, e as 

dinâmicas de sociabilidade entre os moradores, e as práticas ligadas à cultura afro-brasileira, 

configuram-se, então, numa ação que parte da conservação do passado e constitui um discurso da 

memória. Ela pressupõe uma ação de reconstruir esse passado. 

Para referendar a reprodução das práticas sociais e culturais do campo, escolhemos um excerto 

de ‘Boi Café’: 

Fazenda da Gameleira é uma fazenda inteirada, capava duzentos bois, por o quê 
desse uma boiada. Capava duzentos garrotes para o que vai para charqueada. O 
Satilo é um bom vaqueiro e também bom amansador, só ficou um bezerrinho que o 
Satilo não amansou. Sempre ele ia no campo, mas não via o bezerrinho, só via as 
cavacaduras no morro do Sobradinho. Satilo mesmo falava – ‘aqui corre um 
veadinho’. (H.M. Janeiro, 2017, 80 anos) 

Os contadores fazem referência a elementos que estão relacionados ao seu território de vida. A 

natureza, representada pela mata, pelos animais e rios, circundam seu habitat. A linguagem, 

carregada de palavras e expressões características do lugar, são traços que individualizam e 

diferenciam os sujeitos da comunidade, reafirmando suas identidades.  

Na concepção de Benjamin (1994, p. 221), o ato de contar não é apenas obra da voz, “na 

verdadeira narração, a mão intervém decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência 

do trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito”, estabelecendo uma relação 

artesanal com a vida. 
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As histórias orais, no Kalunga do Mimoso, são repassadas de uma geração para outra, e tem 

como base a memória e a performance cultural, o que os tornam indispensáveis para a prática e 

manutenção de sua tradição.  

A performance cultural apresenta-se no decorrer do “giro7”. As pessoas envolvidas se 

manifestam de variadas formas, que são expressadas com gestos e emocōes.  

Essa mistura de códigos e diversidade linguística é elemento constitutivo da narrativa oral. Ela 

envolve o ouvinte pela maneira como é contada: com as mãos, o olhar, o riso, o grito, o silêncio, os 

movimentos da cabeça, face, tronco e membros.  

Assim, a folia de Reis e a folia de Santo Antônio estabelecem essa relação entre os sujeitos e a 

constituição do território. O rito e fé religiosa são traduzidos nesses momentos em que ocorrem as 

festas religiosas populares. 

Toda essa tradição é transmitida aos mais jovens como herança que resiste com o passar do 

tempo, por meio de uma das principais características da cultura popular, a oralidade.  

Isso porque a relação de afetividade e de pertencimento com o lugar e a memória propicia e 

permite a inserção de novos hábitos e valores nas manifestações culturais. Ela possibilita (re) 

criações, (re) invenções das tradições e dos próprios sujeitos, e assim das identidades territoriais da 

Comunidade. 

Considerações finais 

Evidenciamos que as tradições em Mimoso são dinâmicas e também (re) inventadas pelo grupo 

social, e que a cultura do lugar reafirma a identidade Kalunga. Tanto as Folias de Reis e de Santo 

Antônio quanto as narrativas orais que permeiam a cultura em Mimoso desvelam particularidades 

das identidades territoriais.  

Portanto essas práticas sociais e culturais são necessárias para a promoção das identidades 

territoriais baseadas na participação dos sujeitos, no processo de produção do território, por meio 

das relações socioespaciais. 
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O CATOLICISMO COMO ELEMENTO DE DESTAQUE NA CONSTRUÇÃO 
IDENTITÁRIA DO POVO GOIANO: HERANÇAS CULTURAIS 

Rafael Ribeiro dos Santos1 

Maria Idelma Vieira D’Abadia2  

Introdução 

A religião se caracteriza como um fenômeno que transcende os tempos e que atravessa as 

gerações; trata-se de algo que faz com que os indivíduos despertem um sentimento de pertença e 

uma efervescência de vida em seu interior. Desde os tempos mais remotos, em que já se podia 

perceber a existência da figura humana, a religião age como elemento de conforto a esse indivíduo 

em virtude de seus males temporais e que são inerentes à vivência terrena. Diante do exposto, o 

fenômeno religioso em oposição à racionalidade que transpassa as mentes dos indivíduos, foge do 

pensamento conceitual, não obstante, se expressa através da “materialidade fenomênica” (GIL 

FILHO, 2002, p. 04),concebida por meio das percepções imediatas. Em suma, “refere-se à 

exterioridade do sagrado e sua concretude” (GIL FILHO, loc. cit.). 

O Estado de Goiás, em comum relação com o Brasil, é caracterizado por uma forte influência 

religiosa do catolicismo, religião que agiu, e que de certa forma ainda age, como elemento essencial 

na expansão do processo de ocupação das terras por todo o estado. A religião católica também se 

apresenta como elemento fundador e responsável pelos primeiros festejos, os quais se 

popularizaram e, embora anos tenham se passado, ainda assim se mantém vivos no imaginário, nas 

crenças populares e na devoção do povo goiano, perpassando e sendo ressignificados ao longo das 

gerações. Nesse sentido, será realizada uma exposição nos parágrafos seguintes a respeito da 

influência desse fenômeno religioso católico no processo de construção da identidade do povo 

goiano, visto caracteristicamente como algo calcado por uma cultura simbolicamente cristã herdada 

dos colonizadores portugueses. 

Goiás: da colonização à identidade3 
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Em terras goianas, a agregação dos valores religiosos se deu por meio da influência direta dos 

colonizadores portugueses e paulistas e de sua religião matriz, o catolicismo. A presença da religião 

católica, desde o processo de colonização do Brasil em meados do século XVI, agiu como base 

modelar da sociedade brasileira, a começar pelos nativos em 1500 até os povos do século XXI. Na 

antiga capitania e atual estado de Goiás o catolicismo fora fundamental no aumento do número de 

cidades e em sua expansão territorial. Goiás acaba se configurando como uma região do Brasil que 

se firmara pela tradição católica e que embora passe a ter outras religiões em ascensão ao longo 

dos anos4 acaba não rompendo com as tradições do catolicismo, afinal, essas acabaram por 

enraizar-se no estado.  

Conforme D’Abadia (2014) expõe, o processo de ocupação do território goiano se deu pelas riquezas 

minerais das terras ainda não desbravadas, o que ocorreu por volta de 1722. Diante da ação do padroado 

régio a Igreja católica se difundiu pelo estado com a atuação das Bandeiras, em que religiosos 

acompanhavam os expedicionários portugueses em suas missões, visto que conforme iam se instalando 

as atividades mineradoras também se construíam capelas, cada qual com seu padroeiro.  

Perante a dinâmica da religião católica espacializada em Goiás, averígua-se que com sua ação 

expansionista, e ao mesmo tempo dominadora, vai sendo criada uma territorialidade que por sua vez vai 

sendo afirmada/reafirmada aos poucos. Albagli (2004, p. 28) alega que esse processo de territorialização 

se elucida por meio das “relações entre um indivíduo ou grupo social e seu meio de referência, 

manifestando-se nas várias escalas geográficas [...] e expressando um sentimento de pertencimento e um 

modo de agir no âmbito de um dado espaço geográfico”. Portanto, pode-se destacar que a relação do 

indivíduo e/ou grupo social a qual se atribui esse sistema de territorialização, nem sempre ocorre de forma 

pacífica, seja por ação do meio ou do homem. 

As manifestações do catolicismo foram se espalhando por Goiás e sendo popularizadas aos poucos. 

A religião católica passou a conviver nitidamente na ótica do cotidiano, não perdendo também a sua 

sacralidade, o que pode ser percebido de forma clara através dos vários festejos religiosos que acontecem 

no estado e que se apresentam como peças chave na compreensão cultural do goiano. A figura do goiano, 

na perspectiva de Chaul (2011), passou a ser determinada pelo estigma inferiorizador do “atraso”, criando 

assim o termo “goianice”, atribuído a Goiás, que serviu para representar o período de marasmo e 

decadência da capitania após a redução – quase extinção – da produção de ouro. Em contrapartida, sob 

a égide do movimento de 1930, e em justaposição a denominação criada décadas atrás, surge a 

                                                                 
4 Cabe destacar que o catolicismo ainda se figura como religião predominante em Goiás de acordo com os dados do Censo 
Demográfico de 2010, contando ainda com a maioria da população, cerca de 60%. Todavia, religiões vêm se destacando com o 
passar dos anos, destaque a evangélica que já congrega mais de 20% da população de Goiás.  
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“goianidade”, indicando o entendimento de modernidade e progresso a Goiás; uma mescla entre “o “velho” 

e o “novo”, fundir o “antigo” e o “moderno”, envolver o rural e o urbano e confluir o “atraso” e o “progresso” 

pelos caminhos da história” (CHAUL, 2011, p. 42). 

Posterior ao processo de colonização das terras goianas, a exploração e decadência do ouro, Goiás 

passa a se firmar e junto a isso o “goiano”, um ser marcado por um aturado período de colonização e que 

agora tem que se fortalecer com e por suas próprias pernas. Todavia, é inegável a forte presença da 

influência cultural dos povos que passaram pelo estado e que serviram como elementos essenciais na 

constituição do goiano nesse novo período, o da “goianidade”. Historicamente, o goiano é fruto de uma 

frutífera ação de mestiçagem, com traços do africano, dos povos nativos (indígenas como fora nomeados 

pelos portugueses) do Brasil-Colônia e dos europeus. 

No conjunto das cidades goianas, diversas se caracterizam pela presença de espaços que foram e 

são sacralizados ao longo da história e que por influência de uma cultura popular, bem como o catolicismo, 

o qual também se popularizou, acabam ganhando ressignificações de sentido e valor. Como D’Abadia 

(2014, p. 19) ressalta “os espaços sagrados são criados a partir da hierofania”, sendo assim, uma 

manifestação do sagrado, seja em um dado espaço ou pessoa, isso por sua vez ocorre em Goiás em 

diversas cidades por meio da sacralização dos lugares através dos padroeiros.  

Tal processo, descrito no parágrafo anterior, é pautado pela devoção que as pessoas têm a 

determinado santo, seja por benção recebida individual ou coletivamente, com isso são realizadas 

celebrações e festas5 a fim de cultuar e celebrar a crença ao santo evocado como padroeiro 

(D’ABADIA, 2014). Tais celebrações, em boa parte já eram estruturadas em torno de capelas, ou 

mesmo davam o desenrolar para a construção dessas, as quais eram fundamentais na formação 

das cidades. Diante do processo de fixagem da religião católica pelo território goiano, gera-se então 

a expansão das cidades, as quais vão sendo habitadas e configuradas gradativamente, ocasionando 

uma dissolução/ocupação do cerrado goiano ao longo dos anos. Goiás então não se desenvolve 

despregando-se dos costumes e representações que foram fundamentais em sua ocupação 

territorial.  

Considerações Finais 

Em meados da terceira década do século XVIII, é chegada em Goiás a religião católica trazida pelos 

colonizadores, a qual fora logo sendo fixada e difundida, com o passar dos anos, por todas as partes da 

                                                                 
5 Sobre as festas, a geógrafa D’Abadia (2014, p. 81) alega que essas “têm uma relação cultural muito forte no estado de Goiás, 
pois, as festividades testemunham a experiência individual e coletiva da identidade de um povo, desenvolvendo e reafirmando 
os seus valores”. 
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nova capitania. O catolicismo se fixou e logo ganhara representatividade nas terras goianas, ênfase ao 

fecundo trabalho das bandeiras sob o amparo do regime de concessão do padroado régio como precursor 

dessa rápida expansão. Tal processo foi de suma importância para a construção da identidade do goiano, 

calcada na devoção cristã, nos meandros do catolicismo e na legitimação de sua religiosidade por meio do 

culto aos santos padroeiros espalhados por todo o estado. 

O “mundo goiano” ainda em tempos modernos não se desencantou, nem mesmo rompeu com as 

feições religiosas, elas ainda, em especial pela atuação dos padroeiros protetores das cidades e povoados, 

agem continuamente na configuração da identidade e das ações dos goianos. O catolicismo sobrevive em 

meio aos arranjos e desarranjos da contemporaneidade em terras goianas. Essa dinamização ocorrida em 

um sistema historicamente incorrompível, como a religião católica, e que fez com que ela se popularizasse 

pela ação das classes menos favorecidas socialmente6. Nos leva a crer que até mesmo uma instituição 

“fechada” e conservadora em dado momento se ressignifica, ou mesmo, dinamiza seus atos em 

atualização à sociedade, a qual vive em constantes mudanças. 

Referências 

ALBAGLI, Sarita. Território e Territorialidade. In: LAGES, Vinícius; BRAGA, Christiano; MORELLI, 
Gustavo (orgs). Territórios em Movimento: cultura e identidade como estratégia de inserção 
competitiva. Rio de Janeiro: Relume Dumará / Brasília (DF): SEBRAE, 2004, p. 23-70. 
Disponível em: 
<http://inspirebr.com.br/uploads/midiateca/d64c55dfd943251ede2b6330035a5994.pdf#page=2
4>. Acesso em: 12 Fev. 2018. 

CHAUL, Nasr Fayad. A Identidade Cultural do Goiano. Ciência e Cultura: São Paulo, v. 63, nº 3, 
2011, p. 42-43. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-
67252011000300016&script=sci_arttext&tlng=es>. Acesso em: 12 Fev. 2018. 

D’ABADIA, Maria Idelma Vieira. Diversidade e Identidade Religiosa: uma leitura espacial dos 
padroeiros e seus festejos em Muquém, Abadiânia e Trindade – GO. Paco Editorial, Jundiaí – 
SP, 2014. 

GIL FILHO, Sylvio Fausto. Por uma Geografia do Sagrado. Ra’ega: UFPR-PR, 2002,  p. 1-15. 
Disponível em: 
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/ENSINORELIGIOS
O/artigos/por_uma_geografia_do_sagrado.pdf>. Acesso em: 23 de Jan. 2018. 

HOORNAERT, Eduardo. Formação do Catolicismo Brasileiro: 1550-1800. Petrópolis – RJ: 
Vozes, 3ª edição, 1991. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico de 2010. Disponível 
em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf>. 
Acesso em: 28 Fev. 2018.

                                                                 
6 Destacado por Hoornaert (1991). 



 

348 

 

O ESPAÇO SAGRADO DA DEVOÇÃO MARIANA EM CUIABÁ-MT  

Sônia Regina Romancini1 

Departamento de Geografia/UFMT 

romancini.ufmt@gmail.com 

Introdução 

Este artigo apresenta uma reflexão sobre a valorização da paisagem urbana em Cuiabá, tendo 

como base a construção do espaço sagrado dedicado à devoção mariana.  Ao realizar estudos sobre 

a produção do espaço sagrado, Rosendahl esclarece que o homem religioso sente necessidade de 

viver numa atmosfera impregnada do sagrado; por isso se elaboram técnicas de construção do 

sagrado. Segundo a autora, “esse trabalho humano de consagrar um espaço, essa necessidade de 

construir ritualmente o espaço sagrado, nos revela que o mundo é, para o homem religioso, um 

mundo sagrado” (ROSENDAHL, 1996 p. 29-30). 

No tocante ao sagrado como elemento de produção do espaço, Rosendahl (1999) afirma que 

as construções são moldadas pelas idéias de uma sociedade, suas formas de organização 

econômica e social, a distribuição de recursos e autoridade, suas atividades, crenças e valores. A 

autora propõe uma maneira de se olhar as cidades em relação a seu contexto cultural, estabelecendo 

um elo entre religião, a gênese da cidade e uma de suas funções. 

O presente estudo tem como abordagem a geografia humanista que, para estudar a 

intencionalidade da ação humana, tendo em vista compreender o significado social do mundo vivido, 

centra parte de suas investigações nos laços entre os indivíduos e o meio material, expressados nos 

lugares, insistindo na construção social dos mesmos e tendo em conta aspectos como sua carga 

emotiva, estética e simbólica, conforme destaca a teórica García Ballesteros (1998). 

Entre os procedimentos adotados para o desenvolvimento da pesquisa, destacou-se o 

levantamento bibliográfico e documental, que se constituiu no levantamento de bibliografia 

relacionada ao tema e ao conhecimento produzido em relação à área em estudo, como: livros, 

revistas, artigos, jornais, poesias, crônicas, relatos de viajantes, dentre outros. Foram também 

realizadas conversas informais com os moradores da cidade. 

As igrejas marianas de Cuiabá 
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A primeira igreja erigida em Cuiabá foi no Coxipó-Mirim no arraial denominado Forquilha, 

fundado em 1719, por Pascoal Moreira Cabral e outros bandeirantes, que levantaram uma capela 

dedicada a Nossa Senhora da Penha de França. 

Posteriormente, em outubro de 1722, no córrego da Prainha, abaixo do outeiro onde se situa a Igreja 

do Rosário, o sorocabano Miguel Sutil, juntamente com dois índios e o companheiro português chamado 

Barbado, descobriu as minas de ouro denominadas Lavras do Sutil, em torno das quais se formou a cidade 

de Cuiabá. Este veio aurífero, devido à sua importância, atraiu a população da Forquilha. 

Nos registros realizados por Gervázio Leite Rabelo, secretário do governador da Capitania de 

São Paulo, Rodrigo Cezar de Menezes, que chegou em Cuiabá no dia 15 de novembro de 1726, 

está evidenciada a existência de uma capela a Nossa Senhora do Bom Despacho: “Junto deste 

Arraial e a sudoeste dele, está no morro, em que a devoção de alguns devotos colocou a milagrosa 

imagem de nossa Senhora do Bom Despacho...” (MATOS, 2011, p. 114).   

De acordo com Reis (2000), no Plano da Vila do Cuyabá na Capitania de Mato Grosso, 

1770/1780, são destacados como formadores da então vila de Cuiabá a matriz, a capela de Nossa 

Senhora do Bom Despacho e a capela do Rosário. 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito 

Localizada no Centro Histórico de Cuiabá, na Praça do Rosário e tendo nas proximidades a Rua 

dos Bandeirantes e a Rua São Benedito, com seus casarões coloniais, a Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário e Capela de São Benedito foi contemplada com o primeiro tombamento federal em 

Cuiabá, sendo inscrita no Livro Tombo de Belas Artes e no Livro Tombo Histórico do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2001), em 4 de dezembro de 1975. A proteção 

abrange, além do próprio monumento, todos os equipamentos do interior da igreja, entre os quais, 

retábulos, imagens, alfaias e mobiliário antigo. 

Como esta igreja, na década de 1920, recebeu uma fachada em estilo neogótico, com a 

construção de uma torre pontiaguda central, rodeada de pequenas janelas em ogiva, na década de 

1970, após o tombamento federal, o IPHAN orientou a construção de uma fachada de acordo com 

o estilo barroco original. 

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito é um dos principais símbolos 

da cultura cuiabana. Nesta igreja acontece a festa popular que reúne o maior número de pessoas, 

em Cuiabá, a festa de São Benedito, com mais de 290 anos de tradição. Nela ocorrem, também, a 

festa de Nossa Senhora do Carmo, realizada em um final de semana próximo ao dia 16 de agosto, 

e a festa de Nossa Senhora do Rosário, no primeiro final de semana do mês de outubro.  
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Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho 

Segundo registros históricos, quando foi construído o Seminário da Conceição, em 1858, por 

Dom José Antônio dos Reis, primeiro Bispo Diocesano de Cuiabá, já existia no Morro do Bom 

Despacho a pequena capela do Bom Despacho, que foi substituída por um novo templo 

(ROMANCINI, 2004). 

A Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho, com estilo neogótico, foi idealizada pelo francês 

Frei Ambrósio Daydé, sendo o seu construtor o engenheiro francês Léon Joseph Louis Mousnier. A 

pedra fundamental foi lançada em 8 de setembro de 1918, pelo Arcebispo Dom Carlos Luís D’Amour. 

A obra foi iniciada durante a presidência estadual de Dom Francisco de Aquino Corrêa (1918-1922), 

então bispo-auxiliar da Arquidiocese de Cuiabá.  

O arquiteto Alex de Matos afirma que a igreja constitui uma obra-prima e que “obedeceu a 

princípios refinados de geometria, certamente para agir como uma ‘torre’ geradora de harmonia 

irradiante, para toda a cidade” (MATOS, 2011, p. 16). 

No ano de 1977, a Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho e o Seminário da Conceição 

foram tombados como patrimônio público estadual. Posteriormente, pela Lei n. 3265 de 11 de janeiro 

de 1994, a Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho foi declarada como “Símbolo Cuiabano de 

Tradição e Cultura” do Município de Cuiabá (CUIABÁ, 2000). 

Com o apoio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, a Igreja 

do Bom Despacho foi restaurada, com recursos doados por uma empresa do sistema financeiro, e 

reaberta em 30 de agosto de 2004. Na contemporaneidade, a igreja foi promovida a Santuário 

Eucarístico, recebendo os fiéis todos os dias para os ofícios sagrados pertinentes a um santuário 

como a exposição à veneração pública do Santíssimo Sacramento.  

Entre as festividades realizadas no Santuário, destaca-se a Novena e Festa de Nossa Senhora 

do Bom Despacho, entre os dias trinta de agosto e oito de setembro, em homenagem à padroeira 

do templo, pois no dia oito se comemora o aniversário natalício de Nossa Senhora, uma vez que 

bom despacho significa bom nascimento.  

Igreja da Boa Morte 

Localizada na Praça Antônio Corrêa, na área do entorno do Centro Histórico, a Igreja de Nossa 

Senhora da Boa Morte é um bem tombado pela Secretaria de Estado de Cultura.  

Esta igreja foi construída em meados do século XIX, pela sociedade formada por negros forros, 

pardos e escravos, denominada Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte. A Irmandade realizava 
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festas e procissões nos dias 14 e 15 de agosto para angariar esmolas. A igreja foi erigida 

canonicamente no dia 3 de maio de 1905 (SILVA, 1997).  

Nos dias atuais, a igreja é dirigida pelos padres franciscanos. Nela é realizada a festa de Santo 

Antônio, no dia 13 de junho, com procissão, missa campal e quermesse. Como o dia 15 de agosto 

é dedicado à Nossa Senhora da Glória e da Boa Morte, no sábado mais próximo a esta data é 

realizada uma procissão e, no domingo, um almoço. 

Santuário Nossa Senhora Auxiliadora 

De acordo com Mendonça (1978), a história do Santuário Nossa Senhora Auxiliadora está ligada 

à Missão Salesiana, que chegou à cidade de Cuiabá em junho de 1894, à qual o bispo Dom Carlos 

Luiz D’ Amour confiou a Igreja Paroquial de São Gonçalo. 

A Missão Salesiana adquiriu, com o auxílio do Governo, uma chácara para abrigar os alunos 

internos e externos e iniciaram a construção de um colégio que teve uma parte construída antes de 

1897. Em outra casa funcionavam quatro oficinas, sendo elas de ferreiro, de carpinteiro, de curtidor 

e alfaiataria. 

O Pe. Pedro Cometti ao descrever a trajetória de Dom Aquino Corrêa, relata que um marco de 

sua passagem pelo Liceu Salesiano foi o lançamento da primeira pedra e o início da construção do 

Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, em 24 de maio de 1912: 

Apesar da pobreza em que se debatia o Liceu, que abrigava grande número de 

alunos internos gratuitos das Escolas Profissionais, o Padre Aquino, auxiliado pelos 

seus irmãos salesianos, quis erigir um templo àquela que era a “estrela de sua vida”. 

Ao afamado arquiteto salesiano, G. Delpiano, confiara o encargo de elaborar a 

planta de um templo artístico, em estilo neo-gótico. E, em seus sonhos de poeta, 

antevia no morro fronteiriço ao Córrego da Prainha, o templo da Virgem Auxiliadora, 

o seu sonhado Santuário (COMETTI, s.d., p. 93). 

O Santuário de Nossa Auxiliadora foi inaugurado em 15 de abril de 1929, pertencendo à 

Paróquia de São Gonçalo. Sua principal festa é a de Nossa Senhora Auxiliadora, no dia 24 de maio, 

quando há procissão, missa solene e jantar festivo.  

Considerações finais 

A análise realizada evidencia que as igrejas consagradas à devoção mariana constituem 

importantes referenciais da paisagem urbana, revelando espaços ricos em história e memória, onde 

o novo e o moderno convivem com formas antigas, herdadas de outras gerações. 



 

352 

 

As festas religiosas têm grande significado para a identidade das pessoas cuiabanas, elas 

representam o momento de reencontro com os amigos, principalmente porque com a expansão 

urbana da cidade, muitos moradores venderam suas casas localizadas no centro ou em suas 

imediações, afastando-se geograficamente das igrejas que constituem espaços de fé, de memória 

e de convívio social. 

A devoção mariana presente em Cuiabá evidencia que entre as preces elevadas aos céus, 

sempre haverá uma destinada à Nossa Senhora, evocada por meio de seus inúmeros títulos. 
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SÃO SEBASTIÃO: O MÁRTIR CRISTÃO NOS PRIMÓRDIOS DO 

CRISTIANISMO 

Mirelle Antônia Souza Freitas1 

Maria Idelma Vieira D´Abadia2 

Introdução 

 Este artigo tem como foco discorrer preliminarmente alguns fatos referentes a vida de um dos 

principais mártires cristão do mundo antigo, ainda cultuado na contemporaneidade. Para tal, 

embasamos na narrativa de Jacob de Varazze (2003) na qual o autor ressalta que a origem do 

soldado Sebastião foi datada por volta do século III D.C. Ele nasceu em Narbona, na Gália Romana, 

foi um cidadão milanês e era soldado.  

Por ter essa profissão foi convidado pelos co-imperadores romanos Diocleciano e Maximiano 

para participar de seus exércitos. Desde o início os mesmos impuseram a Sebastião que este não 

poderia desobedecer a certas ordens, pois naquela época em Roma, a religiosidade cristã era tida 

como algo negativo, porque os povos romanos acreditavam em diversos deuses. Segundo o autor 

já citado “as pessoas tímidas temem quebrar seus deuses, e se o fizerem e forem feridas pelo diabo, 

dirão que é castigo por que quebravam seus deuses” (VARAZZE, 2003, p 180).  Assim, quem fosse 

cristão e acreditasse em seu Deus e não nos “deuses” seria punido com perseguição e morte.  

O soldado Sebastião apresentava uma conduta diferente por causa da nova religião, mas sua 

ida a Roma seria um tanto preocupante, pois sendo cristão só despertaria ainda mais a ira dos 

imperadores supracitados. Enquanto soldado, ele não admitia que nada de ruim acometesse aos 

demais, por isso procurou sempre ajudá-los amenizando os seus corações com suas palavras 

cristãs. Sebastião ainda em vida fazia curas e era visto como milagroso entre os cidadãos romanos. 

Por essa razão, foi ordenada sua execução por morte com flechas lançadas pelos arqueiros da 

Mauritânia.   

Segundo Varazze (2003, p.181) “quando o julgaram morto, retiraram-se, pois ele estava tão 

coberto por flechas que parecia um porco espinho”. Após este momento Sebastião vai até o palácio 
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no qual os imperadores estavam e acusa-os por não aceita-lo como cristão.  Novamente por 

perceberem que o soldado Sebastião não tinha falecido o imperador Diocleciano mandou chicoteá-

lo e jogou o corpo no esgoto romano.  Lúcia uma mulher cristã de muita fé revela que o soldado 

Sebastião apareceu em sonhos e que lhe mostrou o local que estava o seu corpo e o mesmo pediu 

para enterra-lo junto aos apóstolos Pedro e Paulo.  

Após o sepultamento de Sebastião o local tornou-se um local de peregrinação e realização de 

cultos aos mártires, conforme atesta Cardoso (2010), o culto aos santos  

iniciou-se em alguma data anterior a 354 nas imediações de seu túmulo, dentro da 
catacumba da Via Appia que viria mais tarde a ser chamada Catacumba de São 
Sebastião. Essa veneração ao finado soldado se inscrevia no crescimento mais 
geral de uma então recente forma de expressão religiosa: o culto aos mártires. 
(CARDOSO, 2010, p. 12) 

 Quem patrocinava este culto aos santos eram os bispos na antiguidade tardia e na alta Idade 

Média, pois vários cristãos veneravam os santos e na Igreja Católica eles acreditavam nos mártires 

por eles trazerem a paz e a salvação na terra, já em Roma haviam os cemitérios construídos com a 

finalidade de realizar esses cultos. Porém mesmo com a realização destes ocorreram constantes 

perseguições aos cristãos, mas com o fim dessas perseguições entre os séculos IV e V, e o 

cristianismo sendo concretizado como a religião oficial do Império Romano, os santos tornaram-se 

reconhecidos na memoria cristã, inclusive São Sebastião. 

 Como forma de demonstrar a veracidade dos milagres de São Sebastião, o autor Vinicius 

Cardoso (2010, p.18) nos chama a atenção com o registro da narrativa de,  

Paulo Diácono (ca.720- ca.799) registra que em 680, uma peste terrível acometia a 
península Itálica, com menções especificas a Roma e Pávia, capital Lombarda. 
Então após certo aviso profético, um dos braços de São Sebastião foi  levado à 
última e abrigado num altar especial.  

Pode-se dizer que apesar da peste ter acometido a península Itálica, os poderes milagrosos do 

santo foram comprovados entre os crentes e assim São Sebastião foi bem visto tanto na Itália onde 

nasceu, quanto em Roma onde passou a maior parte de sua vida. 

 Adentrando ao século XVI iniciou uma nova fase que abalaria os dogmas católicos, ou seja, a 

Reforma Protestante. Essa reforma foi um movimento religioso contra o poder da Igreja Católica, 

seu precursor, Martinho Lutero era um monge alemão que não aceitava os preceitos que eram 

impostos pela Igreja. Para combater e denunciar a venda das indulgências fixou as 95 teses na porta 

da Igreja de Wittenberg na Alemanha contestando o poder da Igreja Católica, mas ele não tinha o 

intuito de romper com a Igreja Católica, somente de reforma-la e com esse fato ele acabou sendo 
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excomungado da Igreja. Sendo assim, iniciou-se uma nova doutrina religiosa chamada 

Protestantismo, com essa nova doutrina o cristianismo deixou de ser a única religião no mundo 

ocidental.  

 O Protestantismo expandiu e passou a dominar vários países como: Inglaterra, Alemanha, 

Suíça, Holanda, entre outros, mas para reestabelecer o catolicismo como a única religião foi 

necessário uma medida contraria a essa nova vertente religiosa que foi a Contrarreforma, o seu 

objetivo foi fortalecer o poder papal e criar medidas, uma destas foi a Companhia de Jesus. Para 

evitar à propagação dessa nova religião em outros países a Companhia de Jesus comandada pelo 

padre Inácio de Loyola e José de Anchieta e os membros (Jesuítas) passaram a falar sobre o 

catolicismo, primeiro eles difundiram a fé católica em Portugal e depois aos países que ainda não 

haviam aderido ao catolicismo.  

Dessa forma a relíquia de São Sebastião foi trazida para o Brasil, juntamente em uma missão 

dos Jesuítas. O historiador Cardoso narra que essas relíquias foram essenciais para atestar os 

poderes que eram atribuídos a elas. Pois, 

eram entendidas como provas dos poderes dos santos, que, segundo juízo 
generalizado entre todas as camadas sociais cristãs no medievo, se faziam 
presentes onde seus restos se encontravam e aonde eles fossem {...}. Igualmente, 
as relíquias podiam ser objetos concernentes ao martírio de um santo: cruz, prego, 
lança flecha, corrente, entre outros. (CARDOSO, 2010, p.33) 

Essas relíquias eram simplesmente fragmentos dos santos, ou suposições desses fragmentos, 

como ossos, pedaços de unhas, fios de cabelo as quais para os cristãos estariam abençoadas. 

Como foi supracitado, em relação o papel da Companhia de Jesus, os inacianos tinham o 

objetivo de trazer a relíquia de São Sebastião para a América portuguesa, quando os portugueses 

chegaram ao Brasil. Segundo Macedo (2008), trouxeram a sua própria religião que foi o catolicismo, 

no entanto houve uma expansão desse catolicismo no Brasil, no qual ele foi visto como um forte 

apelo aos santos.  Além de trazerem o catolicismo, os portugueses trouxeram também os membros 

da Companhia de Jesus nas suas embarcações com a finalidade de catequizar os índios. 

Essas celebrações assim como são apontadas pelos autores, eram um ritual de manifestação 

na qual as pessoas recebiam graças por intermédio dos santos, “a fé era um componente importante 

nas batalhas, constantemente celebradas por missas de ação de graças e por santos patronos” 

(OLIVEIRA, 2014, p. 188).  

 O cristianismo esteve presente no Brasil desde sua fundação, os padres Manuel da Nobrega e 

José de Anchieta foram de suma importância para catequização das tribos e conversão ao 

catolicismo, ou seja, esse processo não foi bem aceito no início pelos indígenas, pois muitos se 
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escondiam ou fugiam para não serem catequizados. Com o intuito de realizar seu objetivo, os 

jesuítas encenavam parte da história de vida dos santos, São Sebastião foi um dos escolhidos para 

essas encenações. 

Após todo esse processo de catequização e conversão ao catolicismo a relíquia de São 

Sebastião aportou ao Rio de Janeiro em 20 de Janeiro de 1584, ela foi transportada pelos Jesuítas, 

sendo trazida em um receptáculo de prata em formato de um braço, assim que chegou à cidade do 

Rio de Janeiro foi recebido com alegria e devoção, e toda a cidade  transbordava sobre a relíquia 

saudações, um dos padres Cristóvão Gouvêa dispôs a relíquia do São Sebastião para ser beijada e 

em seguida as pessoas foram abençoadas. 

 Segundo Cardoso (2012, p.34) “na década de 1580, portanto, São Sebastião era já constituído 

emblema ou alegoria da construção do Rio de Janeiro por portugueses, jesuítas e termiminós, numa 

conquista material e espiritual sacralizada pela companhia de Jesus”. Assim, foi preciso de muita 

ajuda para que acontecesse a construção da cidade a qual iria homenagear o santo e o rei D. 

Sebastião de Portugal, porém a nova cidade foi construída um ano antes da chegada da relíquia do 

santo, em 1583. 

Considerações finais 

A partir deste breve relato sobre a vida de São Sebastião e o momento de sua chegada ao Rio 

de Janeiro pelos membros da Companhia de Jesus, Tem-se a compreensão do quanto este santo 

foi venerado desde o início da colonização no Brasil, despertando cada vez mais o interesse em tê-

lo por perto. 

Com a chegada de sua relíquia ao Rio de Janeiro em 1584 causou um fervor grandioso entre a 

população da cidade que teria o nome de São Sebastião e por isso foi construída a Igreja que também iria 

homenageá-lo, enfim este santo foi adorado pela Companhia de Jesus e pelas pessoas que passaram a 

dedicar sua fé e devoção a ele, e com o passar das décadas a devoção ao santo se espalhou por todo o 

Brasil e ainda persiste no universo católico de culto aos santos no país. 
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“SOU DA BEIRA”: A CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DAS MULHERES DA 

COMUNIDADE DE NAZARÉ – RO1 

Rúbia Elza Martins de Sousa2 

Introdução 

O rio é um é um elemento natural bastante presente no cotidiano da mulher ribeirinha, se 

apresentando com características funcionais, mas também com uma forte conotação simbólica, 

atuando diretamente na formação das características identitárias desta mulher. 

Este artigo foi desenvolvido na comunidade ribeirinha de Nazaré, localizada a jusante e na 

margem esquerda do Rio Madeira, na região do Baixo Madeira, há aproximadamente 120 km de 

Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. De acordo com dados obtidos com o administrador da 

localidade a comunidade possui 132 famílias, sendo formada por descendentes de seringueiros 

nordestinos e de indígenas que ocupavam a região. 

Objetiva-se com este artigo analisar a relação do Rio Madeira com a constituição identitária das 

mulheres da Comunidade ribeirinha de Nazaré-RO. Metodologicamente este trabalho se constitui de 

caráter qualitativo e foram utilizados os procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo, caracterizada pela realização de entrevistas semiestruturadas com quatro 

mulheres da comunidade. 

Desenvolvimento 

Na Amazônia Brasileira a situação das mulheres seguiu em direção à opressão e exclusão, 

assim como em várias localidades do mundo. Os homens tiveram visibilidade na história da 

colonização, enquanto as mulheres mesmo sendo figuras ativas no processo de colonização e na 

formação dos grupos sociais da região amazônica foram invisibilizadas, suas histórias não foram 

contadas, e as ações realizadas por elas foram silenciadas por séculos.  

Também na história de ocupação do espaço ribeirinho no Estado de Rondônia, proveniente das 

correntes migratórias para os seringais da Amazônia, as mulheres com seus esforços, com a 

intrínseca relação com a natureza e árduo trabalho, contribuíram e ainda estão contribuindo para a 
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manutenção da vida e fomentando as relações sociais comuns a qualquer sociedade, guardadas as 

peculiaridades regionais e culturais de uma comunidade ribeirinha. 

Refletir sobre a mulher ribeirinha leva-me a entender o quão complexa é a trama de vida desta 

mulher, uma vez que sua espacialidade é fortemente marcada por fatores intimamente ligados a 

questões simbólico-culturais que estão enraizadas em seu lugar de vivência. O mundo vivido destas 

mulheres, assim como grande parte das mulheres que vivem no espaço rural, ainda é marcado pelo 

patriarcalismo, pelo empenho nas atividades agrícolas, mas, as ribeirinhas possuem peculiaridades 

que as diferenciam das demais mulheres que vivem no campo e, estas estão ligadas a presença do 

rio, fator influente na sua espacialidade e vivência. 

O patriarcalismo ainda está bastante enraizado na comunidade ribeirinha estudada. As mulheres 

são as responsáveis pelo cuidado dos filhos, bem como pelos afazeres domésticos enquanto os 

homens são identificados como agricultores e pescadores, aqueles que proveem o sustento material 

para o lar. Sendo assim, associado ao cotidiano de atividades domésticas e cuidado com os filhos, 

atividades estas de responsabilidade feminina no espaço ribeirinho, o rio aparece como fator de 

importância na vida destas mulheres e de constituição de elementos que fazem parte de suas 

experiências cotidianas. 

Desse modo, o papel reprodutivo3 da mulher ribeirinha fornece características que irão compor 

sua identidade, uma vez que elas se auto-reconhecem e também são reconhecidas pela sociedade 

como donas de casa ou do lar, mesmo que muitas delas desempenhem outras funções como, por 

exemplo, a atividade agrícola.  

As mulheres ribeirinhas, além da atividade doméstica, que por uma questão cultural e tradicional, 

é quase que exclusivamente sua no âmbito familiar, também lidam como a atividade agrícola, indo 

para o campo desempenhar atividades de plantio e colheita, como pode ser observado no 

depoimento de uma entrevistada: “[...] a gente trabalhava na agricultura né [ela e o esposo], sempre 

a gente criou nossos filhos trabalhando, fazer quinem meu marido, na roça mesmo! No duro! Eu ia 

pra roça [...] Eu consegui minha aposentadoria como agricultora [...]” (ENTREVISTADA, agosto, 

2016). 

O rio se apresenta como importante na vivência destas mulheres, uma vez que está diretamente 

associado aos afazeres domésticos, pois na comunidade ribeirinha de Nazaré toda água utilizada 

para a realização de tais tarefas é proveniente do rio que margeia a comunidade – Rio Madeira. O 

                                                                 
3 Entende-se o termo reprodutivo não no sentindo da maternagem, mas no sentido de reprodução no âmbito familiar que está 
vinculado aos cuidados com os afazeres domésticos e com a família. 
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rio, neste aspecto, remete à identidade cultural das mulheres ribeirinhas, uma vez que diz respeito 

a uma origem comum, bem como a práticas comuns a um grupo (ALMEIDA, 2005). 

Outra característica proveniente do rio está relacionada à atividade pesqueira. Esta é praticada 

em grande parte pelos homens, mas as mulheres também a praticam como atividade associada ao 

lazer (NASCIMENTO SILVA, 2004) e, consequentemente para a subsistência familiar, de forma que 

cotidianamente elas se encontram para conversar a beira do rio para juntas pescarem.  

É comum ouvir depoimentos de mulheres que dizem estar cansadas da lida diária e na busca 

por conter o cansaço, encontram na pesca uma forma de revitalização do vigor, como pode ser 

observado na fala de uma entrevistada quando questionada se praticava a atividade: “De lazer, não, 

era mais era esporte mesmo, mais era lazer. Pescar e faze o caldinho pa nós tomar 

”(ENTREVISTADA, agosto, 2016). 

Mesmo que a prática da pesca por mulheres não se direcione a fins econômicos, elas se 

identificam como pescadoras, pois embora a atividade se constitua como lazer, elas proveem o 

alimento para a família. Deste modo, é possível verificar que o rio, com a pesca imbrica dois tipos 

de identidade, a “identidade vivida” (ALMEIDA, 2005), uma vez que retrata elementos do cotidiano 

da vida destas mulheres (pesca como lazer), bem como a “identidade cultural” que se apresenta por 

meio do reconhecimento da mulher ribeirinha com o papel de reprodução familiar. 

O mito do boto, muito disseminada na região amazônica, permeia outro fator de ligação da 

mulher com o rio. Este mito diz respeito a um animal aquático, sedutor e grande fecundador, que a 

noite transforma-se em um moço bonito e namorador, que vai às festas, dança com as moças e 

depois as seduz. Quando chega a madrugada, o animal volta ao rio e se transforma em boto 

novamente. As mulheres que foram encantadas pelo boto engravidam e dão a luz aos filhos, fazendo 

com que se atribua ao boto muitos filhos sem paternidade reconhecida (SILVA; BEST, 1996). 

Os botos representam perigo às ribeirinhas, pois este mito é reverberado de geração em 

geração ao longo dos tempos, desta forma as meninas, ainda crianças, já sentem seus corpos 

ameaçados pela presença dos botos. Desse modo, esses animais que povoam o Rio Madeira, estão 

ligados diretamente à sexualidade e a corporeidade das mulheres que ali habitam, de forma que a 

partir do lugar as experiências corporais são vivenciadas. Neste sentido, Chaveiro (2012, p. 33) 

afirma que “[...] Os lugares não são apenas concebidos, mas vividos pela experiência do corpo”. 

Desta forma, entendendo que o mito do boto possui estreita relação com a corporeidade e a 

sexualidade da mulher ribeirinha, compreende-se que sua identidade enquanto mulher é reforçada 

a partir de seus componentes corpóreos, uma vez, que de acordo com mito estes são elementos 

que as tornam atraentes para os botos.  
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No entanto, é possível compreender que o rio pode ser visto sob um viés contraditório a partir 

constatação que ele é utilizado para a realização dos afazeres domésticos, trabalho visto como 

penoso para estas mulheres, ao passo que tem uma conotação de lazer e descanso. O rio ainda 

tem a representação simbólica de segurança, sentimento topofílico em relação ao lugar, mas em 

contraposição possui uma representação de insegurança e medo, aportada pelo sentimento 

topofóbico4 (TUAN, 2012), quando as lendas do encantamento do boto vêm à tona. 

Contudo, fica evidente que o Rio Madeira possui estreita relação com a constituição identitária 

das mulheres da comunidade ribeirinha de Nazaré, visto que o rio, enquanto um importante elemento 

que compõe o lugar destas mulheres, está intimamente relacionado ao modo de vida, aos 

comportamentos sociais, bem como ao saber fazer destas mulheres. 

Considerações Finais 

Para as mulheres ribeirinhas o rio se apresenta como importante elemento constituinte de 

especificidades identitárias em relação aos homens, trazendo marcas simbólicas que constituem seu 

mundo vivido. 

O rio possui atributos funcionais, uma vez que é utilizado para a realização das atividades 

domésticas, que cotidianamente são desenvolvidas por elas. Além da funcionalidade, o rio se 

apresenta como atividade de lazer associada à pesca, que é vista como possibilidade de prover 

alimento para a família, fato que ressalta o papel reprodutivo da mulher perante a família e a 

sociedade. 

Deste modo, o rio pode ser compreendido a partir do sentimento topofílico, visto que as mulheres 

estabelecem fortes laços afetivos com este elemento natural, reforçando o caráter simbólico deste 

para este grupo de mulheres.   

É possível ainda verificar que o rio possui relação com a sexualidade e corporeidade das 

mulheres ribeirinhas de Nazaré, a partir de histórias míticas que envolvem as mulheres, histórias 

estas que engendram, principalmente nas mulheres, certo sentimento topofóbico em relação ao rio. 

Deste modo, compreende-se que a identidade da mulher é reforçada pelos seus componentes 

corpóreos, uma vez que de acordo com a mito estes são elementos que as tornam atraentes aos 

botos.  

                                                                 
4 Yi Fu Tuan também trabalha com o conceito de topofobia. Este é o oposto de topofilia, relacionando-se ao sentimento de repulsa 
pelo lugar. O conceito é discutido pelo autor no livro intitulado “Paisagens do Medo”. 
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Contudo, é possível verificar que o rio enquanto elemento que compõe o lugar das mulheres 

ribeirinhas da comunidade de Nazaré possui importante relação na construção identitária destas, 

relacionando-se intimamente ao mundo vivido, ao modo de vida, aos comportamentos sociais, bem 

como ao saber fazer destas mulheres. 
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TERRITÓRIO E IDENTIDADE NO CERRADO DO NORTE DO BRASIL: A 
COMUNIDADE DO ANZOL, RORAIMA, UMA TERRA INDÍGENA AINDA NÃO 

RECONHECIDA PELO ESTADO 

Stephen Grant Baines1 

Introdução 

O não-reconhecimento de povos indígenas por Estados nacionais é uma característica que marca a 

história do colonialismo e se tornou ainda mais evidente nas últimas décadas. Ressalta Rodolfo 

Stavenhagen (2013) que, além da opressão aos povos indígenas na América Latina, uma característica 

que marcou profundamente a situação dos povos indígenas dentro de Estados foi o não-reconhecimento 

da cultura e da identidade social indígena como parte da sociedade nacional. O não-reconhecimento de 

povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais pelo Estado, sobretudo quando há 

pressões econômicas de grandes empresas interessadas em explorar os recursos naturais nos seus 

territórios, é um dos fatores que leva muitos desses povos a reafirmar sua identidade étnica em fenômenos 

conhecidos na antropologia como “etnogênese”, “emergência étnica”, “ressurgimento ético”, “viagens da 

volta”, “reelaboração cultural”,  e “reafirmação étnica”, o que ocorre sobretudo entre povos indígenas que 

sofreram processos violentos de invisibilização em decorrência da imposição de políticas integracionistas 

do Estado. Alguns destes termos são criticados pelos próprios povos indígenas, visto que “etnogênese” ou 

“emergência étnica” carregam a conotação que esses povos não existiam antes e vieram a reivindicar uma 

identidade étnica, frequentemente mostrando preferência por termos como povos resistentes e resilientes 

para reforçar o fato que são povos que foram colonizados. 

A partir de pesquisas realizadas junto a povos indígenas na fronteira Canadá-Estados Unidos da 

América, o antropólogo canadense, Bruce Miller (2003), examina casos de não-reconhecimento de povos 

indígenas pelos governos e os resultantes processos de invisibilização sofridos. No Brasil, a recente 

migração de indígenas Warao, a partir de 2014, da Venezuela para o Brasil, em Pacaraima, Boa Vista, 

Manaus e Belém, em decorrência da instabilidade naquele país, criou uma situação de indígenas, que 

viajaram mais de 900 km do delta do rio Orenoco no litoral da Venezuela ao Brasil, como “indígenas”, que 

estão sujeitos às normas internacionais da Convenção 169 (OIT), e ao mesmo tempo, vistos como 

“estrangeiros” por não serem “indígenas transfronteiriços” oriundos das regiões fronteiriças do Brasil. Em 

dezembro de 2016, 450 indígenas Warao foram ameaçados de deportação do Brasil pelo governo do 

estado de Roraima, quando o Ministério Público Federal (MPF) interveio para impedir sua deportação. 

                                                                 
1 Professor Titular, Departamento de Antropologia, UnB; Pesquisador 1A do CNPq 
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Calcula-se que, em dezembro de 2016, havia 1.200 Warao no Brasil (entre uma população total em torno 

de 49 mil na Venezuela).   

Na minha pesquisa em Roraima junto aos povos Wapichana e Makuxi, que iniciei em 2001, que 

focaliza o tema de indianidade e nacionalidade em fronteiras (2006; 2008), venho enfrentando tentativas 

de deslegitimar as reivindicações territoriais indígenas por parte de políticos, o exército, empresários de 

mineração e fazendeiros. Em Argentina, também, os antropólogos Sebastián Valverde (2015) e Juan 

Carlos Radovich (2013), ao abordar os conflitos relacionados com a luta pela identidade e território entre 

os Mapuche no norte da Patagônia que se acirraram com a expansão do capital e a implantação de grande 

projetos de infraestrutura, observam que esses indígenas são constantemente acusado de serem 

estrangeiros e invasores chilenos (2015).   

Mega-projetos de integração regional e as fronteiras nacionais 

A pressão para implantar projetos de integração regional que apoiam a expansão capitalista, ao 

longo das últimas décadas, por parte do governo brasileiro, e os governos dos demais países da 

América do Sul, apresenta uma ameaça cada ver maior aos direitos dos povos indígenas sobre seus 

territórios. Desde os anos da ditadura militar (1964-1985) o governo brasileiro vem adotando políticas 

desenvolvimentistas que incluem a implantação de obras de infraestrutura na região amazônica – 

rodovias, usinas hidrelétricas e megaprojetos de mineração – com desrespeito sistemático aos 

direitos indígenas. A bancada ruralista, no Congresso brasileiro, constituída de parlamentares que 

se autodesigna Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), visa enfraquecer os direitos dos povos 

indígenas e quilombolas assegurados na Constituição Federal de 1988. Desde 2000, uma série de 

proposições legislativas lançada pela bancada ruralista, como a Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) 215/2000, que transfere para o Congresso Nacional a competência para demarcar terras 

ocupadas tradicionalmente pelos indígenas e quilombolas, e aquelas destinadas a unidades de 

conservação, visa esta finalidade. 

A comunidade de Anzol no Lavrado (Cerrado) roraimense 

No Lavrado (Cerrado) de Roraima, a comunidade indígena do Anzol, contígua à Terra Indígena 

(TI) Serra da Moça, a um pouco mais de 70 km da capital Boa Vista, é um exemplo de uma terra 

indígena que ainda não foi reconhecida pelo Estado brasileiro e enfrenta fortes oposições ao seu 

reconhecimento. Visitei esta comunidade de indígenas Macuxi e Wapichana em fevereiro de 2015, 

a convite dos tuxauas das comunidade do Anzol e do Morcego, por meio da advogada do Conselho 
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Indígena de Roraima (CIR), Joênia Wapichana. Participei de uma reunião com a presença de 

lideranças da TI Serra da Moça, Morcego e Anzol, onde foram apresentadas as reivindicações da 

comunidade do Anzol, havendo sido feitos pedidos de regularização fundiária em 1999 e em 2013, 

sem que a Fundação Nacional do Índio (Funai) iniciasse o processo. A Comunidade Indígena do 

Anzol, e a Comunidade de Lago da Praia que em 2009 sofreu agressões por parte de fazendeiros 

pretensos proprietários dessas terras que expulsaram os moradores desta comunidade, queimando 

suas casas, posto de saúde e escola, continuam sofrendo ameaças. Moradores da Comunidade do 

Anzol reforçaram sua antiga reivindicação, junto com moradores da outras comunidades indígenas 

da região, de solicitar um estudo para propor a criação de uma área única com as comunidades 

Serra da Moça, Morcego, Serra do Truarú, Lago da Praia e Truarú da Cabeceira, ou por meio de um 

acréscimo, ou pela criação de uma nova TI que abrange as terras que foram excluídas pelas 

demarcações feitas na década de 1980. As comunidades de Serra da Moça, Truarú da Serra, 

Morcego e Anzol enfrentam uma falta de água por não ter acesso ao rio Uraricuera, fundamental 

para manter seu modo de vida. Também reclamam que as terras secaram em decorrência de 

plantações de acácia de uma empresa FIT que resultou em queda do nível do lençol freático.  

O tuxaua, vice-tuxaua, e moradores antigos da comunidade do Anzol, filhos/as e netos/as do 

finado Sr. Alfredo Duarte, todos/as que se identificam como Macuxi e Wapichana, mostraram em 

detalhes a comunidade, inclusive áreas cortadas por cercas construídas recentemente pelos 

fazendeiros, que reduziram as terras da comunidade do Anzol a uma diminuta área de cerca de 3 

hectares onde estão suas casas, área insuficiente para suas necessidades básicas. Mostraram 

locais de antigas roças e de cemitérios indígenas, excluídos pelas cercas dos fazendeiros, e também 

áreas de caça e pesca na beira do rio Uraricuera, ocupadas pelas plantações de acácia da empresa 

FIT, que vem criando impactos ambientais como a seca de poços d’água e invasões de abelhas na 

comunidade. Outras áreas da beira do rio Uraricuera estão ocupadas por posseiros, e ainda outras 

áreas estão ocupadas pelo Projeto de Assentamento (PA) Nova Amazônia, do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra), de que a Gleba Truarú incide parcialmente nas terras 

reivindicadas pelos indígenas. O PA Nova Amazônia foi criado em 2001, localizado em duas áreas 

distintas situadas à margem da rodovia BR-174. O assentamento das famílias começou em 

novembro de 2003, e após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2009, retificando a 

demarcação da TI Raposa Serra do Sol em área contínua, alguns moradores não-indígenas retirados 

foram reassentados neste PA. Em 2010, o estado de Roraima ajuizou no STF ação para impedir que 

o PA Nova Amazônia, destinado a produtores rurais não indígenas seja utilizado para expansão da 

TI Serra da Moça. O então governador de Roraima, em atitude anti-indígena, acusou o governo 
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federal, a Funai e o Incra de favorecerem os indígenas. A ação contra a União, a Funai, o Incra e a 

Comunidade Indígena Serra da Moça, foi encaminhada ao então presidente do STF, ministro Gilmar 

Mendes, que concedeu liminar dando ganho de causa ao Governo de Roraima na ação judicial que 

pede que a TI Serra da Moça não seja expandida para dentro do assentamento PA Nova Amazônia. 

O ministro determinou, ainda, atendendo o pleito do então governador de Roraima, que a União e a 

Funai se abstenham de praticar quaisquer atos no sentido de reconhecer a referida área como Terra 

Indígena. 

Apesar da decisão deste ministro do STF, os indígenas apresentam evidências irrefutáveis que 

parte da referida área da Gleba Truarú do PA Nova Amazônia, e as áreas circunvizinhas que são 

ocupadas por fazendeiros, algumas das áreas de plantações de acácia da empresa FIT, e posseiros, 

são territórios indígenas de ocupação antiga que foram excluídas das demarcações realizadas pela 

Funai na década de 1980 da TI Serra da Moça e TI Truarú. Desta maneira, conforme Artigo 231, 1º, 

da Constituição Federal Brasileira de 1988, as terras reivindicadas pelos indígenas são terras 

tradicionalmente ocupadas pelos mesmos e por eles habitadas em caráter permanente, utilizadas 

para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários 

a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes 

e tradições. Acrescenta-se que (Artigo 231 da C.F. de 1988) que o direito dos indígenas às suas 

terras precede a própria Constituição e independe de título ou reconhecimento oficial. 

Um parecer técnico (Brasil 2016) realizado por antropólogo do MPF em fevereiro de 2016, foi 

seguido por uma Ação Civil Pública por juíza federal em 31 de março de 2017, condenando a União 

federal e a Funai a concluir a demarcação dentro do prazo de cinco anos.  

Considerações Finais 

Os casos citados revelam a vulnerabilidade dos povos indígenas, sobretudo aqueles não-

reconhecidos como indígenas pelos Estados nacionais, ou os, como os Macuxi e Wapichana em 

Roraima, Brasil, que frequentemente têm sua indianidade questionada como “invasores 

estrangeiros” por serem indígenas transfronteiriços e ter tido seus territórios tradicionais divididos 

historicamente com a consolidação dos Estados e a delimitação das fronteiras nacionais. Como 

indígenas transfronteiriços, são tratados por estereótipos de serem potenciais separatistas perigosos 

ou “estrangeiros” cuja lealdade ao Estado nacional é questionada. Em casos como o dos Warao no 

Brasil, que se deslocaram grandes distâncias do delta do rio Orenoco na Venezuela ao Brasil, 

carregam um duplo estigma como indígenas e refugiados. As reivindicações indígenas para 
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reconhecimento étnico pelo Estado e para a regularização das suas terras são uma resposta ao não-

reconhecimento e invisibilização por parte do Estado. 
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 TERRITÓRIO USADO E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: 
CARACTERIZAÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

Edna de Araújo Andrade1 

Introdução 

O estudo se refere à pesquisa de Doutorado atualmente em finalização, e a questão central que 

subsidia as investigações está relacionada ao interesse em compreender como ocorre a gestão das 

unidades de conservação (UC), considerando os diversos elementos políticos, sociais, econômicos, 

simbólicos, etc envolvidos no uso do território. Nesse enfoque, o estudo tem como objetivo geral 

compreender e caracterizar a gestão territorial do Parque dos Pireneus, criado em 1987, e do Parque 

da Mata Atlântica, constituído em 2006, no estado de Goiás.  

De modo específico, o propósito compreendeu: identificar e interpretar o conjunto de ações dos 

atores sociais que definem a dinâmica no uso do território no âmbito das unidades de conservação; 

conhecer e caracterizar o processo ambiental e social da ocupação humana no entorno dos parques; 

identificar e categorizar os principais conflitos relacionados ao uso e gestão do território no Parque 

Estadual de Pireneus e no Parque Estadual da Mata Atlântica; explicar as interfaces entre os conflitos 

socioambientais e a gestão territorial nas unidades de conservação.  

Metodologia 

O recorte temporal compreende o período decorrido entre as primeiras UC implantadas na 

esfera estadual, anterior à instituição do Sistema Estadual de Unidades de Conservação Estadual 

(SEUC), ocorrida em 2000, e as mais recentes, representando uma delimitação abrangente da 

política pública correlata.  O recorte espacial (Figura 01) foi definido a partir dos objetivos declarados 

de preservação dos recursos naturais, foco da criação das UC. Assim, optou-se por analisar parques 

com situações bem distintas, em termos de contexto biogeográfico e sócio histórico. Teoricamente, 

ambos deveriam também apresentar problemas distintos no que se refere à gestão territorial, já que 

possuem realidades muito diversas, reflexos de suas diferenças de tamanho, tempo de existência 

como UC, e objetivos oficialmente estabelecidos para sua criação.  

                                                                 
1 Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal de Goiás - Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), (Goiânia/Brasil). 
Docente da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, (Goiânia/Brasil). ednaaandrade@hotmail.com.Orientador: Prof. Dr. 
Ivanilton José de Oliveira 
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Figura 01-Recorte espacial 

 

O Parque dos Pireneus, delimitado em 2.833 hectares, abrange os municípios de Pirenópolis, 

Cocalzinho e Corumbá de Goiás. De acordo com a regulamentação estabelecida pelo Decreto nº 

8.430, de 12/10/1997, tem como finalidade a preservação de fitofisionomias associadas ao Cerrado 

sentido restrito, Cerrado Rupestre, Campo Limpo, Mata Seca e Mata de Galeria, os mananciais 

existentes, “protegendo sítios naturais de relevância ecológica e reconhecida importância turística” 

(GOIÁS, 1997). Em sua área encontra-se um importante marco geográfico, o Pico dos Pireneus, 

com 1.380 metros de altitude, que engloba um dos diversos divisores das bacias hidrográficas do 

Tocantins e Paraná. 

O Parque da Mata Atlântica, com 938,35 hectares, está localizado no município de Água Limpa, 

divisa com o estado de Minas Gerais, e conforme o Decreto nº 6.442, de 12/04/2006, tem como 

objetivo preservar resquícios de cobertura vegetal densa com características fisionômicas da Mata 

Atlântica, do tipo Floresta Estacional Semidecidual ocorrente na Bacia do Rio Paranaíba, e as 
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nascentes, a fauna, as belezas cênicas, bem como controlar a ocupação do solo da região (GOIÁS, 

2006).              

Tendo em vista os objetivos específicos estabelecidos, os procedimentos metodológicos foram 

definidos em quatro etapas: na primeira, para a realização do levantamento teórico-conceitual sobre 

a gestão territorial de áreas protegidas, foi realizada pesquisa bibliográfica, com ênfase nas políticas 

públicas ambientais e estratégias de conservação da natureza, gestão e usos do território das 

unidades de conservação, e na teoria dos conflitos socioambientais pertinentes e/ou associados aos 

mesmos. Na segunda e terceira etapas, para conhecer e caracterizar o processo ambiental e social 

da ocupação humana no entorno dos parques, foi procedida pesquisa da legislação e de documentos 

normativos, gerenciais e operacionais da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Cidades, 

Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos – SECIMA, identificando os principais atores que 

participaram do processo de criação das unidades e da definição de seu recorte espacial, bem como 

daqueles que influenciaram ou ainda estão envolvidos nos usos do território. Essas análises foram 

complementadas com entrevistas semiestruturadas, baseadas em roteiros específicos.  

Foram também geradas cartas de ocupação do território das UC, antes e após a criação das 

unidades de conservação, com classificação supervisionada de imagens de satélite de alta 

resolução, e interpretação complementada pela checagem de campo. Foram considerados os limites 

dos parques e suas respectivas zonas de amortecimento, com a delimitação de 3 km, indicada pela 

Resolução nº 473/2015, de 17/12/2015, do Conselho Nacional Meio ambiente (CONAMA). A 

definição da amostra dos proprietários e moradores do entorno para as entrevistas foi 

consubstanciada nos registros de imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

No Parque dos Pireneus os trabalhos foram realizados em julho e setembro de 2016, e agosto 

e novembro de 2017, envolvendo 54 sujeitos entrevistados. No Parque da Mata Atlântica em 

novembro de 2016, janeiro e julho de 2017, com o total de 40 entrevistados. 

Território usado e a gestão territorial de unidades de conservação  

Nessa visão multidimensional buscou-se encaminhar as análises de forma centralizada nos 

elementos político-estratégicos que envolvem o território no campo das unidades de conservação, 

com subsídios teóricos para a inserção do território nas políticas públicas, afastando a concepção 

segmentada e compreendendo o espaço na visão de Milton Santos (2008) como “espaço de 

totalidade”, passível de tratar da especificidade das políticas de unidades de conservação em caráter 

global, setorial e local. As discussões foram encadeadas a partir da análise da categoria território 
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usado, proposta pelo autor, considerando, sobretudo, sua fundamentação na dimensão social do 

espaço.  

Se por um lado existe um modelo de política de unidades de conservação, do ponto de vista 

global, também há influências em nível político dos estados, municípios e localidades de acordo com 

os interesses para a criação de uma unidade de conservação e a escolha de sua categoria. Em 

qualquer dos casos estabelecem relações de poder sobre uma base territorial, em que a criação de 

uma unidade de conservação gera um processo de desterritorialização e re-territorialização 

(HAESBAERT, 2010; SOUZA, 2010). 

Na sua concepção mais atual a gestão territorial tem o sentido de ordenar os papéis dos atores 

na gestão dos processos de desenvolvimento, promovendo a articulação de instrumentos públicos 

e privados, mediando conflitos de interesses, influindo, assim, na distribuição e uso do poder no 

âmbito de um dado território, objeto de intervenção de uma ação pública. A análise da gestão de 

áreas protegidas tem aspectos relacionados à administração, ao gerenciamento e ao monitoramento 

ambiental, ao planejamento e mais recentemente à governança e à gestão territorial. No contexto da 

gestão territorial o foco da análise são as marcas, as relações de poder, os conflitos e consensos 

que estabelecem continuamente novas configurações no território. 

Resultados preliminares 

A sistematização e interpretação até então executadas propiciaram delinear algumas 

formulações: a análise dos instrumentos normativos vinculados ao Parque Estadual dos Pireneus 

indica que a sua criação ocorreu desprovida do adequado planejamento, sem o prévio 

estabelecimento do território, limites e demais instrumentos necessários a sua instituição. Consta 

autorização legal para o Estado promover desapropriações na região dos Pireneus desde 1984, 

contudo, as atividades destinadas à implantação ocorreram somente em 1995, quando o Instituto 

Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) realizou levantamento do perímetro do Parque; dos 10 

proprietários desapropriados entrevistados, 07 (70%) apontaram que o recorte espacial do parque 

não abrangeu o “Córrego da Barriguda”, cujo manancial abastece a cidade de Pirenópolis, e excluiu 

importantes cachoeiras, como a Cachoeira do Abade; se mostraram unânime entre proprietários e 

moradores as declarações de que a criação e existência do parque não influenciaram na dinâmica 

de ocupação do entorno; os principais conflitos pelo uso do território do parque estão relacionados 

às atividades religiosas, esportivas, e à pecuária.  
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No Parque Estadual da Mata Atlântica as pendências de regularização fundiária representam os 

maiores conflitos, refletindo no uso e ocupação do seu território e entorno, envolvendo, sobretudo, a 

agricultura e atividades pesqueiras.  

Considerações Finais 

Na fase atual de conclusão das análises dos dados a pesquisa aponta para a concepção da 

gestão territorial de acordo com hipótese aventada, e em conformação com os objetivos propostos. 
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TERRITÓRIOS INDÍGENAS NO BRASIL E ARGENTINA: TURISMO, 
VISIBILIDADE ÉTNICA, PROTAGONISMO INDÍGENA, DIREITOS E 

RESISTÊNCIA 

Isis Maria Cunha Lustosa1 

Introdução  

Examinam-se situações de territórios indígenas no Brasil (Região Nordeste) e na Argentina 

(Provincia de Neuquén) diante grandes projetos de desenvolvimento, focalizando os de turismo em 

que esse fenômeno social torna-se vetor de visibilidade étnica, conflitos, direitos, resistência e 

protagonismo indígena diante a ofensiva atual aos direitos constitucionais em ambos os países e os 

direitos internacionais em relação aos seus territórios tradicionais como povos originários infringidos 

por meio de aliados dos governos, coligados ao turismo empresarial em zona costeira cearense ou 

em região de lagos em Norpatagônia. Abordam-se estratégias de reafirmação étnica indígena 

mediante os artesanatos/culinárias indígenas, os rituais, as festas indígenas, os jogos indígenas, 

bem como a educação em escolas diferenciadas indígenas ou rurais de educação intercultural 

bilíngue (caso Argentina), além de experiências de projetos de turismo comunitário e retomadas de 

áreas de territórios tradicionais expropriados por consórcios de turismo empresarial e outras grandes 

empresas “en la medida en que estas conllevan la matriz de un orden civilizatório occidental 

dominante, que se despiegla como homogeneizador y destructor, o refuncionalizador de formas 

sociales no capitalistas” (HOCSMAN; BALAZOTE, 2013, p. 5-6).  Averigua-se ainda como os 

indígenas desenvolvem o turismo em suas terras e sua resistências aos grandes projetos. 

Territórios tradicionais indígenas, turismo, visibilidade étnica, conflitos, direitos e 

resistências em Brasil e Argentina 

Aborda-se a partir de um estudo comparativo entre Brasil e Argentina, resultante do estágio de 

pós-doutorado em Antropologia Social na Universidade de Buenos Aires (UBA), Instituto de Ciências 

Antropológicas (ICA) no segundo semestre/2016, com referência aos territórios tradicionais de povos 

indígenas , o turismo como vetor da identidade étnica (LUSTOSA, 2012), a visibilidade étnica 

mediante as manifestações culturais e vias de protagonismos indígenas devido os conflitos por 

terras, os direitos nacionais e internacionais infringidos e as formas de resistências manifestadas. 

                                                                 
1 Laboter/IESA/UFG; Proyecto UBANEX: Indígenas en la ciudad: articulación y fortalecimiento de espacios etnopolíticos en Área 
Metropolitana de Buenos Aires - Universidad de Buenos Aires  (UBA) - Instituto de Ciências Antropológicas (ICA)  
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Priorizam-se situações de povos indígenas do Ceará com Terras Indígenas (TIS) e/ou territórios 

tradicionais na costa Leste e Oeste cearense. Por meio do uso das manifestações culturais pelos 

indígenas, incluso os projetos de turismo comunitário elaborados/geridos em algumas aldeias de TIs 

da mencionada Zona Costeira, recorro à noção de identidade étnica (CARDOSO DE OLIVEIRA, 

1976) baseando-me na noção reelaboração cultural de Pacheco de Oliveira (1999) como forma de 

“estratégia destes povos para lutar contra a expropriação das suas terras por empresas 

(desmedidamente mais poderosas) em uma região onde as populações locais rurais sofreram 

décadas de exploração” (LUSTOSA, BAINES, 2015, p. 385).  

Prossegue-se a pesquisa a onze anos referente ao turismo em TIs, iniciada em 2007 no litoral 

do Ceará, e delimitaram-se dois territórios tradicionais de Povos Indígenas. Incorpora-se o estudo 

comparativo e, expande-se a investigação incluindo-se os povos indígenas Mapuche, em particular 

em “Villa La Angostura y zonas aledañas del Departamento ‘Los Lagos’ (de la Provincia de Neuquén) 

[...] que implica um processo de mobilización Mapuche y reclamo por sus territórios ancestrales” 

(VALVERDE, 2016, p. 631), Província de Buenos Aires, povo diretamente envolvido com o turismo 

em território tradicional, referência nessa discussão. Neste território segundo Balazote e Radovich 

(2013, p. 159): El avance de las fronteras agropecuárias, las inversiones em la rama turística, la 

producción de grandes obras de infraestructura, así como también la exploración y extracción de 

hidrocarburos, han afectado […] las condiciones de vida y reproducción de pequenos produtores 

mapuche de la región.   

O turismo proporciona uma visibilidade dos povos indígenas da zona costeira do Ceará por meio 

do turismo comunitário com projeto de autogestão e, também por meio de a rituais indígenas, a 

retomada da língua indígena, a introdução das disciplinas de arte e cultura nas escolas diferenciadas, 

as festas indígenas, os jogos indígenas, os artesanatos/culinárias indígenas ofertados em algumas 

TIs do litoral cearense como meios para reivindicações os direitos indígenas sobre os seus territórios 

tradicionais junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública  para a demarcação das TIs, à gestão 

territorial, à regulamentação do turismo em terras conforme expõe a Política Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI).  Comparam-se especialmente duas situações 

em que povos indígenas do Ceará foram alcançados por projetos de turismo que acabaram se 

tornando catalizadores de afirmações étnicas. Entre 2008 a 2012 a pesquisa de campo desdobrou-

se nas duas TIs. A partir de 2013 até o momento (fevereiro 2017) ampliam-se as averiguações sobre 

outros projetos de desenvolvimento (agronegócio da carcinicultura, usinas eólicas e monocultura de 

coco) e o avanço da metropolização como processo de urbanização para municípios costeiros 

cearenses (LUSTOSA, 2012; 2017).  
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Na situação da Terra Indígena Tremembé da Barra do Mundaú, o povo Tremembé, em sua 

maioria, organiza-se como indígena e reivindica seus direitos territoriais ao Estado Nacional frente à 

ameaça do projeto de turismo empresarial internacional e apoio do governo brasileiro. Este povo 

indígena conquistou a posse permanente da TI conforme a Portaria Declaratória publicada em 

11/8/2015, mas os habitantes indígenas permanecem sob pressões por parte de representantes do 

Nova Atlântida, que tentam expropriar seu território tradicional,  e provocam conflitos entre indígenas, 

em sua maioria, adversos a implantação do Nova Atlântida que destruiria o sítio sagrado na mata, o 

cemitério indígena, os cinco sítios arqueológicos, a casa de farinha, além da caça, da pesca, da 

coleta dos frutos batiputá e murici primordiais à festa anual no mês de janeiro). Os referidos 

Tremembé, para resistir à invasão da sua TI, acionaram a identidade indígena em ato de reafirmação 

étnica na tentativa de embargar o ‘Nova Atlântida’, sendo a reelaboração cultural fundamental para 

a sua visibilidade étnica. A “Escola Diferenciada Indígena marca a consolidação da reafirmação 

étnica Tremembé neste local, junto com a criação de um local sagrado para o ritual do Torém, a 

Festa do Murici e do Batiputá somadas às outras atividades culturais [...], e relacionadas à sua 

participação no movimento político indígena regional e nacional” (LUSTOSA, BAINES, 2015, p. 382) 

como visibilidade étnica em tentar impedir o avanço do turismo empresarial  dentre demais impactos 

sociais, culturais, ambientais, e políticos decorrentes de grandes projetos de desenvolvimento sobre 

a TI deste povo indígena.   

Na outra situação investigada do povo Jenipapo-Kanindé da Terra Indígena Aldeia Lagoa 

Encantada, no município de Aquiraz, este povo indígena conseguiu a demarcação de sua TI junto à 

FUNAI. Também impediram a construção do projeto turístico internacional Aquiraz Riviera em sua 

TI, e implantou um projeto de turismo comunitário a partir de 2005, sendo as cinco trilhas ecológicas, 

o artesanato, o ritual do Toré, a Festa do Marco Vivo, os jogos indígenas, a língua tupi, a disciplina 

de arte e cultura da Escola Diferenciada Indígena, o “cantinho do Jenipapo”, a casa de farinha e, 

especialmente, o Museu Indígena inaugurado em 2010 na aldeia com seu espaço e patrimônio 

cultural incorporado no roteiro turístico conforme as orientações do Projeto Historiando – Educação 

para o patrimônio, direito a memória e políticas públicas patrimoniais.  O povo Jenipapo-Kanindé por 

meio do seu projeto Educação Integral para a Sustentabilidade e o Desenvolvimento do Turismo 

Comunitário na Terra Indígena (TI) Jenipapo-Kanindé, iniciativa inserido na Rede Cearense de 

Turismo Comunitário (REDE TUCUM) como forma de resistência às ameaças dos projetos de 

desenvolvimento na costa cearense. Os Jenipapo-Kanindé para embargar o projeto Aquiraz Riviera, 

afirmou a identidade indígena e, desde 2005, se apropriou desse projeto, e faz parte da Rede Tucum 

que “intenta contribuir na afirmação, ocupação e a apropriação dos territórios, lançar novos olhares 
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sobre o que já era conhecido e interagir com os demais sistemas produtivos locais” (INSTITUTO 

TERRAMAR, 2017, p. 6).  

Considerações Finais  

Salienta-se que os dois povos indígenas do Ceará em questão atravessam processos de 

reelaboração étnica e reivindicam junto à FUNAI que os seus territórios tradicionais sejam 

homologados como TIs, embora sejam estes mesmos povos  invisibilizados como indígenas pelos 

atores hegemônicos interessados em expropriar os seus territórios tradicionais para implantar seus 

projetos de turismo empresarial e/ou demais projetos anteriormente citados. Assim, para interceptar 

também o desenvolvimento desse turismo sobre os territórios tradicionais “as formas de 

reelaboração étnica no mundo contemporâneo são muito diversas e se desdobram conforme 

particularidades culturais e dentro de contextos históricos e políticos muito específicos” (LUSTOSA, 

BAINES, 2015. p. 401) conforme investigo na comparação entre o Brasil e a Argentina com as 

atividades de pesquisa na Argentina, como trabalhos de campo realizados em 2016, de curta 

duração, tendo participado como pesquisadora do Projeto UBANEX - Del territorio a la ciudad: 

movimientos indígenas, políticas públicas y acceso a los derechos en los ámbitos urbanos) na UBA, 

o qual proporcionou realizar as atividades com indígenas em situações urbanas na Área 

Metropolitana de Buenos Aires, e também na fronteira Argentina / Chile junto ao Povo Mapuche, 

onde o turismo também torna-se um vetor da identidade étnica, assim como na situação de povos 

indígenas do Ceará. Portanto, no atual “proyecto UBANEX” amplia-se a referida pesquisa para o 

outro lado da fronteira em comunidades Mapuche do Chile, visitadas em janeiro de 2018, para 

conhecer as suas atividades de turismo, bem com as mesmas implicações relacionadas aos 

territórios tradicionais, o turismo, a visibilidade/invibilidade étnica, os conflitos, os direitos e as formas 

de resistências destes povos indígenas entre os dois países referidos.    

A continuidade da pesquisa subsidiada por meio da Geografia Humana e Antropologia Social 

em regiões específicas dos países mencionados amplia as minhas investigações e interesses sobre 

os estudos interculturais e indígenas no Nordeste brasileiro e na fronteira Argentina e Chile, bem 

como expande as redes internacionais de pesquisa, incluindo-se como tema prioritário o turismo em 

territórios indígenas, tema que apesar de não acontecer nos casos apresentados em áreas de 

Cerrado, vincula-se a discussão de território e identidade em outras áreas de iguais importâncias.    
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TRABALHO DAS MULHERES DE COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MEIO 
RURAL E NA CONSERVAÇÃO DO CERRADO NO NORDESTE GOIANO 

Stéfanny Da Cruz Nóbrega1 

Introdução 

O Nordeste Goiano é uma das regiões que guarda os maiores problemas socioeconômicos do estado 

de Goiás, o que justifica sua inserção nas políticas do Governo Federal de Território da Cidadania. Por 

outro lado, está inserido também em outra dinâmica territorial, da Área de Proteção Ambiental das 

Nascentes do Rio Vermelho (APANRV), que, de acordo com ICMBio, abrange uma área de 176.322,22 

hectares, englobando os municípios de Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí e Posse. É esse 

reconhecimento, enquanto patrimônio ambiental, que dá a essa região uma contraditória qualificação: uma 

pobreza econômica versus uma riqueza ambiental/cultural.  

De acordo com os dados do Probio (2010), a APA das Nascentes do Rio Vermelho ainda possui 

73% de sua área correspondente à cobertura vegetal, que justifica-se por ter o relevo movimentado 

e não atrair os interesses dos grandes produtores de soja. No entanto, é importante dizer que mais 

recentemente o Nordeste Goiano conhece uma expansão de empresas rurais modernas, com 

predominância de cultivo de soja, cana-de açúcar e milho, uma vez que constitui-se em uma 

importante fronteira de expansão de grãos do sudoeste baiano com a instalação de grandes 

armazéns no Nordeste Goiano, como a PIONEER, PRODUTIVA SEMENTES, CEREAISUL, 

AGROFAVA, SUPPLY ARMAZÉNS, TRANSGRÃOS, etc. Além disso, de acordo com Carvalho 

(2004) in apud SEPLAN-GO (1996; 2003), em 1993, o Nordeste Goiano era responsável por 15% 

da produção de carvão vegetal do estado, sendo que em 2002, ela, sozinha, concentrou 63,50% de 

toda a extração de Goiás. Esse dado revela-nos o fato de que há uma reorientação do desmatamento 

acentuado no estado que vem avançando, na última década, para o Nordeste Goiano.   

Desta forma, foi possível observar em campo que os Projetos de Assentamentos encontram-se 

rodeados pelo agronegócio, o que caracteriza-se como conflitos territoriais. Segundo Carvalho 

(2004) a ofensiva capitalista sobre o campo em sua fase neoliberal é marcada pela necessidade de 

estender o predomínio do mercado para controlar um conjunto de bens comuns, serviços e 

                                                                 
1 Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC-IC; afilhadopordosol@hotmail.com. Orientadora: 
Maria Geralda de Almeida 
mgdealmeida10@gmail.com 
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atividades humanas ainda fora do mercado, como a água e a biodiversidade. Essa ofensiva vem 

acompanhada de um movimento de resistência vigoroso por parte das comunidades tradicionais. 

Desenvolvimento 

Neste primeiro momento de pesquisa foi estabelecido um novo recorte espacial, delimitado ao 

município de Mambaí, que possui grande parte de sua área dentro APANRV e conta ainda com a 

presença de 6 Projetos de Assentamentos, de acordo com o Relatório do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA): Cynthia Peter (40 famílias), Mambaí (28 famílias), Paraná (63 

famílias), Capim de Cheiro (18 famílias), São José (19 famílias) e Ecovila Mambaí (15 famílias). 

Desta forma, estabeleceu-se o interesse de trabalhar com mulheres assentadas, levando-se em 

consideração a inserção em outra dinâmica territorial.   

Nessa direção, procura-se analisar como é a interação das mulheres trabalhando no meio rural 

e como as mesmas colaboram na conservação do cerrado, levando-se em consideração a 

importância do quintal para o Cerrado, bioma de domínio da região, que, de acordo com MDA (2009) 

há a compreensão de que o quintal cumpre um papel importante para uma produção diversificada, 

que é fundamental para a garantia de soberania alimentar. Recupera também o conhecimento 

histórico das mulheres e sua contribuição para a existência de uma grande biodiversidade. Essas 

práticas têm também um papel importante na resistência à agricultura de mercado e sua tentativa 

de homogeneizar a produção no campo. 

A partir desse objetivo são observados fatores como a água, a vegetação e a terra, bem como 

a busca por sua conservação e valorização a partir de práticas ecológicas e agroecológicas do saber 

fazer das comunidades tradicionais. Além disso, busca-se compreender como o espaço de trabalho, 

associado a fatores sociais e à cidadania, contribui para a formação da identidade dessas mulheres. 

Para o desenvolvimento da pesquisa estão sendo realizadas observações e entrevistas com as 

mulheres assentada. Com as entrevistas, fazendo uso da história oral, devem ser considerados 

diversos aspectos, que como diz MENEGAT (2008) efetivam a relação entre a memória e a visão de 

mundo que possuem, projetando mais do que meras lembranças. Por isso, ao analisar a vida de 

mulheres assentadas é preciso considerar o referencial teórico relativo à identidade e admitir que 

encontra-se carregada de elementos voltados à memória das lutas, às experiências em grupo e às 

tradições históricas e culturais que marcam suas vidas. Dessa forma, no decorrer da pesquisa está 

sendo constantemente avaliado e reelaborado o roteiro de observações e entrevistas a fim de 

estabelecer diálogos cada vez mais instigantes para saber das trajetórias dessas mulheres, bem 

como aprofundar nos objetivos desta pesquisa.  
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Dados Censitários do municipío de Mambai 

Tabela 1: dados censitários da população rural e rural feminina do município de Mambaí. 

Ano Rural Feminina 

1980 3946 1926 

1991 3987 1918 

2000 1821 839 

2010 2069 965 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

De acordo com tabela é possível observar um intenso processo de êxodo da população rural nos 

períodos de 1990 a 2000 que, de acordo com MDA (2009) expressa um processo estrutural da economia 

brasileira, no qual a produção agropecuária se mecanizou e aprofundou a concentração de terras no país. 

Esse processo gerou uma forte migração do campo para cidade. Esse processo de transferência da 

população rural para as cidades é sobretudo forte para o sexo feminino.  

Ainda de acordo com a tabela é possível observar que a partir de 2000 houve um pequeno 

aumento da população rural, especificamente no município de Mambai. De acordo com MSD (2009), 

esse arrefecimento no êxodo das mulheres do campo talvez seja devido a algumas mudanças da 

política de crédito para a agricultura familiar, que ampliaram o financiamento agrícola e promoveram 

maior dinamismo na ocupação das mulheres agricultoras, tais como: o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) que apresenta-se com positiva importância para o 

acesso ao crédito das mulheres nessa linha de financiamento, além das políticas públicas do 

Governo Federal pelo Território da Cidadania, criado em 2008. 

Considerações Finais  

Por conta do estágio inicial da pesquisa, ainda não pode-se tirar conclusões, no entanto, foi 

possível observar que devido a diversos fatores, entre eles: o solo arenoso e pobre em nutrientes, 

falta de água em alguns assentamentos, omissão e desassistência por parte do Governo Federal e 

da Prefeitura, falta de assistência técnica para a produção e para o auxílio ao acesso de políticas 

públicas de comercialização, poucas são as pessoas que sobrevivem com a renda da terra, sendo 

que a maioria das pessoas entrevistadas recebem bolsa família ou aposentadoria rural e apenas por 

isso conseguem permanecer na terra. Não por acaso o elevado índice na venda de parcelas. 

Além disso, a partir das entrevistas foi possível entender que a maioria das pessoas já ouviu falar sobre a 

Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio Vermelho, mas não sabem o que significa, e 
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consequentemente o seu papel na conservação deste território. Desse modo, foi notada a importância da 

elaboração e realização de um curso que fale sobre a APA com o intuito de que todos entendam o que é, o 

que significa, qual a sua importância, e qual o papel de cada sujeito inserido neste território. Além disso, é 

interessante que o curso aponte possíveis fontes de renda do trabalho direto com o Cerrado, para além do 

pequi (já bastante trabalhado por todos, mas com saída apenas em uma época do ano), como por exemplo: 

1- viveiro de mudas nativas que podem ser comercializadas por todo o estado, sobretudo tendo em vista o 

avanço desenfreado da fronteira agrícola que tem afetado diretamente o leito de rios, cabeceira de nascentes 

e veredas que necessitam de um intenso trabalho de reflorestamento; 2- beneficiamento de frutos, cascas, 

raízes para a confecção de remédios e cosméticos naturais; 3- Venda de castanha e óleo de baru, buriti, etc. 

Enfim, um curso que desperte a troca de conhecimento entre estes sujeitos, visando uma ampla 

consciência do Cerrado e o aprofundamento no extrativismo, ou seja, a apropriação do Cerrado para o 

desenvolvimento dos territórios rurais a partir de uma perspectiva sustentável. Isto pode, além de ser uma 

saída financeira para os assentados, despertar a organização coletiva dos assentamentos, tanto na criação 

de pequenas agroindústrias de beneficiamento, como na criação de cooperativas de comercialização. 
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TURISMO: IMPLICAÇÕES SÓCIO TERRITORIAIS 

Lucélia Neves Pinto1 

Wânia Chagas Faria Cunha2 

Introdução 

O trabalho em tela versa sobre a apropriação dos mais variados espaços (e pelos mais diversos 

agentes) para a promoção da atividade turística3. Entendemos que o turismo é uma prática, social e 

econômica, que tem como matéria-prima precípua o espaço. Assim, ao se apropriar do espaço 

suscita a criação de territorialidades e consequentemente de desterritorialidades gerando, com isso, 

conflitos. O que se apresenta é um incipiente estudo teórico que busca entender a criação do 

território do turismo, aqui entendido como uma atividade que movimenta os lugares, altera suas 

dinâmicas, impele a elaboração de políticas públicas, investimentos privados a fim de criar as 

devidas condições para a instalação da atividade turística. 

Turismo: implicações sócio territoriais 

O turismo é uma prática que não se dá num espaço qualquer uma vez que, se estabelece numa 

organização espacial preexistente, dotada de relações. Assim, o turismo contundentemente, toma 

não apenas o espaço como substrato físico mas como base territorial a partir do momento que se 

apropria dos espaços em seus aspectos sociais, culturais e naturais. Desse modo o espaço tomado 

assume condição de território do turismo, dotado de relações sociais preexistentes bem como suscita 

novas relações.  

Entramos aqui num dos mais importantes elementos do turismo: o consumo de territórios; 

conforme destaca Rodrigues (1999) o turismo é uma atividade que por excelência impele ao uso 

intenso dos territórios. Assim, o consumo do território, o submete, conforme aponta a autora, ao 

mundo da mercadoria que é pautado na contínua descoberta de novos produtos e desse modo as 

paisagens históricas e naturais, recortes territoriais, são tomados como produtos que são 

ligeiramente modificados para serem consumidos.  

                                                                 
1 Especialista em Geografia, Meio Ambiente e Turismo pela Universidade Estadual de Goiás, professora da Rede Estadual de 
Ensino de Goiás, desde 2004. lugoiana.neves@hotmail.com 
2 Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, professora da Universidade Estadual de Goiás desde 2004. 
waniachagas.geo@hotmail.com 
3 Este resumo é parte da monografia desenvolvida na pós-graduação lato sensu em Geografia, Meio Ambiente e Turismo na 
universidade Estadual de Goiás – UEG, sob a orientação da professora doutora Vera Lúcia dos Santos.   
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Rodrigues (1999) elucida que a atividade turística de três itens básicos: um lugar, a apropriação 

de um lugar e a construção de infraestrutura. O lugar é a paisagem natural ou não que permita 

atividades de lazer. A apropriação refere-se à delimitação de uma área, a permissão de uso de outra 

ou ainda a apropriação indireta que poderá suscitar conflitos e choques de interesses entre os 

principais protagonistas dessa atividade. Este lugar, para atender ou desapertar ainda mais o desejo 

de ser freqüentado pode ser renovado, reconstruído, e as características originais buscadas poderão 

não ser mais encontradas. 

 A infraestrutura é uma das formas de apropriação que pode ser tanto direta quanto indireta, 

pois propicia a otimização do espaço para o uso e são fruto de ações públicas e privadas.  A 

apropriação ocorre a partir do momento, que dadas as condições de acesso, uso e divulgação dos 

lugares, estes se tornam conhecidos, entram na lista dos lugares turísticos. Assim, o “local 

turistificado” é inserido no imaginário coletivo, deixa de ser só dos que aí vivem.  

A implantação de infraestrutura implicará no enfrentamento de territorialidades distintas 

(residentes e turistas) uma vez que enseja a apropriação do território dos que ali habitam em prol 

dos que passaram a usufruir deste. Assim, a implantação de infraestrutura implica na geração de 

conflitos o que segundo Rodrigues (1999) ocorre por que a implantação de infraestrutura provoca a 

“expulsão explícita ou não dos antigos donos”. Deste modo, irá aparecer a desterritorialização o que 

segundo Andrade (1996, p. 214) se dá a partir da “perda do território apropriado e vivido em razão 

de diferentes processos [...] capazes de desfazerem o território”.  

Como consequência da desterritorialização veremos aparecer a reterritorialização que para 

Haesbaert (1995) é um processo complexo e relacionado intimamente aos caráter funcional do 

território, o que relega para segundo plano o sentimento de identidade que outrora alavancava a 

produção territorial.  

Territorialidade, desterritorialidade e reterritorialidade passam a compor o “espaço” turístico, ora 

uma dominando a outra, ora sendo subjugada por aquela. A territorialidade definida por Corrêa 

(1996, p. 251) como “o conjunto de práticas e suas expressões materiais e simbólicas”, se fará 

presente não importando que seja dos residentes ou dos turistas. E as práticas que prevalecerem 

conquistarão para si o território independentemente se este tinha ou não um “dono”.  

Observa-se o confronto entre duas territorialidades distintas, as dos residentes e dos turistas. E 

é no encontro das duas territorialidades que nascem relevantes contradições que definem o uso do 

território pela atividade turística. A desterritorialidade e por consequência reterritorialidade, 

respectivamente “perda do território” e “a criação de novos territórios” (Corrêa 1996, p. 252) serão 

os desdobramentos do confronto entre as territorialidades elucidadas. E dada a rapidez que ocorrem 
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implicará numa nova variação desses termos a “des-re-territorialização”, expressão de Haesbaert 

(2002, p. 36), ou seja, a criação e o desaparecimento de territórios em velocidades nunca vistas e 

que segundo o autor é um processo de exclusão social ou melhor, de exclusão socio-espacial”, daí 

então os conflitos. 

A partir da apropriação pela atividade turística os territórios tornam-se ainda mais fugazes o que 

fragiliza as fronteiras, uma marca do território. Com o turismo, por excelência uma atividade marcada 

pela mobilidade, intensificou a crise de limites que vai ao encontro do momento atual da globalização 

que preconiza a necessidade de não haver espaços e fronteiras rígidos; convive muito bem com a 

mobilidade, pois o turista, o ator principal, é um ser nômade, que busca o novo, incessantemente.  

O turismo como atividade econômica envolve relações múltiplas, interesses diversos e, 

consequentemente, variadas consequências sócio territoriais o que requer pesquisas, análise e 

compreensão do objeto em questão.  É certo, que no campo científico várias ciências se dedicam a 

pesquisar a atividade turística, contudo, acreditamos que a Geografia pode oferecer contribuições 

significativas à compreensão do objeto turístico visto que seu objeto de estudo é o espaço e as 

relações que nele se dão os quais são respectivamente a – matéria-prima e a mola propulsora da 

atividade turística.  

Entende-se que o turismo usufrui fundamentalmente do espaço geográfico em toda sua 

dimensão e profundidade. Há um consumo deliberado de lugares, paisagens e territórios. Porções 

do espaço geográfico passam a ser apropriadas intencionalmente para o fazer turístico.  O turismo, 

como atividade econômica, procura otimizar o seu espaço de atuação para que possam ser auferidos 

os maiores lucros na apropriação do espaço. Nesse ponto nota-se uma confluência de interesses de 

dois atores: empreendedores privados e públicos. O poder público por meio do Estado associa-se a 

iniciativa privada garantindo a esta o respaldo necessário para a realização de empreendimentos 

turísticos nos mais diversos lugares.  

O Estado como orientador das políticas públicas atua, sobretudo, no campo da legislação, 

elaborando leis e diretrizes estratégicas à viabilização do desenvolvimento econômico de maneira a 

captar recursos e gerar divisas. Enquanto a iniciativa privada tem sua atuação ligada 

predominantemente à construção, edificação dos lugares turísticos, construindo pousadas, hotéis, 

resorts, centros de convenções, restaurantes, hotéis-fazenda, além de oferecer uma gama variada 

de serviços que dão suporte à atividade turística. Contudo, ressalta Luchiari (2000, p. 127) que ao 

Estado cabe “impedir a auto-regulamentação do mercado, e conciliar os interesse diferenciados na 

gestão da paisagem”. Assim, entendemos que não apenas os interesses de mercado, mas 

igualmente dos demais atores, turistas e residentes, devem ser contemplados pelas ações do poder 
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público. 

Os residentes são tidos na maioria das políticas setoriais do turismo como sujeitos secundários 

e passivos, aos quais cabe aceitar a turistificação de seus lugares. O discurso do desenvolvimento 

econômico é empregado para legitimar as diretrizes estratégicas de reordenação territorial, que 

visam quase sempre fins lucrativos. O território do residente é transformado para o turista.  O turista 

nesse processo tem sido o foco principal, isto porque, é o elemento que efetiva a atividade turística. 

Nota-se que o ser é posto à berlinda, contemplando predominantemente o potencial consumidor do 

turista.   

Os reflexos territoriais do turismo não se restringem apenas ao nível interno dos lugares 

turísticos uma vez que o espaço geográfico está imbuído de forte carga de ciência e técnica criando 

sistemas novos de objetos cuja forma espacial são as redes, que ligam os lugares a todos os lugares. 

Desta forma os lugares estão ligados entre si, de acordo com os seus interesses comuns, otimizando 

o espaço geográfico de modo a atender rapidamente, sem perdas, os interesses hegemônicos, 

prevalecendo os interesses de mercado. 

Conclusão 

O turismo como uma atividade econômica não escapa a lógica do capital. Liga-se com relações 

que se apresentam simultaneamente globais e locais, o turismo organiza-se territorialmente para 

alcançar funcionalmente porções diferenciadas do espaço geográfico. A otimização do “território do 

turismo” apresenta forte caráter funcional, ou seja, a territorialização não decorre de ações subjetivas 

que envolvam os atores deste processo e, sim, de tomadas de decisões quase sempre unilaterais. 

Vê-se que o turismo não pode ser tido apenas como atividade contemplativa e muito menos 

como apenas atividade econômica. É seguramente uma atividade humana complexa e que precisa 

ser estudado dentro dos eixos gerais da produção e consumo do espaço, visto que, se tornou uma 

atividade econômica que mercantiliza até mesmo os sentimentos, os desejos de estar nesse ou 

naquele lugar. Mas, antes disso o turismo é uma atividade humana, é preciso contemplar o ser e 

não o consumidor, pois enquanto for tido apenas como atividade econômica será insustentável já 

que na essência estarão, ainda que obscurecidas, as características da produção econômica 

capitalista - manutenção da propriedade privada, do lucro, da segregação - comprometendo o 

potencial fomentador da qualidade de vida que o turismo é capaz de desenvolver. 

As discussões sobre turismo e os seus desdobramentos territoriais não esgotam aqui, pelo 

contrário, apenas se iniciam. A sua complexidade apresenta um caleidoscópio de relações a serem 

estudadas, igualmente correspondendo as suas espacialidades. Procurou-se apenas dar uma 
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contribuição para os estudos de turismo e território, indicando que os caminhos são múltiplos; 

entretanto, precisam ser perseguidos visando dar respostas positivas à sensação de desconforto 

que vive o homem contemporâneo, fustigado que está pelo modelo hegemônico de 

desenvolvimento. 

Por hora, encerramos com o alerta de Rodrigues (1999, p. 31): “Vivemos um tempo de transição, 

um tempo que requer o resgate da capacidade de formular perguntas simples, um tempo que requer 

a desmistificação da ciência”. O problema é complexo, cabe a nós simplificá-lo, com o cuidado de 

não torná-lo simplista e banal, pois não lidamos com coisas e sim com o SER. Estas considerações 

finais tornam-se, então, considerações iniciais, primeiras noções de um estudo a ser continuado. 
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VALPARAÍSO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL: A URDIDURA DE UMA 
IDENTIDADE 

Eliete Barbosa de Brito Silva1 

Gilmar Elias Rodrigues da Silva2 

Em Valparaíso de Goiás, os moradores são confrontados com as mazelas de uma cidade que 

apresenta grandes deficiências. Que cresceu sem um planejamento urbano adequado. Entrecortada 

por uma multiplicidade de culturas. Pessoas oriundas de diversos lugares do país compõem seu 

tecido social. A busca por uma nova vida atraiu esses indivíduos para Brasília. A materialização 

dessa busca somente será possível com o estabelecimento da residência em Valparaíso de Goiás. 

Não significando, contudo, que essas pessoas desistiram de seu objetivo precípuo: viver em Brasília. 

As conquistas efetivadas neste sentido darão o tom do sucesso ou não da jornada migratória. 

Conforme dito, os moradores de Valparaíso de Goiás têm o projeto de morar em Brasília. Este 

se configura um dos principais investimentos simbólicos a permear o imaginário dos valparaisenses. 

As relações estabelecidas por esses sujeitos com a capital do Brasil são por vezes dicotômicas. A 

sensação por eles experienciada é de viver em um entremeio. De um lado o Distrito Federal, para 

onde convergem seus anseios de migrante. Local onde o aparelhamento estatal coletivo é eficiente 

e a vida flui com maior tranquilidade. Do outro lado encontra-se Valparaíso de Goiás, cidade que 

surgiu a partir da construção de Brasília e que representa, no imaginário desses sujeitos, a 

materialização do “fracasso” de sua jornada migrante. A dificuldade por estabelecer moradia em 

Brasília forçou-os a residir em plagas valparaisenses. 

Estes sujeitos estabelecem em seu cotidiano uma estreita relação com Brasília. Embora morem 

na cidade referenciada, é no Distrito Federal que estudam, trabalham, se consultam, namoram e se 

divertem. A vida dessas pessoas é ditada pela dinâmica da capital federal. Uma vez que não 

puderam habitar aí, buscam seus equipamentos públicos coletivos para, de uma forma ou de outra, 

inserir-se na rotina da capital. Importante lembrar que, os mesmos equipamentos são ofertados, 

embora de maneira deficitária, na cidade em questão. 

                                                                 
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de História na Universidade Federal de Goiás. Sob orientação do 
Professor Dr. Leandro Mendes Rocha. Professora de História na Rede Municipal de Ensino da cidade de Valparaíso de Goiás-
GO. 
2 Doutor em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambientais-IESA na Universidade Federal de Goiás. Professor na 
Secretaria Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás-GO. Orientador: Professor Eguimar Felício Chaveiro. 
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Entender o processo de simbiose3 que se origina dessa prática e determina a elaboração das 

identidades do lugar é a proposta do presente texto. Para tal perscrutamos as relações estabelecidas 

entre os moradores de Valparaíso de Goiás e os do Distrito Federal. O contexto dado indicava que 

os estreitos vínculos estabelecidos nesta relação impossibilitavam aos moradores de Valparaíso de 

Goiás o enraizamento na cidade. Os elementos evidenciados nesta busca fomentaram as 

discussões presentes.  

Os anos finais do século XX foram, no Brasil, marcados pelo interesse acadêmico por estudos 

com temática sobre a migração. É importante que esses estudos ao abordarem essa questão 

considerem desde as condições que levam o sujeito a migrar até os mecanismos de inserção deste 

no local de chegada. O papel do sujeito migrante na formação de dada sociedade deve, neste 

contexto, ser analisado (Sayad, 1998). 

O processo migratório no cenário atual geralmente é insuflado pelas redes familiares ou de 

amizade. Tendo migrado os membros dessas redes incentivam àqueles que ficaram a fazer o 

mesmo. A possibilidade de melhorar de vida, conseguir trabalho, são argumentos atrativos 

empregados pelos que precederam aos parentes. A essa forma de estímulo à migração dá-se o 

nome de contiguidade. Estes sujeitos incentivam a vinda dos parentes deixados para trás.  

Migrar implica grandes transformações para aquele que migra. Antigas formas de vida entram 

em conflito com as novas. Advém daí tensões e sofrimentos. A decisão de migrar imprime na vida 

do sujeito a esperança, a crença no novo. Resulta também submeter-se a critérios preconceituosos 

de classificação por parte daqueles considerados “autóctones”. 

O migrante é visto no lugar de chegada como o “diferente”, o “outro” (Almeida, 2009). A incerteza 

da origem cria naqueles considerados “do lugar”, em relação ao migrante, um sentimento de abjeção. 

Contribui para o fortalecimento dessa percepção da diferença o fato de que o migrante guarda em 

si resquícios de sua raiz cultural. Ao chegar, na condição “do outro”, sobressaem os valores culturais 

oriundos de sua vida anterior.  

Alguns setores do local de chegada veem no fenômeno da migração um aspecto negativo para 

o meio social. Os migrantes são considerados indesejados, uma ameaça à estrutura social vigente. 

As representações estabelecidas em torno da figura do migrante são recortadas pelo estigma da 

pobreza, da indolência, do atraso e da violência4. Mas estas representações não se restringem 

somente aos migrantes quando de sua chegada. Como pudemos observar nos trabalhos de campo 

                                                                 
3 Aqui entendido em seu sentido figurado o termo indica o estabelecimento de uma vida em comum entre seres de mesma 
espécie, porém com características sociais diferentes. A convivência entre tais seres, no caso em questão os moradores de 
Valparaíso de Goiás e os de Brasília, pode se revelar vantajosa para ambos. 
4 Embora sejam representações recorrentes quando a temática é o migrante, não nos aprofundaremos, por hora, nessa questão. 
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empreendidos na cidade de Valparaíso de Goiás, morar nas cidades do “Entorno” é um estigma 

difícil de ser carregado. 

Tais concepções dificultam o enraizamento do sujeito migrante no local de chegada. Este 

necessita inserir-se no contexto urbano em uma existência social diferente daquela deixada para 

trás. Urge adaptar-se aos novos códigos sociais (Fischer, 1994). Essa adaptação se fará de forma 

menos traumática se “os do lugar” se dispuserem à inserção do migrante na nova realidade social. 

Ao se lançar na experiência de migração, o indivíduo, que tinha por propósito melhor condição de 

sobrevivência é confrontado com a constatação de que aqui como lá a inserção social é objetivo 

difícil de ser alcançado. As transformações almejadas necessitam ser cotidianamente perseguidas. 

Na condição de migrante encontra-se segregado e alijado de seu objetivo. 

A migração desterritorializa, individualiza e isola o indivíduo migrante. Este não encontra na 

estrutura institucionalizada respaldo para sua inserção. Configura-se um excluído, não possui um 

“lugar geográfico, nem social”. Portanto, não detém elementos para lutar ou barganhar por 

transformações no “sistema político-econômico” que o excluiu.  

Na cidade de Valparaíso de Goiás, a ação de aparente inércia dos moradores ante à ineficiência 

dos equipamentos públicos coletivos pode a princípio chocar. Essa atitude por vezes assusta ao 

observador menos atento. Porém, a leitura de Suess (2009) nos aponta outro caminho possível. Na 

impossibilidade de modificar a lógica capitalista, esses migrantes buscam adaptar-se a ela. Na 

azáfama do cotidiano, somente conseguem ficar na cidade o tempo suficiente para dormir e, ao raiar 

do dia, iniciar uma nova jornada. Não há tempo para lutar por melhorias, não há tempo para 

“pertencer”, urge sobreviver. 

O contexto das migrações realça conflitos que envolvem questões de identidade e pertença, 

como aqueles vivenciados pelos moradores de Valparaíso de Goiás. Evidenciam-se dificuldades 

para que se instale a noção de lar. O estabelecimento do senso de pertença não depende só do 

migrante. Materializa-se na relação de alteridade. Conforme dito, o migrante necessita ser aceito 

pelos “naturais”. Apenas seu desejo de enraizamento não é suficiente para que o pertencimento se 

estabeleça (Canclini, 2001). Por apresentar um percentual superior de não-naturais, as dificuldades 

apontadas para o enraizamento se fazem sentir na cidade de Valparaíso de Goiás. 

No que tange aos moradores, a dificuldade encontrada para o estabelecimento do senso de 

pertença reside no fato de que estes buscam enraizamento no Distrito Federal. Nesse cenário 

inviabiliza-se a concretização “do que queremos ser” e surge o “quem podemos ser”. Não “podendo 

ser” no Distrito Federal, essas pessoas buscam na medida do possível “ser” enquanto aí estão. Tal 

constatação nos remete à afirmativa de que o processo de construção de identidade é 
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necessariamente social (Araujo; Haesbaerth, 2007).  A experiência de construção da identidade é 

intrínseca à relação do indivíduo com a sociedade na qual se encontra inserido. Daí a dificuldade de 

os moradores de Valparaíso de Goiás se inserir na lógica da cidade. Isso porque vivenciam o 

cotidiano do Distrito Federal. 

O quantitativo populacional que em função das dificuldades de estabelecer-se no Distrito Federal 

migra para os municípios goianos de seu entorno é significativo. Porém, a experiência de migração 

não rompe os vínculos estabelecidos com o supramencionado distrito. Em função desta situação 

estes assistem à precarização de sua existência. Estabelece-se a partir dessa jornada empreendida 

uma rotina de acordar de madrugada, pegar ônibus lotado, chegar atrasado em seu destino, voltar 

em ônibus lotado, chegar tarde em casa. O universo sensorial desses indivíduos é a todo instante 

colocado em situação de choque (Cantinho, 2003).  

Valparaíso de Goiás é, pelos números expressos, dentre as cidades goianas, uma das que 

recebe maior número de migrantes oriundos do Distrito Federal. Encontra-se atrás apenas de Águas 

Lindas de Goiás e Luziânia, estas cidades receberam, no período em análise, 1995-2000, 

respectivamente 33.440 e 11.828 migrantes vindos do quadrilátero do DF. Já no período de 2005-

2010, o município de Águas Lindas se mantém enquanto maior receptor de migrantes, enquanto que 

Luziânia é superada na preferência de destino por Valparaíso de Goiás. O município apresenta um 

quantitativo de 14.616 migrantes e Luziânia por sua vez atrai 6.059 migrantes. Justifica-se tal fato 

em razão da emancipação política e administrativa de Valparaíso de Goiás no ano de 1995. 

O que se encontra implícito nos dados expressos é que, ao não conseguir moradia no Distrito 

Federal, os migrantes buscam estar o mais próximo possível deste. A cidade de Valparaíso de Goiás 

torna-se uma opção. Por estas considerações conclui-se que a migração enquanto elemento desde 

há muito presente em nossa estrutura social interfere de forma contundente na experiência identitária 

do sujeito que migra. Devido às desigualdades oriundas do sistema capitalista, algumas localidades 

tornam-se, em menor ou maior escala centros atrativos de migrantes. Valparaíso de Goiás, neste 

contexto, pode ser classificado como um centro de atração de migrantes. É para aí que se desloca 

grande contingente de migrantes cujo destino era Brasília. 

Esse acentuado processo migratório resulta em intenso adensamento populacional. É 

perceptível na cidade grande diversidade cultural, conflitos sociais, bem como, a busca por 

oportunidades. Atribuem-se tais características ao fato de Valparaíso de Goiás localizar-se em uma 

região de fronteira5.  A condição de moradores de fronteira revela-se difícil, dolorosa e ao mesmo 

                                                                 
5 Fronteira aqui concebida não apenas enquanto divisória entre espaços geográficos, mas também, enquanto linha imaginária 
que existe para ser atravessada. Um espaço altamente simbólico no relato de experiências de migração. Cf. Lopes e Bastos 
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tempo perpassada de esperança (Canclini, 1992). A vida na fronteira deve ser pensada nas 

ambivalências passagem/abertura, consecução/interpenetração, fixação/divisão de limites que 

encerram e fracionam. Há que se considerar nesse contexto o fato de que a cidade é produzida a 

partir de duas lógicas, a social e a econômica. Estas conduzem a uma segregação socioespacial do 

diferente. Os moradores de Valparaíso de Goiás enfrentam em seu cotidiano a ação segregadora 

oriunda dessa lógica urbana.  

Migraram para o município, “expulsos” pela dinâmica do capitalismo. Esta segregação se deu 

primeiro em seu lugar de origem. Chegando ao Distrito Federal foram mais uma vez “levados”, pela 

lógica capitalista, a se mudarem. Desta feita o destino é a Área Metropolitana de Brasília-AMB. Ao 

se estabelecerem na localidade vão ser confrontados com a seguinte realidade: estavam em uma 

área de fácil acesso em relação ao Distrito Federal, mas que, todavia, oferece condições mínimas 

de infraestrutura. Estas pessoas que foram “empurradas” para a área metropolitana continuam com 

vínculos em Brasília. Tal circunstância repercute de forma intensa na elaboração das identidades 

destes sujeitos. 
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