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A ATUALIDADE DA OBRA DE RUY MAURO MARINI PARA ENTENDER 

O AGROHIDRONEGÓCIO BRASILEIRO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A 

SEGURANÇA E A SAÚDE DOS TRABALHADORES 

 

Guilherme Marini Perpetua 

Doutor em Geografia e pós-doutorando na UNESP –PP  

Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP) 

 

INTRODUÇÃO 

 

A expansão sem precedentes da produção de commodities agropecuárias e 

minerais tem sido uma das principais características da economia brasileira, neste início 

de século, com significativo reforço ao conjunto do agrohidronegócio1 (THOMAZ 

JUNIOR, 2010) e ao capitalismo extrativo no Brasil (PETRAS, 2014).  

Alavancado por uma singular conjugação de fatores externos e internos, o 

crescimento do setor primário-exportador conduziu, em menos de uma década, à 

reprimarização da pauta exportadora nacional e à expansão dos principais monocultivos 

agrícolas em detrimento da produção de alimentos. Deste modo, o espaço agrário 

nacional passou por um agudo processo de commoditização em um curto intervalo de 

tempo. 

A despeito do descomunal empenho midiático-publicitário em torno da 

legitimação do setor (VILAS BOAS; CHÃ, 2016), amplamente financiado por órgãos 

representativos de classe e com incrustações em parte da intelectualidade brasileira - 

inclusive daquela que ocupa cargos em instituições públicas de ensino e pesquisa -, os 

indícios de violações socioambientais e de seus desdobramentos tornam-se cada vez 

mais inocultáveis. A precarização do trabalho e a imposição de riscos e agravos à saúde 

dos trabalhadores compõem alguns dentre os principais aspectos deste problemático 

cenário, colocando a obra de Ruy Mauro Marini na ordem do dia uma vez mais, como já 

alertara Delgado (2012). 

                                                           
1 Este conceito será apresentado e pormenorizado adiante. 
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O objetivo do presente trabalho é refletir acerca da atualidade da obra deste 

grande sociólogo brasileiro2, a qual, embora esteja entre as mais importantes e originais 

contribuições ao pensamento social e ao marxismo do século XX, sendo bastante 

difundida no restante da América Latina, continua pouco conhecida no Brasil 

(MARTINS, 2011). A ênfase recairá sobre sua teoria da dependência latino-americana e 

seu principal corolário, a superexploração do trabalho, visando lançar luzes sobre o 

fenômeno em questão.  

O texto está organizado em duas seções, além desta introdução e das 

considerações finais. Na primeira, apresentaremos um rápido panorama da expansão 

das commodities no Brasil contemporâneo. A segunda seção busca explorar os principais 

elementos da obra de Ruy Mauro Marini e sua atualidade para a compreensão dos riscos 

e agravos à saúde dos trabalhadores na produção de commodities. 

 

AVANÇO DO AGROHIDRONEGÓCIO, COMMODITIZAÇÃO DA ECONOMIA E 

DO TERRITÓRIO 

 

A exportação das principais commodities agropecuárias pelo Brasil apresentou 

extraordinário crescimento, entre a primeira e a segunda década dos anos 2000. 

Somados, soja, açúcar e álcool, papel e celulose e carne (de frango e bovina, 

principalmente) aumentaram sua participação em 263,5%, entre 2000 e 2015, de acordo 

com os dados da SECEX (2016). Esse vertiginoso crescimento faz parte de um 

movimento mais amplo de reprimarização da pauta exportadora nacional, com o 

aumento do peso dos insumos básicos em detrimento dos bens manufaturados, no 

mesmo período. Dados da mesma fonte estimam que em 2000, os produtos 

manufaturados respondiam por 59% e os produtos básicos por 22,8% das exportações 

brasileiras, ao passo que, em 2015, estes valores foram de 38,1% e 46,6%, 

respectivamente.  

                                                           
2 Evidenciando diferentes de seus aspectos, Martins (1999) e Bueno e Seabra (2010) também se 

dedicaram a demonstrar a atualidade da obra do referido autor. 
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Do ponto de vista geográfico, tais transformações repercutiram na avassaladora 

expansão territorial dos principais monocultivos (soja, milho, cana-de-açúcar e 

eucalipto) (Gráfico 1), avançando mais de 29,6 milhões de hectares (86,7% em relação à 

área inicial), tanto sobre antigas áreas de fronteira agrícola no Centro-Sul do país, quanto 

em novas frentes abertas pela sanha da acumulação capitalista no campo.  

 

Gráfico 1 - Área ocupada (ha) por cultivos agrícolas selecionados no Brasil (2000-2015) 

 

*Fonte: PAM/IBGE (2017). **Fonte: Sartori (2008), para os dados referentes a 2000 e 2005. 

ABRAF (2014), para o dado referente a 2010 e IBÁ (2016), para o de 2015. Elaborado por 

Perpetua e Thomaz Junior (2017). 

 

Tamanha expansão territorial não poderia efetivar-se sem provocar a 

desterritorialização da produção de alimentos, cuja base amplamente assentada na 

pequena propriedade e na agricultura camponesa (MITIDIERO JUNIOR; BARBOSA; 

SÁ, 2016), com rebatimentos sobre a soberania alimentar, a elevação do preço dos 

alimentos, a redução do emprego e da renda nas pequenas propriedades, em suma, o 

aumento da pobreza e da (já crônica) desigualdade social, à época paliativamente 

reprimida por meio de programas sociais governamentais. Juntos, arroz, feijão e 

mandioca tiveram retração de mais de 3 milhões de hectares, apenas entre 2005 e 2015, 

segundo dados da Produção Agrícola Municipal (PAM) levantados pelo IBGE.  

Soja*

Milho*

Cana-de-acucar*

Eucalipto**
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É preciso considerar o peso dos contextos externo e interno na geração deste 

cenário. Externamente, as transformações observadas foram motivadas pela repentina 

valorização dos produtos primários no mercado internacional, sobretudo após 2003 e 

sob grande impulso do crescimento da demanda chinesa (CONTINI, 2014; SILVA, 2016). 

Internamente, vincularam-se ao ambiente político e econômico favorável propiciado 

pelo modelo novo-desenvolvimentista adotado pelos governos do Partido dos 

Trabalhadores, os quais destinaram parte importante de seus esforços ao fortalecimento 

da exportação de commodities como forma de reduzir a vulnerabilidade externa 

estrutural da economia brasileira (SICSÚ; DE PAULA; MICHEL, 2007; DELGADO, 

2012).  

Alguns estudos destacam que o crescimento contemporâneo da produção de 

commodities em países como o Brasil está diretamente ligado à dinâmica global da 

acumulação capitalista no pós-crise de 2008 (MITIDIERO JUNIOR, 2016) e, 

consequentemente, ao fenômeno da “apropriação global de terras” ou “corrida global 

por terras” (ANSEEUW at al., 2013; SAUER; BORRAS JUNIOR, 2016). Outros asseveram 

que a conjunção de crises (energética, alimentar, climática) que assola a humanidade e, 

normalmente, resulta em previsões antecipadas de escassez por parte dos organismos 

multilaterais, também interfere diretamente na crescente demanda pelos chamados 4F’s 

(food, fiber, forest e fuel) e por cultivos flexíveis (flex crops) (BORRAS JUNIOR et al., 2014; 

SAUER; BORRAS JUNIOR, 2016)3. 

Não obstante, nos últimos anos, grandes empresas e órgãos representativos do 

setor têm realizado um esforço midiático-publicitário descomunal em busca de 

fortalecer sua imagem como o setor mais dinâmico e importante da economia, promotor 

da modernidade e principal responsável pelo saldo positivo da balança comercial 

(VILAS BOAS; CHÃ, 2016).   

Semelhantes construções simbólicas também encontram ressonância e apoio em 

parte da intelectualidade brasileira. Lastreados por dados puramente econômicos 

                                                           
3 Sobre este assunto, consultar a página do Transnational Institute, disponível em: 

https://www.tni.org/en/collection/flex-crops?content_language=es (Acesso em 04/07/2017). 

https://www.tni.org/en/collection/flex-crops?content_language=es
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(aumento da produção, elevação do superávit da balança comercial, geração de divisas 

etc.), alguns autores afirmam que a agropecuária brasileira é um caso de sucesso (BARROS, 

2014; CONTINI, 2014). Reiterando a antiga tese liberal das vantagens comparativas, 

Contini (2014, p. 105), por exemplo, defende que o Brasil deve tomar para si a 

responsabilidade de abastecer com produtos agropecuários os países com dificuldades, 

indicando que o país já está se transformando na “nova fazenda do mundo”. Barros 

(2014), por seu turno, chega a destacar alguns dos supostos “efeitos socioambientais 

positivos” do setor, relegando as práticas reconhecidamente nocivas ao passado. Outros 

ainda, como Navarro et al. (2014), asseguram que a questão agrária, tema predominante 

nos debates sobre a agropecuária brasileira nos anos 1960/1970, deu lugar ao dinamismo 

do setor, com a emergência de um “novo modo de acumulação ou novo padrão agrícola 

e agrário [...]” (p. 45).  

Todavia, para críticos do modelo defendido pelo agronegócio, como Oliveira 

(2016), afirmações dessa natureza estão apoiadas em “matemagias”, isto é, na deliberada 

manipulação de dados e estatísticas com o objetivo de legitimar e justificar o apoio 

irrestrito do Estado e da sociedade ao setor. O próprio conceito de agronegócio, afirma 

o autor, é resultado do empenho em superdimensionar a importância da agropecuária 

no conjunto do PIB nacional. Ademais, as evidências de violações socioambientais 

largamente promovidas pelo capital empregado no setor tornam-se cada vez mais 

inocultáveis. Para diversos estudiosos, trata-se de um modelo espacialmente seletivo, 

socialmente excludente (THOMAZ JUNIOR, 2010; DELGADO, 2012) e absolutamente 

insustentável do ponto e vista ambiental, tendo em vista ser fundado na constituição de 

agrossistemas extremamente dependentes de insumos externos (agroquímicos) porque 

ecologicamente simplificados e, portanto, demasiado vulneráveis às pragas e variações 

climáticas (PORTO-GONÇALVES, 2004). 

Partindo do conceito inicialmente proposto por Mendonça e Mesquita (2007) e 

posteriormente retomado e aprofundado por Thomaz Junior (2010), estamos 

entendendo a produção agropecuária votada para exportação de commodities como parte 

do agrohidronegócio¸ um conjunto mais amplo de atividades que encontra no controle 
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monopolista das melhores terras (mais férteis, planas e bem servidas de infraestrutura 

logística) e dos maiores e melhores mananciais (superficiais e subterrâneos) a razão de 

sua existência. Encontram-se nessa condição não apenas as diferentes expressões do 

chamado “agronegócio”, como também grandes projetos de mineração, aquicultura, 

produção de hidreletricidade, compra e venda de terras com finalidade especulativa, 

entre outros.  

Além de apresentarem grande semelhança quanto ao modus operandi adotado nos 

processos de territorialização, via de regra, nada idílicos e repletos de expedientes ilegais 

e violentos, tem sido possível perceber um grande impulso ao conjunto dessas 

atividades, especialmente após a crise global deflagrada em 2008 (MITIDIERO JUNIOR, 

2016; OLIVEIRA, 2016), bem como a atuação de grandes grupos empresariais em 

diversas delas, consentaneamente.  

TEORIA DA DEPENDÊNCIA, SUPEREXPLORAÇÃO DO TRABALHO E SAÚDE 

DO TRABALHADOR 

Recentemente, diversos estudos têm evidenciado que a degradação do trabalho, 

corporificada na imposição de riscos e agravos à saúde dos trabalhadores, não é um fato 

pontual ou residual, mas sim inerente à moderna produção agropecuária e ao 

agrohidronegócio brasileiro em sua totalidade4. Malgrado o desmesurado nível de 

subnotificação presente nos sistemas de registro de agravos no Brasil (BINDER; 

CORDEIRO, 2003; LOURENÇO, 2011), que é ainda mais grave no meio rural (UFBA; 

ISC; PISAT, 2012), Delgado (2012, p. 117) afirma que 

Conquanto o trabalho humano venha sendo crescentemente mitigado 

nos processos produtivos tipicamente capitalistas ou de agronegócio, 

as relações de trabalho que se estabelecem na produção agropecuária parecem 

configurar um estilo de ‘superexploração’, seja pela imposição de jornadas 

excessivas (corte de cana, por exemplo), seja pelo manejo de materiais 

agrotóxicos altamente nocivos à saúde humana, seja pelas relações de 

precária contratação de trabalhadores migrantes nos picos da 

demanda sazonal das safras agropecuárias.    

                                                           
4 Ver, entre outros, os trabalhos de Heck (2013; 2015) e Gemelli (2011), para o segmento cárnico, 

Silva e Martins (2010) e Barreto (2012), para o segmento canavieiro, e Perpetua (2013; 2016), para 

o monocultivo arbóreo e a produção de celulose.   
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O resultado deste problemático conjunto de relações para a saúde dos 

trabalhadores na agropecuária pode ser mensurado pelos dados de concessão de 

auxílios e benefícios pela Previdência Social no período recente, sintetizados e 

apresentados pelo autor. Entre 2000 e 2009, houve aumento da ordem de 107,8% na 

concessão de benefícios nas modalidades “auxílio-doença”, “auxílio-acidente” e 

“aposentadoria por invalidez”; deste total, as atividades rurais foram responsáveis por 

45,2%, ainda que o pessoal ocupado no campo tenha reduzido significativamente no 

mesmo período, passando de 17.930.890, em 1996, para 16.567.544, em 2006 – ou 

seja, quase 1,4 milhão de pessoas a menos, nos anos de realização dos censos 

agropecuários pelo IBGE – e mesmo com maior dificuldade do assegurado rural em 

acessar as perícias médicas (UFBA; ISC; PISAT, 2012), condição essencial para obtenção 

dos auxílios. 

Concordamos inteiramente com este autor ao revalidar a atualidade da obra de 

Ruy Mauro Marini, particularmente de sua teoria da dependência latino-americana e do 

conceito de superexploração5, para o deslindamento dos impactos do agrohidronegócio 

para a saúde dos trabalhadores. 

Divergindo daqueles que interpretaram o capitalismo latino-americano como 

incompleto ou insuficiente, para Marini (2011, p. 132) 

[...] ainda quando se trate realmente de um desenvolvimento 

insuficiente das relações capitalistas, essa noção se refere a aspectos de 

uma realidade que, por sua estrutura global e seu funcionamento, não 

poderá se desenvolver jamais da mesma forma como se desenvolvem 

as economias capitalistas chamadas de avançadas. É por isso que, mais 

do que um pré-capitalismo, o que se tem é um capitalismo sui generis, 

que só adquire sentido se o contemplamos na perspectiva do sistema 

em seu conjunto, tanto em nível nacional, quanto, e principalmente, em 

nível internacional. 

 

                                                           
5 Segundo Martins (1999), o conceito de superexploração foi estabelecido por Marini em uma série 

de trabalhos escritos entre o final dos anos 1960 e início 1970, e teve sua expressão concentrada e 

clássica apresentada no texto Dialética da dependência, de 1973. 



 

18 
 

A marca distintiva desse capitalismo sui generis é a dependência, entendida como 

“relação de subordinação entre nações formalmente independentes”6, uma condição 

consubstanciada a partir da revolução industrial europeia e da consequente 

independência política dos países latino-americanos. Com a consolidação da divisão 

internacional do trabalho, naquele contexto, países como o Brasil especializaram-se na 

oferta de matérias-primas e alimentos, ajudando a rebaixar os custos com a reprodução 

da força de trabalho nos países centrais e fomentando a extração de mais-valia relativa. 

Por outro lado, o contrário ocorreu em relação às suas próprias economias, fazendo da 

extração de mais-valia absoluta a tônica da exploração do trabalho, em função da 

permanente deterioração dos termos de troca de seus produtos no comércio 

internacional.  

Muito ao contrário do que previram os arautos do liberalismo e formuladores 

das teorias clássicas das vantagens comparativas, como Adam Smith (1983) e David 

Ricardo (1985), Prebisch (1968) comprovou que o comércio exterior tornou-se o agulhão 

das economias latino-americanas na medida em que lhes impôs a permanente 

deterioração da relação de preços do intercâmbio dos produtos primários. No dizer do 

economista argentino, 

Enquanto que a procura por produtos manufaturados que importamos 

tende a elevar-se rapidamente, as exportações primárias aumentam 

com relativa demora, em grande parte por razões estranhas à vontade 

dos países latino-americanos. Há, portanto, uma tendência ao 

desequilíbrio, que se torna mais aguda com a intensificação do 

desenvolvimento econômico (PREBISCH, 1968. p. 97. Grifos nossos). 

 

Em face dessa assimetria estrutural, advoga Marini (2011), resta, aos países 

permanentemente lesados, buscar a compensação da transferência de valor por meio do 

aumento da exploração da força de trabalho, ou seja, da superexploração do trabalho. 

De acordo com Martins (1999), o conceito de superexploração prevê três formas 

diferentes, porém, quase sempre combinadas, de aumento da exploração do trabalho, a 

saber, a ampliação da jornada de trabalho (mais-valia absoluta), a intensificação do ritmo 

                                                           
6 Ibdem, p. 134. 



 

19 
 

de trabalho (mais-valia relativa) e, como veremos, a redução do fundo de consumo do 

trabalhador. O autor assevera ainda que o fenômeno não se restringe ao cenário de baixo 

desenvolvimento tecnológico, mas, ao contrário, combina-se com ele, estabelecendo-se 

[...] a partir do desenvolvimento da produtividade do trabalho, 

naquelas empresas, ramos ou regiões capitalistas que sofrem 

depreciação de suas mercadorias, em razão da introdução, em seu 

espaço de circulação, de progresso técnico realizado por outras 

empresas, ramos ou regiões (MARTINS, 1999, p. 128).    

 

Enquanto modalidade da superexploração, o rebaixamento dos salários visa 

reduzir o trabalho necessário e ampliar o trabalho excedente, sendo, pois, uma estratégia 

que “consiste em reduzir o consumo do operário mais além do seu limite normal [...] 

implicando assim em um modo específico de aumentar o tempo de trabalho excedente” 

(MARINI, 2011, p. 48).  

A própria dinâmica da acumulação impõe, portanto, um aumento da exploração 

do trabalhador mediante a extensão das jornadas (mais-valia absoluta), a intensificação 

do ritmo de trabalho por meio de incrementos tecnológicos e organizacionais (mais-valia 

relativa) e o rebaixamento dos salários, expedientes quase sempre combinados e cujos 

efeitos são nefastos para os trabalhadores. Nos três casos, o trabalhador tem seu direto à 

reposição do desgaste de sua força de trabalho negado, pois, como observam Bueno e 

Seabra (2010), a superexploração se baseia amplamente no aumento do desgaste físico 

do trabalhador ao invés de fundar-se nos ganhos de produtividade. 

Para o Marini (2011), o grande “segredo” da dinâmica da acumulação originada 

na América Latina é que ela independe da capacidade interna de consumo para sua 

realização, uma vez que estão separados os dois momentos fundamentais do ciclo do 

capital, a produção e a circulação de mercadorias. O autor fecha o seu raciocínio com a 

seguinte sentença: 

A economia exportadora é, portanto, algo mais que o produto de uma 

economia internacional fundada na especialização produtiva: é uma 

formação social baseada no modo capitalista de produção, que acentua 

até o limite as contradições que lhe são próprias. Ao fazê-lo, configura de 

maneira específica as relações de exploração em que se baseia e cria um 

ciclo de capital que tende a reproduzir em escala planetária a 
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dependência em que se encontra frente à economia internacional 

(MARINI, 2011, 157. Grifos nossos). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O exposto permite concluir que os apontamentos de Marini continuam sendo 

extremamente pertinentes em nossos dias, uma vez que associam diretamente a forma 

de inserção de países capitalistas dependentes como o Brasil no comércio internacional, 

atualmente reforçada pelo robustecimento do setor agroexportador, às formas 

particulares de exploração do trabalho consubstanciadas, auxiliando no desvelar de suas 

perniciosas consequências. Por este prisma, os elevados índices de agravos do trabalho 

registrados na agropecuária brasileira, ainda que extremamente subnotificados, podem 

ser entendidos como indício de uma dinâmica estrutural e inerente ao nosso capitalismo 

dependente. 

Ademais, na contramão das teses que exaltam a suposta “modernidade” do setor, 

o aporte teórico em questão abre precedentes para entender que o aumento da densidade 

técnica nos processos produtivos e de trabalho, além de não reduzir os riscos e agravos, 

na maioria dos casos é condição de sua efetivação. Pois como parte da dinâmica da 

acumulação do capital em nível global, o agrohidronegócio é também expressão 

particular da destrutividade inerente ao capital, elevada ao paroxismo em tempos de 

crise estrutural.  
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RESUMO 

O impacto do uso de agrotóxicos sobre a saúde humana é um problema que tem 

merecido atenção da comunidade científica em todo o mundo. Ao analisar dados de 

intoxicação por agrotóxicos no estado de Goiás através de coleta  no Centro de 

Informação Toxicológica – CIT/GO, onde foram sistematizados dados das fichas de 

notificações de intoxicações por agente tóxico – agrotóxico agrícola do CIT/GO lotado na 

Superintendência de Vigilância Sanitária e Ambiental – SUVISA de Goiás, no período de 

2005 a 2015, e a presença de monocultivos por município, podemos perceber uma 

possível relação do número de intoxicações por habitantes com a presença do setor 

canavieiro no município, seja pelo cultivo de cana de açúcar ou pela usina canavieira. 

Palavras-Chave: Intoxicação; Agrotóxicos; Goiás 

INTRODUÇÃO 

Substâncias químicas com fins de controle de pragas e doenças têm registros 

entre os escritos gregos e romanos há mais de 3.000 anos. No Brasil, a introdução dos 

agrotóxicos foi feita de forma desorganizada, acompanhada de pacotes tecnológicos que 

introduzia a mecanização em larga escala, associada a outros fatores de produção por 

meio de gastos pré-estabelecidos de financiamentos estatais (30% do financiamento 

                                                           
7 Grupo de Pesquisa Trabalho, Território e Políticas Públicas - http://ufgtrappu.wix.com/trappu . 
8 Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais - https://laboter.iesa.ufg.br .  
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deveria ser gasto em inseticidas e 20% em herbicidas). Neste quadro, o enfoque básico é 

o aumento da produtividade sem considerar riscos à saúde ou ao meio ambiente.  

Os efeitos do uso de agrotóxicos sobre a saúde humana é um problema que tem 

merecido atenção da comunidade científica em todo o mundo, sobretudo nos países 

emergentes, onde se observa o maior número de mortes decorrentes da exposição 

humana a esses agentes. 

Segundo Alves Filho (2002) o aumento dos problemas relacionados aos 

agrotóxicos de uso agrícola levou à criação da Lei dos Agrotóxicos em 1989, a partir do 

Ministério da Saúde. Iniciou-se com a implantação junto ao sistema de controle de 

informações toxicológicas para a investigação dos acidentes com agrotóxicos, utilizando 

fichas de notificação e atendimento. Esse monitoramento tem como objetivo expor a 

situação das intoxicações por agrotóxicos e delimitar campos de atuação, a fim de 

reduzir o número de acidentes. 

Segundo dados do Sindicato Nacional das Indústrias de Defensivos Agrícolas - 

SINDAG (2011) e projeção do Ministério da Agricultura (THEISEN, 2017) a soja ocupa o 

primeiro lugar em consumo de agrotóxicos: 40% do volume total entre herbicidas, 

inseticidas, fungicidas e acaricidas. Em seguida está o milho com 15%; e a cana-de-açúcar 

com 10%.  

Destarte, o objetivo desta pesquisa é apresentar a contaminação por agrotóxico 

no estado de Goiás (2005 a 2015) destacando a quantidade de intoxicações nos 

municípios e posteriormente identificar a relação destas intoxicações com o uso do solo 

nestes municípios, como produção de cana, soja e/ou milho. 

METODOLOGIA 

A coleta de dados foi realizada por meio de visita técnica a Biblioteca do Centro 

de Informação Toxicológica – CIT/GO, onde foram sistematizados dados das fichas de 

notificações de intoxicações por agente tóxico – agrotóxico agrícola do CIT/GO lotado na 

Superintendência de Vigilância Sanitária e Ambiental – SUVISA de Goiás, no período de 

2005 a 2015, com o interesse em relacionar os indicadores do mês da intoxicação, idade, 
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sexo, município onde a intoxicação ocorreu, o nome, o princípio ativo, finalidade do 

agrotóxico e a circunstância da intoxicação. 

No Estado de Goiás, o CIT-GO foi fundado em 1986, a partir da necessidade de 

ter um serviço especializado, capaz de prestar informações relacionadas a agentes 

tóxicos existentes em nosso meio. O Plantão de Atendimento do CIT-GO promove um 

direcionamento resolutivo ao atendimento do paciente, diminuindo com isso sua 

vulnerabilidade e a fragilidade do sistema de saúde frente aos casos suspeitos de 

intoxicação, porém falta um encaminhamento posterior a intoxicação, como 

encaminhamento para psicólogo ou assistente social, por exemplo, quando a intoxicação 

é por tentativa de suicídio. 

Os registros de intoxicações do CIT-GO são repassados para o Sistema Nacional 

de Informações Tóxico-Farmacológicas - SINITOX por meio de planilhas eletrônicas, e 

este faz o trabalho de armazenamento e disponibilização das informações em anuário. 

Os municípios também repassam as fichas de notificações para o CIT-GO e ficam 

responsáveis em disponibilizar tais informações de intoxicações para o SINITOX, mas 

geralmente estas fichas demoram a ser repassadas ou as vezes não são digitalizadas. 

Deste modo, a melhor forma de se analisar as intoxicações de um estado ou 

municípios inseridos nesta unidade federativa, é buscar as fichas de notificação de 

intoxicação armazenadas nos Centro de Informações Toxicológicas instalados nas 

Superintendências de Vigilância Sanitária estaduais, como o SINITOX orienta em seu 

próprio site9. 

Vale ser lembrado que há uma subnotificação nos casos de contaminação por 

agrotóxicos, ou seja, o número que apresentaremos de intoxicação é muito maior, 

segundo Pires et al., (2005) a subnotificação nestes casos é da ordem de 1 para 50, ou seja, 

para cada caso notificado há 50 não notificados, ainda assim, os dados disponíveis são 

alarmantes. 

Para elaboração dos mapas de distribuição dos casos de intoxicação e produção 

agrícola, foram utilizadas bases disponibilizadas pelo Sistema Estadual de 

                                                           
9 http://sinitox.icict.fiocruz.br/dados-nacionais 
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Geoinformação de Goiás (SIEG) e shapefiles criados a partir dos dados adquiridos. Os 

dados de produção agrícola se referem aos anos de 2005, 2010 e 2015, disponibilizados 

pelo Instituto Mauro Borges, instituto de estatísticas e estudos socioeconômicos do 

Estado de Goiás. O software utilizado na elaboração dos mapas foi o ArcGis, permitindo 

a espacialização da produção agrícola e a distribuição dos casos de intoxicação por 

agrotóxico no estado de Goiás.  

INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICOS: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL EM GOIÁS 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA (2012) identificou que a 

taxa de crescimento do mercado brasileiro de agrotóxicos no período de dez anos (2000 

a 2010) foi de 190%, enquanto no mercado mundial foi de 93% nesse mesmo período. O 

uso de agrotóxicos não atinge somente a saúde humana, há tempos a discussão sobre a 

diminuição das abelhas relacionando ao uso intenso de agrotóxico e suas consequências 

para a diminuição da reprodução das flores, pois são as abelhas que auxiliam na 

reprodução da flora. 

Com a coleta de dados realizada junto ao CIT-GO através de fichas de 

notificações de intoxicações exógenas de uso agrícola de 2005 a 2015 foi possível 

espacializar os casos de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola em Goiás. A partir 

deste mapa foi possível identificar quais as regiões do estado apresentam uma 

concentração maior de casos de intoxicação, buscando compreender os fenômenos por 

trás de tais resultados. 

Houve 2.987 intoxicações durante este intervalo de tempo (2005 a 2015), com a 

incidência maior em alguns municípios, como é o caso de Jataí/GO (304 intoxicações), 

Goiânia/GO (249), Rio Verde/GO (157), Anápolis/GO (155), Formosa/GO (114), 

Acreúna/GO (106), Goiatuba/GO (104), Aparecida de Goiânia/GO (64), Mineiros/GO (56) 

e Montividiu/GO (46).  

Porém, estes dados podem estar “camuflados”, pois o tamanho da população de 

um município pode interferir na quantidade de intoxicações. Deste modo, fazendo a 

relação entre o número de intoxicações pela estimativa populacional dos municípios, de 

acordo com o IBGE (2017), temos as seguintes informações (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Relação do número de intoxicações pela estimativa populacional dos municípios (2015) 

e intoxicados de Goiás 

Município Intoxicações Habitantes Relação 

Int./hab 

 

Município Intoxicações Habitantes Relação 

Int./hab Aporé 25 4077 163,08 Maurilândia 23 12956 563,30 

Panamá 16 2722 170,13 São Miguel do 

Passa Quatro 

7 3987 569,57 

Acreúna 106 21730 205,00 Ouro Verde 

de Goiás 

7 4016 573,71 

Perolândia 15 3105 207,00 Vicentinópolis 14 8171 583,64 

Montividiu 46 12101 263,07 Barro Alto 17 10031 590,06 

Aparecida 

do Rio Doce 

9 2510 278,89 Turvânia 8 4857 607,13 

Jataí 304 95998 315,78 Santo Antônio 

de Goiás 

9 5527 614,11 

Paraúna 34 11199 329,38 Piracanjuba 39 24772 635,18 

Gameleira 

de Goiás 

11 3664 333,09 Cabeceiras 12 7829 652,42 

Moiporá 5 1704 340,80 São Patrício 3 2062 687,33 

Santa Isabel 11 3836 348,73 Davinópolis 3 2126 708,67 

Cachoeira 

de Goiás 

4 1425 356,25 Lagoa Santa 2 1435 717,50 

Goianápolis 29 11024 380,14 Castelândia 5 3642 728,40 

Serranópolis 21 8147 387,95 Ipiranga de 

Goiás 

4 2940 735,00 

Itarumã 16 6853 428,31 Terezópolis 

de Goiás 

10 7389 738,90 

Porteirão 8 3670 458,75 Campinaçu 5 3743 748,60 

Leopoldo de 

Bulhões 
17 8167 480,41 Aragoiânia 12 9444 787,00 

Ivolândia 5 2601 520,20 Rianápolis 6 4788 798,00 

Santo 

Antônio da 

Barra 

9 4714 523,78 São João da 

Paraúna 
2 1597 798,50 

Santa Rita 

do Novo 

Destino 

6 3331 555,17 Itajá 6 4961 826,83 

Fonte: Centro de Informações Toxicológicas – CIT/Superintendência de Vigilância Sanitária em 

Saúde – SUVISA (2016); IBGE (2017) 
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Podemos entender que Goiânia-GO não é uma das mais intoxicadas, dentre os 

municípios com maior número de intoxicados temos Aporé-GO com uma intoxicação para 

cada 164 habitantes, Acreúna-GO com uma intoxicação para cada 206 habitantes, Montividiu-

GO com uma intoxicação para cada 268 habitantes, Jataí-GO com uma intoxicação para cada 

319 habitantes, Goiatuba-GO com uma intoxicação para cada 328 habitantes e Paraúna-GO 

com uma intoxicação para cada 329 habitantes. 

Deste modo, as informações contidas no mapa a seguir se referem aos casos de 

intoxicações por agrotóxico por habitante de cada município em vez de conter as 

informações de intoxicações totais por município (Figura 1), já que tal critério pode 

“camuflar” a realidade dos casos de intoxicação . 

Figura 1 - Mapa de intoxicação por agrotóxico de uso agrícola no estado de Goiás (2005-2015) 

 

Fonte: Centro de Informações Toxicológicas – CIT/Superintendência de Vigilância Sanitária em 

Saúde – SUVISA (2016) 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AGROTÓXICO 

Segundo Theisen (2010) e SINDAG (2017) a soja ocupa o primeiro lugar em 

consumo de agrotóxicos: 40% do volume total entre herbicidas, inseticidas, fungicidas e 

acaricidas, em seguida estão o milho com 15% e a cana-de-açúcar com cerca de 10%. 
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Consequentemente, espera-se que haja maior número de contaminações em municípios 

com cultivo de soja. 

Para melhor compreender a relação de intoxicação por agrotóxico com diferentes 

cultivos foi desenvolvido mapas de expansão e territorialização dos principais cultivos em 

Goiás: Cana-de-açúcar, Milho e Soja. Deste modo entenderíamos onde há uma relação dos 

casos de intoxicações por agrotóxico com a predominância de determinada cultura. 

 No caso da Cana-de-Açúcar há um predomínio inicial deste cultivo na Mesorregião 

Centro de Goiás e uma posterior expansão para a Mesorregião Sul Goiano (Figura 2) durante 

o início do século XXI, principalmente a partir de 2006, quando foi lançado e implementado o 

Plano Nacional de Agroenergia – 2006/2011.  

Figura 2 - Mapa da evolução histórica (2005/2010/2015) da área plantada de cana-de-açúcar (ha) 

 
Fonte: IBGE, 2016; IMG – SEGPLAN, 2016 

 

Goiás apresenta diversos fatores que facilitaram a realização de investimentos no 

setor canavieiro e a atração de uma grande quantidade de agroindústrias. Dentre eles 

podem-se enumerar: a) a disponibilidade de terra para arrendamento/aquisição; b) o preço 

de terra relativamente baixo. Segundo Bunde (2011), no início da expansão eram 50% do 

valor das terras do estado de São Paulo; c) a localização geográfica, que facilita o escoamento 

da produção; d) fatores edafoclimáticos propícios para o plantio da cultura; e) a abundância 
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de terras com topografia planas, o que facilita a colheita mecanizada; f) a disponibilidade de 

mão-de-obra para grandes colheitas manuais; g) e a disponibilidade de incentivos fiscais 

propiciados pelo governo do Estado para implantação de novas plantas industriais, 

especialmente com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - 

FCO e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

O cultivo da soja foi incentivado pela crise na oferta de proteínas vegetais no final 

da década de setenta, estimulando a produção de grãos em regiões que até então não 

tinham tradição na produção (IGREJA et al. 1988). 

Além de provocar mudanças no uso e cobertura do solo pela expansão no estado de 

Goiás, a soja elevou a concentração fundiária, reduzindo a mão de obra no campo, já que 

começaram a introdução intensa de máquinas e insumos químicos (RIBEIRO et al. 2002).  

A distribuição temporal e espacial do cultivo da soja permite identificar a região 

de maior concentração da produção no estado de Goiás (Figura 3). O cultivo Soja 

concentra-se em 2005, no sul do estado, com alguns núcleos no norte e leste. Em 2010, a 

distribuição permanece praticamente a mesma, mas a quantidade de hectares plantados 

aumenta. Já em 2015, a produção avança para o norte, coincidindo com o avanço da cana-

de-açúcar para o nordeste do estado. 

Figura 3 - Mapa da evolução histórica (2005/2010/2015) da área plantada de soja (em ha) em Goiás 

 

Fonte: IBGE (2016); IMB – SEGPLAN (2016) 
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E o cultivo do milho, tanto em 2005 quanto em 2010, permanece concentrado nas 

mesorregiões do Sul Goiano e Leste de Goiás, sem grande alteração na sua produção ao longo 

do tempo, como pode ser observado na figura 4. Mas em 2015, a mesorregião noroeste de 

Goiás apresenta uma diminuição na produção do milho. 

Figura 4 - Mapa da evolução histórica (2005/2010/2015) da área plantada de milho (em ha) 1

 

Fonte: IBGE (2016); IMB – SEGPLAN (2016) 

Para melhor compreender a relação entre os casos de intoxicações e os diferentes 

cultivos no estado de Goiás foi realizado uma tabela (Tabela 2) com as áreas plantadas 

de cada cultura dentro do território municipal com os maiores números de intoxicação 

por habitante. 
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Tabela 2 - Área plantada de cana, soja e milho nos municípios com maiores casos de intoxicação 

por habitante do estado de Goiás (2015) 

Municípios Área de Cana (ha) Área de Soja (ha) Área de Milho (ha) 

Aporé 17.700 4.000 11.000 

Panamá 4.250 5.000 1.100 

Acreúna 26.700 50.000 11.000 

Perolândia 7.000 55.000 36.000 

Montividiu 7.400 125.000 85.800 

Aparecida do Rio 

Doce 

----- 1.000 100 

Jataí 180 285.000 219.000 

Paraúna 14.500 103.500 40.800 

Gameleira de 

Goiás 

----- 50.000 6.800 

Moiporá ----- 500 ------ 

GOIÁS 911.847 3.263.118 1.409.102 

Fonte: Produção Agrícola Municipal – IBGE (2016) 

Baseando-se no dado do SINDAG (2017) de que o consumo de agrotóxicos é 

maior em produções de Soja (cerca de 40%), municípios como Aporé/GO com uma 

extensa área de cana-de-açúcar e com baixo cultivo de soja, não seria o líder em 

contaminações por agrotóxico. 

Acreditamos que haja contaminação por agrotóxicos sim em monocultivos de Soja e 

de Milho, mas também que o setor canavieiro se utiliza em muito de agrotóxicos e 

consequentemente apresenta casos de intoxicação em sua cadeia produtiva.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho espera contribuir com os estudos sobre as consequências do uso 

do agrotóxico no Estado de Goiás, identificando os municípios com maior número de casos 

registrados, buscando compreender os processos causadores de tais intoxicações. É sabido que 

culturas como soja e cana-de-açúcar utilizam quantidades de agrotóxicos acima do que 

autorizado pela ANVISA, tornando sua utilização uma atividade de grande impacto, tanto na 

vida do trabalhador quanto da natureza.  

Já nesta primeira análise percebeu-se que há uma alta incidência de intoxicações 

por agrotóxico na região de Goiânia (provavelmente pela quantidade de pessoas que 

habitam este município), Formosa (grande produtora de Soja) e a região Sul Goiano, 

região com um avanço recente do agronegócio canavieiro e que apresenta os maiores 

índices de intoxicação por habitante no estado de Goiás, dado este que nos faz repensar 

a informação de que o cultivo da cana-de-açúcar não é um dos que mais se utiliza de 

agrotóxicos em seu cultivo. 
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RESUMO 

Este trabalho vem com o intuito de tratar de discutir sobre o agrohidronegócio canavieiro, 

acreditando que não é somente a apropriação e exploração da terra e do trabalho que se 

baseia as estratégias do agronegócio canavieiro, mas como também pela apropriação da 

água. Através de discussão teórica sobre o conceito de Pegada Hídrica e elaboração do 

mapa de área ocupada por pivôs centrais em Goiás com a localização das usinas 

canavieiras do estado inferimos que o pivô central se materializa como exemplo do 

agrohidronegócio, em que as commodities agrícolas se apropriam da água, de forma ilegal 

ou legalmente por meio de outorgas, e de que o setor canavieiro se utiliza desta estratégia 

para se territorializar no estado de Goiás. 

Palavras-chave: Agrohidronegócio; Agrohidronegócio canavieiro; Goiás 

INTRODUÇÃO 

Segundo Thomaz Junior (2010) a garantia da terra e da água são, definitivamente, 

elementos indissociáveis para o capital, isto é, a água historicamente vinculada ao 

acionamento dos pivôs-centrais e a irrigação das grandes plantações para exportação, 

num ritmo de destruição sem limites, das veredas. Ainda, o barramento de pequenos 

cursos d’água, da mesma forma que em praticamente todas as grandes regiões do país, 

o represamento de rios para produção de hidroeletricidade. A interação entre terra e 

                                                           
10 Grupo de Pesquisa Trabalho, Território e Políticas Públicas - http://ufgtrappu.wix.com/trappu 

. 
11 Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais - https://laboter.iesa.ufg.br .  
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água não está somente para o capital, por meio de suas diferentes formas de expressão 

e expansão, mas também para os trabalhadores e camponeses.  

No entanto, o cenário lhes é desfavorável para estes desprovidos ou com poucos 

recursos próprios e, os desprivilegiados das políticas públicas específicas para correção 

de solo, plantio, comercialização, irrigação, ou ameaçados e atingidos pelo processo de 

expansão do capital no campo, o que ocorre da mesma forma àqueles que estão 

submetidos aos mecanismos de exploração do trabalho, ou ainda às parcelas 

minoritárias que estão envolvidas em ações de resistência e que reivindicam acesso a 

terra e a água para produzir alimentos para o auto consumo e/ou comercialização. 

A evidente vinculação entre a expansão das áreas de plantio das commodities com 

a disponibilização dos recursos terra e água tem sido imprescindível para as estratégias 

do capital. Assim, a posse da terra e da água nos remete a refletir o papel do Estado no 

empoderamento do capital e seus efeitos no quadro social da exclusão, da fome e da 

emergência da reforma agrária e da soberania alimentar (THOMAZ JUNIOR, 2010, p. 

98-99). 

De acordo com Mendonça (2015), a Mesorregião Sul Goiano destaca-se pela 

territorialização da agricultura moderna (monoculturas intensivas) e passa por intensas 

transformações espaciais, mediante a implementação do agrohidronegócio (soja, cana-de-

açúcar, barragens/hidroelétricas, mineradoras dentre outras), ocasionando intensa 

mobilidade geográfica do capital e do trabalho. A situação é complexa e desigual. De um 

lado as monoculturas irrigadas que usam indiscriminadamente a água na produção de 

commodities e de outro os barramentos para a produção hidroelétrica e abastecimento. 

Foram estas inquietações que permitiram Mendonça; Mesquita (2007) elaborarem o 

conceito de agrohidronegócio, assim, terra e água passam a ser, de forma conjunta, 

apropriadas para se transformarem em mercadorias, ao invés de serem consideradas 

bens públicos, conforme as necessidades humanas. 

Deste modo, contraditoriamente, Goiás, localizado no Cerrado (local 

considerado “berço de todas as águas”), um dos estados que mais possuem área de 

irrigação por pivô central, possui nas regiões em que há maior incidência destes pivôs 

graves problemas hídricos. Essa situação, por mais estranho que pareça, é amplamente 
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justificada como crise hídrica ou falta de chuvas na região e não pelas centenas de 

outorgas de captação de água para irrigação das commodities goianas ou captações 

ilegais. Isso pode ser observado quanto a coincidência de regiões em que há maior 

incidência de pivôs centrais e onde há crises hídricas em Goiás. 

Deste modo, há a necessidade de mecanismos que identifiquem o uso 

desenfreado da água para a produção de cultivos agrícolas (que não necessariamente 

são comida), a quantidade de água utilizada para a produção de determinados produtos, 

que não são consumidos por nós, a quantidade de água que é exportada para a China, 

União Europeia, América do Norte etc., na forma de commodities. Para este mecanismo 

se dá o nome de Pegada Hídrica. 

 

PEGADA HÍDRICA – ÁGUA VIRTUAL DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

Tudo o que usamos, compramos, vendemos e comemos necessita de água para 

ser produzido. A pegada hídrica mede a quantidade de água usada para produzir cada 

um dos bens e serviços que usamos. Ela pode ser medida para um único processo, como 

o cultivo de arroz, para um produto, como um jeans, para o combustível que colocamos 

em nosso carro, ou para uma empresa multinacional inteira. A pegada hídrica também 

pode nos dizer quanta água está sendo consumida por um determinado país, ou em uma 

bacia hidrográfica específica ou de um aquífero (WATER FOOTPRINT NETWORK, 

2017). 

O conceito de pegada hídrica introduzido por Hoekstra (2003) e, posteriormente, 

elaborado por Hoekstra; Chapagain (2008) fornece uma relação entre o consumo 

humano e a apropriação da água doce no mundo. A pegada hídrica de um produto 

(conhecida também como água virtual) é a soma das águas utilizadas no processo de 

produção de determinado produto. Mais amplamente, é a diferença entre a quantidade 

de água de uma bacia hidrográfica utilizada para fabricar determinado produto ou para 

o uso humano, o quanto devolvemos, dessa forma, é a pegada que deixamos para o 

planeta Terra. 
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É no sentido de mensurar a quantidade de água envolvida em toda a cadeia de 

produção, de considerar as características específicas de cada região produtora e as 

características ambientais e tecnológicas que a concepção de pegada hídrica se torna 

relevante, pois se faz necessário perseguir os passos e etapas do processo produtivo, 

avaliando detalhadamente cada elemento, os impactos e os usos da água (como recurso 

natural) envolvidos no processo como um todo, desde sua matéria-prima básica até o 

consumo energético (CHAPAGAIN et al,. 2006). 

Temos uma tendência ao falar em pegada hídrica de considerar apenas o número 

da pegada, desconsiderando o cenário em que o produto é produzido. É importante 

ressaltar que, ao calcular a pegada hídrica, é preciso avaliar o contexto em que uma maçã, 

por exemplo, é produzida, para saber se a produção é ou não eficiente. Às vezes o valor 

da pegada hídrica menor não indica alta eficiência na sua produção, pois ela pode estar 

sendo produzida em uma região de escassez hídrica. O objetivo da pegada hídrica é 

sempre o mesmo, buscar o uso eficiente da água. 

A Pegada Hídrica considera três tipos de pegadas, a verde, a azul e a cinza. De 

modo que no setor agrícola consideramos normalmente os três tipos. Quando a cultura 

agrícola é irrigada são consideradas as Pegadas Hídricas Azul que se refere ao consumo 

de água superficial e subterrânea (irrigação), a Pegada Hídrica Verde, refere-se ao 

consumo da água pluvial (da precipitação) e a Pegada Hídrica Cinza é definida em 

função da lixiviação de componentes presentes nos fertilizantes, agrotóxicos e o quanto 

de água será necessário para diluir esses poluentes para que o corpo de água receptor 

atinja novamente a qualidade de água exigida por lei. Já no processo industrial, 

normalmente se consideram somente as águas azul e cinza, porque não se utiliza a água 

armazenada no solo proveniente da chuva.  

Em sua essência, a pegada hídrica diz respeito ao comércio indireto da água que 

está embutida em certos produtos, especialmente as commodities agrícolas, enquanto 

matéria prima intrínseca desses produtos, como podemos observar na tabela 1 de 

quantidades de Pegada Hídrica totais, Pegada Hídrica Verde – PH Verde, Pegada 

Hídrica Azul – PH Azul e Pegada Hídrica Cinza – PH Cinza. 
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Tabela 1 - Quantidade de Pegada Hídrica (PH Verde, PH Azul e PH Cinza) por produto 

Produto Água utilizada 

(l/kg) 

PH Verde 

(%) 

PH Azul 

(%) 

PH Cinza 

(%) 

Algodão 10000 54 33 13 

Arroz 2497 68 20 11 

Milho 1222 77 7 16 

Carne bovina 15415 94 4 3 

Açúcar – cana 1782 66 27 6 

Açúcar - Beterraba 920 62 19 19 

Bioetanol cana 2107 66 27 6 

Bioetanol 

beterraba 

1188 62 19 19 

Bioetanol milho 2854 77 7 16 

Bioetanol soja 11397 95 3 2 

Fonte: (WATER FOOTPRINT NETWORK, 2017) 

Deste modo, os autores deste conceito acabam por amenizar a utilização da água 

nos processos produtivos, pois ao diferenciar os tipos de águas (verde e azul). Mesmo 

que a água retorne a bacia hidrográfica, se ela é utilizada para a produção, certamente 

ela terá um déficit durante algum momento, deixando-a inacessível para outras 

utilizações. E neste sistema, está inacessível para a população camponesa, comunidades 

indígenas, ribeirinhas, quilombolas, dentre outras. 

Segundo Hoekstra et al. (2011) a cana-de-açúcar é muitas vezes irrigada, e mesmo 

assim, possui PH Azul de 27% da pegada total da água da colheita. Esta é a média global. 

Em algumas regiões, a maior parte do consumo de água provém de irrigação, como é o 
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caso da província de Sindh no Paquistão, com 80% da pegada total de água da cana-de-

açúcar sendo PH Azul. 

A evapotranspiração é a contabilização da evaporação da água do solo e da 

transpiração das plantas e é específica para cada cobertura do solo. E neste caso a 

evapotranspiração é contabilizada como um componente do balanço hídrico na bacia, 

para todas as coberturas do solo. A cana, por exemplo, evapotranspira mais, porém, isso 

não quer dizer que a vazão irá diminuir. A evapotranspiração é parte importante do ciclo 

hidrológico, mas esse volume evapotranspirado volta para a bacia ou para os arredores 

em forma de chuva, por exemplo (HERNANDES, 2017). 

Assim, Hernandes (2017) salienta que é preciso olhar para todos os componentes 

do balanço hídrico e avaliar os efeitos na disponibilidade real de água nas bacias. 

Existem estudos, por exemplo, que avaliaram os efeitos da diminuição da 

evapotranspiração como um componente importante na queda do volume de chuvas. 

Estes estudos apontam que a substituição de mata nativa por culturas anuais leva a uma 

diminuição da evapotranspiração e, consequentemente, a uma diminuição na formação 

de chuvas.  

Segundo estudos de Scarpare et al. (2016), em uma fazenda no município de 

Monte Alegre de Goiás/GO, a substituição das áreas com cultura anual e pastagem por 

cana-de-açúcar aumentou a regularidade da vazão, já que foram observados aumentos 

na estação seca e diminuições na estação chuvosa. A vazão de referência também foi 

positivamente impactada. As simulações mostraram que, em geral, a expansão da cana 

favoreceu a disponibilidade de água nas bacias avaliadas, desde que áreas de vegetação 

nativa e matas ciliares não sejam afetadas. Embora os valores de evapotranspiração 

sejam elevados e a dinâmica dos componentes do balanço hídrico dependam de fatores 

atmosféricos, a substituição de culturas anuais e pastagens por cana parece regular o 

regime de escoamento, diminuindo os picos de vazão e, consequentemente, o risco de 

inundação, e aumentando a disponibilidade de água durante a estação seca. 

De acordo com Hoekstra; Chapagain (2008), globalmente, a agricultura irrida 

somente pela água da chuva tem uma pegada hídrica de 5173 Gm3/ano (91% de verde, 
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9% de cinza); já a agricultura irrigada tem uma pegada hídrica de 2230 Gm3/ano (48% 

verde, 40% azul, 12% cinza).  

CRÍTICA A PH VERDE E PH AZUL  

Pelo que é discutido e pelos dados apresentados, querem nos fazer entender que 

no Brasil e, no mundo, a produção de soja não depende de irrigação. Segundo a Water 

Footprint Network (2017), o Brasil é um dos principais produtores de alimentos que 

dependem da PH verde, ou seja, da água da chuva.  

Partindo desta teoria, o Brasil tem uma vantagem enorme em relação a outros 

países, porque utiliza a melhor fonte de água para produzir alimentos, a chuva. Se é 

verdade, porque tanta outorga de liberação de irrigação no estado de Goiás, sem contar 

os pivôs centrais ilegais? 

Deste modo, há uma possibilidade desta teoria apresentar equívocos e, mesmo 

assim, ter sido apropriada como discurso de que as principais commodities agrícolas 

brasileiras utilizam apenas água pluvial e não de irrigação, portanto, não ocorrendo 

tantos prejuízos ambientais como as pesquisas contrárias a este sistema sempre 

salientam. 

O que queremos apresentar é de que os regimes pluviométricos são diferentes 

tanto no Brasil quanto no mundo e apresentar uma média global de uma cultura quanto 

a quantidade de PH Azul e PH Verde nos parece precipitado e errôneo. 

Sobre as diferenças regionais no Brasil e, especificamente, se tratando da cultura 

da cana-de-açúcar, Bernardo (2006) destaca que este cultivo plantado em regiões 

tradicionais não tem problemas com falta ou excesso de água, sendo que somente em 

áreas de novos plantios é que se faz o uso da irrigação. O que pode ser explicado pela 

grande incidência de pivôs centrais na região sudeste e, mesmo que recente, a atividade 

agrícola, a produção agrícola na região Centro-Oeste se utiliza muito de pivôs, como 

destaca a Tabela 2. 
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Tabela 2 - Área irrigada por pivôs centrais em 2006, por grupos e classes de atividades – Brasil e 

regiões, exceto Norte 

Grupos e 

classes de 

atividades 

Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 

Brasil 

Cereais 7.166 69.334 14.579 15.638 107.810 

Algodão 20.121 14.874 - 7.886 42.882 

Soja 10.989 56.991 31.983 61.059 161.929 

Cana-de-

açúcar 

112.448 93.235 

 

3.522 54.058 266.063 

Outras 

lavouras 

temporárias 

14.640 53.921 1.572 25.644 96.169 

Laranja 334 16.464 - - 16.890 

Café 18.424 25.511 1.389 2.596 47.993 

Outras 

lavouras 

permanentes 

7.230 11.221 515 - 19.769 

Horticultura 

e Floricultura 

1.544 26.551 1.465 1.402 31.173 

Outros 

(Sementes, 

mudas etc.) 

16.405 72.011 7.928 34.123 133.382 

TOTAL 207.757 413.562 61.488 201.004 892.887 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2010); ANA/EMBRAPA (2016) 

A expansão do setor canavieiro tem aumentado o cultivo da cana-de-açúcar em solos 

ácidos, de baixa fertilidade natural e com teores elevados de alumínio tóxico, bem como em 

regiões com precipitações pluviais irregulares e inferiores à necessidade da cultura, o que 

inibe o crescimento radicular e a absorção de água (ZHENG; YANG, 2005). O consumo 
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anual de água pela cana-de-açúcar varia de 1500 a 2500mm (DOORENBOS; KASSAM, 

1994), no entanto, a distribuição irregular e a redução dos volumes de chuvas durante o 

crescimento vegetativo da cultura causam prejuízos, com queda na produção e mortalidade 

das soqueiras, o que força a renovação precoce do canavial (DANTAS NETO et al., 2006). 

Segundo Marcuzzo et al., (2012) a média anual de precipitação do estado de Goiás fica 

entre 1200 e 1800mm. Ao contrário da temperatura, a precipitação média mensal apresenta 

uma grande estacionalidade, concentrando-se nos meses de primavera e verão (outubro a 

março), havendo curtos períodos de seca, chamados de veranicos que podem ocorrer em meio 

a esta estação, criando sérios problemas para a agricultura. No período de maio a setembro os 

índices pluviométricos mensais reduzem-se bastante, podendo chegar a zero. 

Assim, devido às características térmicas da região de Cerrado apresentadas, pode-se 

compreender que o uso da irrigação na cultura agrícola e, neste caso da cana-de-açúcar pode 

viabilizar a expansão do período de plantio aos meses de maio a agosto, trazendo grandes 

benefícios operacionais e econômicos para as unidades produtoras. E nos parece que já os 

fazem, como podemos observar na figura 1. 

Figura 1 - Mapa de territorialização dos pivôs centrais em Goiás (2013) 

 

Fonte: IMB-SEGPLAN (2016); AGETOP (2016); EMBRAPA (2013); LAPIG (2017) 



 

Um dos maiores problemas na região está relacionado com os efeitos do estresse hídrico na 

brotação e, principalmente, da cana plantada (primeiro plantio), seguindo das soqueiras de 3º e 5º 

corte, deste modo, o uso da irrigação, visando a complementação das chuvas vem sendo estudado 

em várias regiões e a resposta da cultura é bastante variável. A escassez de recursos hídricos é 

muito comum nas áreas canavieiras do Cerrado e torna-se um dos fatores limitantes para adoção 

desta tecnologia em grandes áreas (OLIVEIRA et al., 1999; DALRI, 2006; MARCUZZO et al., 2012). 

Um fator significativo que deve ser destacado visto que influencia na produtividade 

das culturas é a disponibilidade de água. Entretanto, nem sempre as chuvas atendem a real 

necessidade hídrica das plantas. Nestas situações, há a necessidade de se fornecer água por 

meio da irrigação (AZEVEDO, 2002).  

IRRIGAÇÃO 

Em 2006, foram identificados 4,45 milhões de hectares equipados para irrigação no 

País; sendo 25,7% da área total por inundação; e a aspersão com 54,7% foram os métodos 

predominantes, sendo esta subdividida em pivôs centrais (19,6%) e outros métodos de 

aspersão (35,1%). Regionalmente, verifica-se a concentração da inundação na região Sul; dos 

pivôs centrais no Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste; e dos outros métodos de aspersão nas 

regiões Sudeste e Nordeste (ANA/EMBRAPA, 2016). 

Cabe destacar a liderança dos pivôs centrais na expansão da irrigação mecanizada nos 

últimos anos com incremento médio de 85 mil ha ao ano nos últimos cinco anos e de 104 mil 

ha/ano no último triênio. Desta forma, espera-se que o novo Censo Agropecuário, previsto 

para 2017, apresente participação ainda maior dos pivôs centrais na irrigação brasileira. Além 

da forte expansão deste método, observa-se sua intensificação em áreas tradicionalmente 

irrigadas, assim como sua expansão para regiões de maior déficit hídrico – ambas as situações 

demandando atenção dos órgãos gestores de recursos hídricos com vistas à sustentabilidade 

hídrica do setor. 

Regionalmente, observa-se proporções similares àquelas apresentadas pelo Censo 

Agropecuário 2006 (IBGE, 2010), entretanto, com maior participação do Centro-Oeste e menor 

participação do Nordeste. Foram identificadas áreas em 21 Unidades da Federação, com Minas 

Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo concentrando cerca de 80% da área total, respectivamente, 
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31,9%, 18,3%, 15,8% e 14,1% (Figura 13). Mato Grosso (6,3%) e Rio Grande do Sul (6,0%) 

também apresentam áreas expressivas. 

Em Goiás, de acordo com ANA/EMBRAPA (2016) os municípios com maior área 

equipada de pivôs centrais podem ser melhor observados através da Tabela 3. 

Tabela 3 - Municípios com maiores áreas equipadas e quantidades de pivôs centrais (2006) no estado 

de Goiás 

Munícipios Área equipada (ha) Quantidade de pivôs 

Cristalina/GO 56.071 698 

Jussara/GO 12.089 109 

Morrinhos/GO 8.274 158 

Paraúna/GO 8.149 122 

Água Fria de Goiás/GO 7.325 87 

Campo Alegre de Goiás/GO 7.141 99 

Luziânia/GO 6.716 92 

Rio Verde/GO 6.094 67 

Ipameri/GO 5.336 55 

Catalão/GO 5.305 66 

Itaberaí/GO 5.016 101 

Fonte: ANA/EMBRAPA (2016) 

Segundo Klemp; Zeilhofer (2009) a grande aceitação do pivô central deve-se a vários 

fatores, entre eles pode se destacar a necessidade mínima de mão-de-obra, a simplicidade de 

operação, a adaptação a terrenos planos ou moderadamente ondulados (até 15%), a possibilita 

de aplicação de fertilizantes via água, fato este que propicia ganho de tempo e reduz mão de 

obra e, consequentemente, maximiza os lucros. 

No Estado de Goiás, principal dispersor de águas do Brasil, onde nascem os rios 

formadores de três importantes bacias hidrográficas brasileiras, são elas: Bacia 

Tocantins/Araguaia; Bacia do São Francisco; Bacia do Paraná. Nessas áreas o avanço e a 

expansão do agrohidronegócio (pivôs centrais) ocorre nas áreas de Cerrado (topografia plana e 

presença de recursos hídricos) tem preocupado a comunidade científica envolvida com as 

questões socioambientais e os movimentos sociais, principalmente pelos efeitos ambientais e 
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conflitos sociais gerados em virtude da construção dos reservatórios para seu abastecimento 

(MENDONÇA, 2010; THOMAZ JUNIOR, 2010). 

Assim, o pivô central se materializa como exemplo do agrohidronegócio, em que as 

commodities agrícolas se apropriam da água, de forma ilegal ou legalmente por meio de 

outorgas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho vem com o intuito de tratar de discutir sobre o agrohidronegócio canavieiro, 

acreditando que não é somente a apropriação e exploração da terra e do trabalho que se baseia 

as estratégias do agronegócio canavieiro, mas como também pela apropriação da água.  

Após discussão teórica sobre o conceito de Pegada Hídrica notamos que a 

universalização deste conceito e da quantidade de água utilizada em determinadas cadeias 

produtivas é errônea por não levar em consideração os ambientes edafoclimáticos de algumas 

regiões, fazendo com que os dados sobre produção de açúcar sejam utilizados pelo setor 

canavieiro com o intuito de propagar o discurso de energia limpa (verde), e de que não há 

desperdício de água neste setor. 

Apresentando o mapa de área ocupada por pivôs centrais em Goiás podemos 

visualizar a ocorrência de pivôs em regiões próximas às usinas canavieiras e ainda 

apresentamos o déficit hídrico que as variedades de cana-de-açúcar possuem no estado de 

Goiás, deste modo, há necessidade de irrigação, por canais ou pivôs centrais. O que se 

contradiz com o discurso do agrohidronegócio canavieiro de que a utilização da água está em 

circuito fechado não havendo perdas. 
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RESUMO 

As reflexões apresentadas neste trabalho decorrem de um Projeto de Iniciação Científica em 

desenvolvimento e que tem como propósito investigar a expansão do agronegócio e seus 

impactos socioambientais no município de Guia Lopes da Laguna – MS, tendo como recorte 

às margens do rio Santo Antônio e entorno do assentamento Rio Feio. Esta pesquisa está 

pautada em leituras sobre a temática em questão, bem como em levantamento de campo para 

termos a dimensão do processo que nos propomos investigar. 

 

INTRODUÇÃO 

A produção agropecuária brasileira voltada para a pecuária, o monocultivo e 

agroindustrialização de culturas como laranja, café, soja, milho e cana de açúcar, por exemplo, 

está pautada na exploração do latifúndio, na exportação, nos altos lucros e acúmulo de capital. 

Este modelo de produção denominado agronegócio tem se expandido de tal forma que terras 

antes utilizadas por outras atividades já são ocupadas por tais culturas graças ao avanço 

tecnológico e modernização da agricultura. 

Contraditoriamente, os problemas ambientais e sociais que estão na gênese desse 

modelo de produção só tendem a aumentar diante do processo de expansão territorial dos 

monocultivos. Dentre tais problemas se destacam a expropriação do homem do campo, 

assoreamento de rios, contaminação de nascentes pelo uso indiscriminado de produtos 

químicos na agricultura, diminuição do emprego e da renda do pequeno produtor rural, etc. 

                                                           
12O texto faz parte das reflexões iniciais de Projeto de Iniciação Científica. 
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 Mediante as contradições geradas pelo desenvolvimento capitalista no campo, as 

quais se expressam por meio dos desdobramentos socioambientais, propomos a realização de 

pesquisa com este enfoque às margens do Rio Santo Antônio e no assentamento Rio Feio, 

localizado no município de Guia Lopes da Laguna – MS, para que possamos verificar a 

expansão recente do monocultivo de soja e milho no recorte territorial destacado, bem como 

os impactos e de que maneira estes estão interferindo na dinâmica produtiva da agricultura 

de base familiar. 

Para tanto será realizado sistemático levantamento bibliográfico bem como pesquisa 

em sites especializados e pesquisa de campo para levantamento de informações e dados 

primários sobre a área de estudo. Será efetuado ainda aplicação de questionários e realização 

de entrevistas junto aos produtores rurais e assentados para termos a dimensão dos impactos 

causados pela expansão do agronegócio na área de estudo. 

Será efetuado ainda o mapeamento da área de expansão da monocultura, bem como 

da área impactada por esta expansão. Para tanto nos pautaremos no uso de imagens de 

satélite/Google Earth, em observação de campo e registros fotográficos. 

 

1. AGRONEGÓCIO VERSUS AGRICULTURA FAMILIAR: UMA BREVE REFLEXÃO 

ACERCA DO AVANÇO TECNOLÓGICO E SUAS IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 

Os altos lucros junto ao acúmulo de capital condicionados pelo modelo de produção 

agrícola brasileiro, conhecido como agronegócio, tem sustentado uma política de expansão da 

sua produção, para atender ao mercado externo, provocando a expulsão do camponês de suas 

terras e causando vários problemas sociais e ambientais. 

Cabe destacar também que: 

 
Este modo de produção possui como essência a exploração do trabalho para 

a produção/reprodução, acúmulo e centralização do capital. Suas 

consequências podem ser visualizadas na degradação ambiental, no êxodo 

rural, na segregação socioespacial, na miserabilidade, na fome, na violência, 

no desemprego, etc. (CAMACHO, 2010, p. 170). 

 

Trata-se, portanto, de um modelo que marginaliza parte da sociedade, uma vez que 

aumenta a concentração de terras e capital nas mãos de poucos, fazendo do campo lugar de 
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máquinas ao invés de vida e cultura. Em outras palavras diríamos que se trata de um modelo 

cuja essência contraditória provoca a destruição de modos de produção não capitalistas, de 

comunidades tradicionais (ribeirinhos, quilombolas, indígenas) e do modo de ser e de viver 

do homem do campo, expulsando o camponês e colocando-o confinado nas cidades sem 

emprego, saúde e segurança. Pessoas que não conseguem se adaptar à vida urbana, das quais 

foi tirada a terra e seu modo de vida. 

 

Nesta perspectiva, os impactos socioambientais causados por este modelo de 

produção agrícola, são notáveis na sociedade brasileira. Tendo em vista que o 

aumento da concentração fundiária, característica inerente ao modelo de 

produção do agronegócio, expulsa os camponeses de suas terras, causando o 

êxodo rural. (CAMACHO, 2010, p. 173). 

 

Para obter o aumento da produtividade e a redução dos custos de produção os 

produtores utilizam de máquinas, equipamentos, técnicas e insumos modernos, dentre estes 

destaca-se o uso de sementes transgênicas e de agrotóxicos, os quais têm sido responsáveis por 

várias discussões entre os defensores do agronegócio e os representantes da agricultura 

familiar, a respeito do papel da ciência e o progresso técnico nesse processo. 

A evolução da ciência e das técnicas para ambos as partes é necessária. No entanto em 

perspectivas diferentes. Para o setor produtivo do agronegócio o desenvolvimento de 

sementes geneticamente modificadas e de agrotóxicos se tornou uma medida defendida como 

necessária para a produção em larga escala, de modo a propiciar aumento da produção e do 

controle de pragas e, consequentemente resultar em maiores lucros. Todavia, tem 

desencadeado terríveis impactos ambientais como a contaminação dos recursos hídricos, solo, 

dos alimentos e dos trabalhadores no campo. 

Já para a agricultura familiar a ciência é importante no desenvolvimento de técnicas 

para o melhoramento no cultivo de produtos orgânicos, que proporcionam um aumento na 

produção de forma sustentável com o mínimo ou sem provocar impactos ao meio ambiente, 

dando aos produtores familiares melhor segurança alimentar sem prejuízos à saúde. 

Contribuindo nesta ideia, Bruno (2008, p. 85)13 diz: 

                                                           
13 BRUNO (2008). 
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De fato, a questão dos transgênicos traz para cena política um intenso debate 

sobre o papel da ciência; sobre a relação ciência e progresso e sobre a questão 

da neutralidade científica. Em meio a esse processo, cada um dos opositores 

se reconhece como o portador de uma proposta moderna e defensor da matriz 

tecnológica, a mais avançada. Para os representantes do agronegócio, os 

transgênicos representariam o setor de ponta da ciência. Para os 

representantes do MST, ao contrário, são as novas linhas tecnológicas ligadas 

à produção orgânica que constituem o moderno. 

 

 Defensores dos transgênicos argumentam que não tem como a agricultura brasileira 

não se enquadrar a lógica do sistema de produção sem o uso de sementes geneticamente 

modificadas e de  agrotóxicos devido à grande parcela que a agricultura representa na 

economia do país e na produção de alimentos, condicionando aumento na produção e 

diminuição dos preços dos alimentos. No entanto o que vemos é uma forma de dominação e 

intervenção das multinacionais diante do processo de globalização da economia mundial, 

empresas que estão no mundo todo e que são responsáveis por decisões políticas que 

aprofundam as desigualdades sociais, buscando apenas acumular cada vez mais capital. 

Grandes corporações que se utilizam de discursos mentirosos de que estão preocupados em 

produzir alimentos para acabar com a fome, sendo que a verdade é que o problema da fome 

não está relacionado a falta de alimentos, mas sim a má distribuição da renda e o acesso aos 

meios de produção. 

 Pesquisas apontam que os agrotóxicos utilizados nas lavouras brasileiras, por seu uso 

indiscriminado tem se revelado uma forte ameaça à saúde da população de um modo geral e, 

sobretudo de quem está localizado nas áreas no entorno dos grandes monocultivos14. 

A contaminação por agrotóxicos não acontece apenas nos alimentos, no ar, na água e 

                                                           
14 Para mais detalhes ver, por exemplo: Os documentários “O veneno está na mesa I e II” (2011 e 2014, 

respectivamente)- do diretor Sílvio Tendler; Soares, W. L.Uso dos agrotóxicos e seus impactos à saúde 

e ao ambiente: uma avaliação integrada entre a economia, a saúde pública, a ecologia e a agriculta. 

Focruz/INSP/Ministério da Saúde, Jan. 2010. Disponível em: 

http://bvssp.icict.fiocruz.br/pdf/25520_tese_wagner_25_03.pdf ; Ferreira, M.L.P.C A pulverização aérea 

de agrotóxicos no Brasil: cenário atual e desafios. Artigo Original R. Dir. sanit., São Paulo v.15 n.3, p. 

18-45, nov. 2014/fev. 2015. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/viewFile/97324/96336; 
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no solo, mas estudos realizados por Wanderley Pignati citado por Ferreira (2015)15 comprovam 

que há contaminação até no leite materno. 

[...] no Brasil há registro de contaminação de leite materno por agrotóxicos. 

Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa com 62 nutrizes da cidade de Lucas 

do Rio Verde, em Mato Grosso, e se verificou que em todas as amostras existia 

pelo menos um tipo de agrotóxico analisados. Confirma-se, portanto, que os 

riscos decorrentes dos agrotóxicos estão, inclusive, ameaçando a vida 

daqueles que acabaram de nascer e que são mais vulneráveis. (FERREIRA, 

2015, p. 29) 

 

Assim vemos que o uso abusivo destes produtos traz grandes riscos à saúde da 

sociedade, uma vez que ao nascer já há o contato com estes, podendo reduzir a expectativa de 

vida da população. 

 

[…] o Instituto Nacional do Câncer (Inca) divulgou uma nota oficial este ano 

chamando a atenção para os riscos que a exposição ao glifosato e a outras 

substâncias representam para a saúde dos brasileiros. Dentre os efeitos 

associados à exposição crônica a ingredientes ativos de agrotóxicos, o Inca 

cita, além do câncer, infertilidade, impotência, abortos, malformações fetais, 

neurotoxicidade, desregulação hormonal e efeitos sobre o sistema 

imunológico. O Inca e a Organização Mundial da Saúde estimam que, nos 

próximos cinco anos, o câncer deve ser a principal causa de mortes no Brasil 

(WEISSHEIMER, 2016, sem paginação). 

Diante desse fato as contradições desse modelo de produção se revelam, pois, seus 

defensores dizem que utilizam os agrotóxicos para garantir a produção de alimentos para a 

população, uma vez que o alimento é uma das bases da sobrevivência do homem, no entanto 

o uso indiscriminado de agrotóxicos está pondo em risco a vida, pois é responsável por 

diversas doenças. Sendo assim fica claro que a intenção destes não é produzir para uma 

possível falta de alimentos e conservação da vida, mas sim para obter altos lucros que tais 

monoculturas lhes podem garantir sem se preocupar com o preço que a sociedade irá pagar. 

 Nesta perspectiva concordamos com Camacho (2010, p.184) o qual destaca que “é a 

agricultura camponesa que deve ser a prioridade das políticas públicas e não o agronegócio”, 

                                                           
15 Weissheimer, M. Água, ar e leite materno contaminado: pesquisa no MT expõe impacto dos 

agrotóxicos. Matéria Publicada em: fevereiro 9, 2016. Disponível em: 

https://www.sul21.com.br/jornal/agua-ar-e-leite-materno-contaminado-pesquisa-no-mt-expoe-

impacto-dos-agrotoxicos/ 
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pois esta é a responsável pela maior parcela de produtos alimentícios que a população 

consome. 

Ainda para Camacho (2010, p. 185) “é a agricultura camponesa que constrói um campo 

de inclusão social e de preservação da sociobiodiversidade”. Enquanto o agronegócio 

expropria o camponês provocando exclusão social e miséria, com o uso abusivo de agrotóxicos 

destrói a sociobiodiversidade. 

Diante de tais pressupostos propomos esta pesquisa por meio da qual investigaremos a 

expansão da produção da monocultura às margens do Rio Santo Antônio e suas consequências 

socioambientais, os impactos causados na produção da policultura dos agricultores familiares do 

assentamento Rio Feio, bem como a contaminação e aceleração do processo de assoreamento do rio 

Santo Antônio, tendo em vista que à expansão desse modelo de produção tem se expandido até as 

nascentes deste rio (Figura 1). 

Figura 1 - Assentamento Rio Feio 

 

Fonte: Google Earth 

 

No entorno do assentamento há extensas áreas com cultivo de soja e milho, nas quais são 

utilizadas grandes quantidades de agrotóxicos que vêm prejudicando a policultura dos agricultores 

familiares assentados, principalmente a produção de mel. Nesse contexto, no período de florada da 

soja os apicultores são forçados a deslocar suas colmeias para outras áreas não expostas aos 
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agrotóxicos, de modo que as abelhas possam participar do processo de polinização sem que haja 

contaminação, inclusive das larvas em formação. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Vê-se, pois, que o avanço do agronegócio que expande suas áreas de cultivo e faz uso abusivo 

de produtos químicos está provocando a contaminação de rios, solos e do ar, causando a morte de 

peixes e abelhas, comprometendo a renda de muitas famílias tradicionais que têm nestas atividades 

fonte de sua renda total ou parcial, as quais convivem com a natureza de maneira equilibrada e 

harmônica utilizando-se de práticas que não causam a extinção dos recursos necessários a 

reprodução da vida, produzindo alimentos diversificados e de qualidade que estão todos os dias 

chegando na mesa dos brasileiros. 
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INTRODUÇÃO  

A erva-mate (Ilex paraguariensis) é uma árvore da família das aquifoliáceas, originária 

da região subtropical da América do Sul, sendo sua produção e consumo amplamente 

difundida no sul do Brasil, dada a incidência de ervais nativos na região, bem como por 

questões culturais. Na forma de chimarrão e tereré, o consumo da erva-mate tem aumentado 

muito nos últimos anos, especialmente em função da entrada dos jovens no rol dos usuários 

destes produtos. Como chás de mate, já tradicionais no mercado do Brasil, a erva-mate tem 

atingido novas fronteiras, como os Estados Unidos, bem como em alguns países da Europa e 

do Oriente Médio (OMAR, 2009).  

O chimarrão produzido a partir da folha da erva-mate foi sendo incorporado aos hábitos 

de muitos colonizadores e a uma parte da população do sul do continente americano. Dentre os 

benefícios do consumo dos produtos derivados da erva-mate, pode-se citar a ação estimulante, 

dado seu conteúdo de alcaloides metilxantínicos, especialmente a cafeína, propriedades 

digestivas, que tonifica o sistema nervoso, as propriedades de regeneração as funções do coração 

e respiração, bem como propriedades de prevenção ao câncer (RIGO, 2008).  

O uso tradicional em vários países da América do Sul, aliado às suas propriedades 

químicas, fizeram da Argentina o primeiro produtor mundial de erva-mate. Em segundo lugar 

encontra-se o Brasil, cuja produção se concentra principalmente nos estados do sul e no Mato 

Grosso do Sul.  
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No Brasil, estima-se que 90% da erva-mate produzida é proveniente de árvores nativas. 

Há também uma presença maciça de erva-mate de espécie argentina, sendo esta muito 

difundida nos estados do sul do Brasil.  

Atualmente, no Brasil, Argentina e Paraguai, o cultivo da erva-mate é de grande 

importância socioeconômica e cultural, uma vez que é realizado por um grande número de 

pequenos produtores, comunidades indígenas (em menor escala de produção) e por 

ervateiras. Segundo Vasconcellos (2012), a Argentina é responsável por aproximadamente 64% 

da produção regional, em seguida o Brasil, com 31% e o Paraguai, com 5%.  

No que tange a produção regional de erva-mate, o Rio Grande do Sul é o maior 

produtor nacional de folha verde, com uma produção média de 260.000 toneladas/ano - 60% 

da produção nacional, seguido do Paraná com 126.778 toneladas/ano, Santa Catarina com 

45.045 toneladas/ano e Mato Grosso do sul com 3.272 toneladas/ano.  

Desta forma, a presente pesquisa possui como objetivo central analisar e caracterizar a cadeia 

produtiva da erva-mate no município de Gaurama/RS, levando em conta fatores estatísticos de 

produção, bem como através de trabalhos de campo nas ervateiras e produtores rurais gauramenses.  

Metodologicamente, a primeira etapa consistiu-se em realizar uma revisão 

bibliográfica sobre o tema em questão; posteriormente fez-se um levantamento de dados sobre 

a produção ervateira, levando em conta dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) entre os anos de 2004 e 2015; na etapa seguinte realizaram-se alguns 

trabalhos de campo no município de Gaurama; por fim elaborou-se uma síntese dos dados.  

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 Conforme dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE), a 

Microrregião Geográfica de Erechim é uma das áreas formadoras da Mesorregião Geográfica 

do Noroeste Rio-Grandense abrangendo 31 municípios, envolvendo uma área de 5.729,99 km², 

que representa 2,03% da área total do Estado do Rio Grande do Sul, e população de 217.894 

habitantes, representando 2,20% da população total do estado gaúcho. Apresenta, na sua 

maioria, municípios pequenos, com população variando de 2.000 a 8.000 habitantes, sendo 

Erechim o único município com população acima de 80.000.  
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Esta região faz divisa ao norte com o Estado de Santa Catarina, tendo como divisor o 

Rio Uruguai. Historicamente são municípios colonizados por imigrantes europeus que 

realizaram a retirada seletiva de madeira das áreas naturais e posteriormente ocuparam a área 

com agricultura. Os municípios voltados para a vertente do Rio Uruguai foram ocupados por 

agricultura familiar, com módulos rurais de menor porte e, nas áreas do planalto onde o relevo 

se apresenta menos acidentado, com a exploração extensiva, propriedades de maior porte e 

monocultura de produtos como soja, milho, trigo e erva-mate (THEODORO, 2010).  

O município de Gaurama está localizado no extremo norte do Estado do Rio Grande do 

Sul, com coordenadas geográficas 27° 34′ 52″ de latitude sul e 52° 5′ 30″ de longitude oeste, 

pertencente a Microrregião de Erechim e a Mesorregião Noroeste Rio-Grandense, com uma área 

total de 204,15 km² (IBGE, 2010), além de uma altitude média de 681 metros sob o nível do mar.  

Segundo dados fornecidos pelo Censo Demográfico de 2010, do IBGE, o município de 

Gaurama/RS possui uma população de 5.862 habitantes, sendo que 58% (3.388 habitantes) 

vivem na área urbana, e 42% (2.294 habitantes) vivem na área rural do município, 

demonstrando que mais da metade da população reside no perímetro urbano.    

O clima de Gaurama é considerado subtropical úmido (tipo Cfa, segundo Köppen), 

com chuvas regulares durante todo o ano e temperatura média anual de 18,5 °C, tendo 

invernos frios, raramente de forma demasiada, e verões com temperaturas moderadas. Os 

meses mais quentes, janeiro e fevereiro, tem temperatura média de 23 °C, e os meses mais frios, 

junho e julho, de 13 °C. Outono e primavera são considerados como estações de transição.  
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Figura 01 – Mapa de localização do Município de Gaurama/RS. 

 
  Fonte: IBGE/2000. 

  Elaboração - SOCOLOSKI, T. S., 2015. 

A vegetação do município é uma mistura entre a Mata das Araucárias, que é a floresta 

ombrófila mista, e pradarias. Uma das árvores mais comuns da região erechinense e do norte do 

Estado do Rio Grande do Sul, onde está localizado o município de Gaurama, é a araucária, que é 

típica de regiões frias do Planalto Rio-Grandense.  

O município de Gaurama possui sua economia voltada para a área rural e urbana, com 

produções em larga escala de produtos como erva-mate, soja, trigo, milho, feijão, dentre outros 

produtos, possuindo também grandes indústrias localizadas no perímetro urbano do município, como 

a BRF S.A, R.W. Importação e Exportação Ltda e a empresa Zenir Disarz – Cartões e Presentes, sendo 

estas grandes geradoras de emprego no município e região.  

 

ÁREA DE OCORRÊNCIA DA ERVA-MATE  

A área de distribuição da erva-mate no Brasil compreende a região centro-norte e depressão 

central e norte do Rio Grande do Sul, passando por quase todo o Estado de Santa Catarina. Continua 

avançando pelo centro-sul do Estado do Paraná, estendendo-se a nordeste para o Estado de São 

Paulo, limitando-se aí a uma pequena área situada na região sudeste. A partir do oeste do Paraná, 
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segue para o sul do Mato Grosso do Sul, parte da Província de Misiones na Argentina e a região 

oriental do Paraguai. Estima-se em 450.000 km² a área de abrangência da erva-mate no Brasil, o que 

equivale a 5% do território brasileiro e 3% do sul-americano. Na Argentina esta espécie concentra-se 

na província de Misiones, onde ocupa 60% do território, o que equivale a uma área de 18.000 km² ou 

1% da superfície do país. No Paraguai, sua maior concentração situa-se entre os Rios Paraguai e 

Paraná (OLIVEIRA; ROTTA, 1985).  

 

Figura 02 – Área de ocorrência da erva-mate.  

 

Fonte: Vieira (2012) 

A erva-mate, por ser uma espécie nativa da América do Sul, contribui para o equilíbrio 

ecológico das formações florestais existentes, além de ser uma espécie indicada para compor 

consórcios com outras plantas auxiliando na preservação da entomofauna local e 

consequentemente do agrossistema (VIEIRA, 2012). Segundo o autor, a cultura se configura 

como um dos sistemas agroflorestais mais antigos da região sul, permitindo a utilização mais 

eficiente dos recursos naturais na propriedade.  

PRODUÇÃO DE ERVA-MATE NO MUNICÍPIO DE GAURAMA/RS  

A microrregião de Erechim, localizada na mesorregião Noroeste Rio-Grandense, 

destaca-se como um dos maiores polos ervateiros do Rio Grande do Sul, tendo principal 
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destaque para as cidades de Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Campinas do Sul, Erebando, 

Erechim, Gaurama, Getúlio Vargas, Severiano de Almeida e Viadutos, onde Picolotto (2013) 

denomina esta aglomeração de municípios como “Polo Ervateiro do Alto Uruguai”, sendo 

responsável em média, pela produção de 25% da erva-mate no Estado, no qual, o maior 

produtor do referido Polo é o município de Barão de Cotegipe (IBGE, 2010).   

 O município de Gaurama é um dos maiores produtores de erva-mate da microrregião 

de Erechim, tendo produzido, no ano de 2014, cerca de 3.000 toneladas de folha-verde.   

Nos últimos 10 anos, como observado na tabela, houve uma diminuição da área 

destinada ao plantio ervateiro, onde grande parte desta área foi substituída por outras culturas 

de plantio, como a produção de milho, trigo, soja e feijão, dentre outras. Mais recentemente, 

conforme a observação realizada durante o trabalho de campo, muitas dessas áreas foram 

substituídas pela cultura do eucalipto, com o aumento do preço da madeira do mesmo, 

destinado a produção, principalmente, de celulose.  

Tabela 01: Produção de Erva-Mate no município de Gaurama/RS. 

Erva-mate 

(folha verde) 

Área 

Colhida 

(h) 

Área 

destinada á 

colheita (h) 

Quantidade 

produzida (t) 

Rendimento 

médio 

(Kg/h) 

Valor da 

produção 

(mil reais) 

2004 380 380  1.900 5.000 388 

2005 380 380 1.900 5.000 420 

2006 380 380 2.850 7.500 656 

2007 380 380 2.850 7.500 949  

2008 280 280 2.100 7.500 504 

2009 280 280 1.680 6.000  387 

2010 280 280 2.520  9.000 725 

2011 280 280 2.520 9.000 753 

2012 300 300 2.100 7.000 708 

2013 280 280 1.960 7.000 1.656 

2014 300 300 2.700 7.000 2.969 

2015 300 300 3.000 10.000  2.190  

 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
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Há de se dar principal destaque para o aumento, por mais que seja pouco significativo 

em termos de área, para o crescimento da área destinada ao plantio ervateiro no município 

entre os anos de 2013 e 2014. Esta alta da área é associada ao aumento do preço da erva-mate 

ocorrido em 2013, onde o preço da arroba chegou a ser vendido por 25 reais, quando que 

atualmente não passa dos 15 reais a arroba da folha-verde de espécie nativa, a espécie mais 

cultivada no Rio Grande do Sul. Este aumento no preço na arroba motivou muitos agricultores 

a plantar erva-mate, motivados principalmente pela fácil manutenção dos ervais, que não 

exigem mão-de-obra direta como em lavouras de milho e soja, por exemplo.  

 No município de Gaurama, segundo dados fornecidos pela Secretaria de Agricultura 

do município, existem cerca de 200 produtores de erva-mate cadastrados. Não há por parte do 

poder público municipal programas de incentivo a produção ervateira, fazendo com que estes 

produtores fiquem a mercê do mercado interno de produção agrícola, onde muitos 

abandonam esta produção por outras culturas.  

O único programa da prefeitura municipal voltado para a produção agrícola de um 

determinado produto é o de produção da grama de espécie “tifton”, desenvolvido junto ao 

Colégio Agrícola do município.  

Atualmente existe apenas uma ervateira no município, que é a Bomdia Indústria e 

Comércio do Mate Ltda. O município já contou com três ervateiras localizadas em seu 

perímetro, porém duas delas decretaram falência nos últimos 10 anos.  

PRODUTORES RURAIS DE ERVA-MATE 

 Nos meses de setembro e outubro de 2015, foram realizadas as observações nas 

propriedades rurais que produzem erva-mate no município de Gaurama, com fim de se 

analisar esta produção e como ela vem se inserindo na cadeia produtiva da erva-mate na 

microrregião de Erechim, bem como na cadeia produtiva ervateira do Rio Grande do Sul.  

 No total, foram entrevistados 15 produtores rurais, a partir do questionário elaborado, 

com diversas perguntas que abordavam a produção, área destinada ao plantio, venda para as 

ervateiras/escoamento, período e técnicas de colheita, bem como se houve ou não crescimento 

da produção no período do ano de 2000 até o ano de 2015.  
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 A partir dos dados levantados na pesquisa de campo, elaborou-se uma tabela com os 

dados obtidos na prática de campo, com o objetivo de comparar os resultados afim de se 

realizar um diagnóstico desta produção ervateira.  



 

Tabela 02: Produtores rurais de erva-mate – Gaurama/RS. 

Produtores 

entrevistados 

Hectares 

Plantados 

Área total 

(Hectares) 

Pés 

plantados 

Arrobas 

produzidas 

Tempo de colheita Espécies 

1. 1.2 24.2 2.500 1.300 2 em 2 anos Nativa plantada e 

argentina 

2. 

 

3.0 11.2 9.000 3.600 2 em 2 anos Nativa plantada 

3. 1.8 8.2 3.000 1.500 2 em 2 anos Nativa plantada e 

argentina 

4. 1.0 12.5 2.000 700 2 em 2 anos Nativa plantada e 

argentina 

5. 70.0 400 100.000 55.000 1 em 1 ano 

(metade) 

20% nativa 

80% nativa plantada 

6. 0.3 12.5 70 270 2 em 2 anos 

 

Nativa plantada 

7. 2.0 7.8 8.000 2.000 2 em 2 anos Nativa plantada 

8. 3.0 22.0 3.800 3.000 2 em 2 anos Nativa plantada 

9. 2.5 20.0 4.000 1.500 2 em 2 anos Nativa e 
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Nativa plantada 

10. 4.0 40.0 4.000 1.500 2 em 2 anos Nativa plantada 

E argentina 

11. 12.0 72.0 50.000 5.000 1 em 1 ano 

(metade) 

Nativa plantada 

12. 6.5 23.0 26.000 4.000 2 em 2 anos Nativa plantada 

13. 

 

2.0 15.0 2.500 1.500 2 em 2 anos Nativa plantada 

14. 

 

4.0 17.0 3.500 2.000 2 em 2 anos Nativa Plantada 

15. 

 

2.5 11.0 3.000 3.500 2 em 2 anos Nativa plantada e 

argentina 

Fonte: Trabalho de campo/2015 
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       Segundo dados fornecidos pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), 

atualmente o município de Gaurama possui 300 hectares de área destinada ao plantio de 

erva-mate, bem como 300 hectares que atualmente possuem o uso do solo destinado a 

cultura ervateira.  

 A partir das entrevistas realizadas durante a pesquisa de campo com os 

produtores rurais de erva-mate, abordou-se aproximadamente 115 hectares desta 

produção municipal, no que tange a área de plantio ervateiro dos 15 entrevistados.  

 O tempo de colheita observado é de 2 em 2 anos, sendo a mesma executada pela 

ervateira compradora da produção. Isso se deve que os produtores rurais entrevistados 

não se dedicam unicamente a produção ervateira, onde grande parte possui em maior 

escala de produção em suas terras culturas como a da soja, milho e trigo, fazendo que o 

manuseio das plantações se detenha apenas a aplicação de pesticidas, limpeza do solo, 

e em alguns casos, na produção de outras culturais em meio a plantação, como a de feijão 

e milho, ambas para consumo próprio.  

Figura 03 – Plantação de feijão em meio ao erval.  

 

Fonte: Trabalho de campo/2015.  

  O solo para o plantio é arado, e posteriormente, são feitas as “covas” para 

implantação das mudas. A conservação do mesmo varia de acordo com o produtor: 

alguns preferem deixar o solo exposto, enquanto outros mantém a cobertura vegetal, 

seja ela a partir de outras culturas agrícolas, ou como área de pastagem para o gado e 
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outros animais. Segundo um dos entrevistados, para se ter uma melhor qualidade da 

folha-verde, é necessário que o plantio ervateiro seja realizado em áreas próximas a pés 

de pinheiros, onde o contato do mesmo com o pé de erva-mate mantém a temperatura 

estável (por conta do sombreamento), bem como o contato com as grimpas provindas 

do pinheiro altera o sabor da erva.  

Figura 04 – Erval localizado próximo a plantação de pinheiros.   

 

Fonte: Trabalho de campo/2015.  

 Toda a produção nas áreas observadas é comercializada para ervateiras de 

municípios do polo ervateiro do Alto-Uruguai, como Viadutos, Erechim, Áurea, 

Centenário e Carlos Gomes, bem como para a ervateira Bomdia, em Gaurama. O preço 

médio vendido é de 10 reais a arroba, entre as espécies nativa e argentina. Porém, no ano 

de 2013, o preço da arroba entre ambas as espécies chegou a custar 25 reais, tendo uma 

ligeira queda a partir do final do ano de 2014, culminando assim na substituição das 

áreas ervateiras por outras culturas, principalmente a produção do eucalipto.  

 O rendimento de cada pé varia conforme o solo, a região, a idade da planta e, 

principalmente, conforme as técnicas de manejo do erval. Nos ervais plantados, a erveira 

adulta atinge mais de 4 metros de altura e um diâmetro máximo de copa de 3 metros. 

Isso contribui com um alto rendimento ao corte. A produtividade média das árvores 
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estabiliza-se aos 10-12 anos, sendo a média de produção em torno de 15 a 20 quilos (uma 

arroba) por árvore. Erveiras nativas de maior porte, chegam a dar de 80 a 180 quilos (6 a 

12 arrobas) de folha-verde por árvore, em podas a cada 2 anos, sendo que o rendimento 

em erva seca é ao redor de 30% da colheita da erva. Pés em que se realizam podas 

rasantes (onde poda-se o galho inteiro, não somente as folhas) o rendimento é menor, de 

acordo com o intervalo entre as podas (neste caso, aconselha-se que a poda se realize em 

um intervalo mínimo de 6 anos). Há de se observar que a principal reclamação dos 

produtores é que as empresas terceirizadas pelas ervateiras realizam podas rasantes, 

comprometendo a colheita seguinte e afetando de forma direta na produção dos pés.  

  Pelo seu fácil manuseio, o plantio de erva-mate vem substituindo diversas outras 

culturas nos últimos anos, principalmente em plantações de maiores riscos de perda por 

estiagem ou por longos períodos de chuva, como plantações de milho, soja e trigo.  

Figura 05 – Erva-mate nativa em meio a lavoura de soja.  

 

Fonte: Trabalho de campo/2015  

 Devido ao aumento do preço da arroba de erva-mate ocorrido em 2013, grande 

parte dos produtores de Gaurama aumentou sua área destinada ao plantio ervateiro, 

motivados pela rentabilidade financeira. No que tange a área total, entre os anos de 2013 

e 2014, aumentou-se em 20 hectares o plantio de erva-mate (de 280 para 300 hectares). 
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Esta dinâmica pode ser observada nos outros municípios da microrregião de Erechim, 

onde grande parte dos municípios aumentaram sua produção e área de plantio.  

 A previsão, segundo a Secretaria de Agricultura de Gaurama, é que nos próximos 

anos a área destinada ao plantio ervateiro aumente progressivamente, motivada por 

estes atributos financeiros e de rendimento, onde a produção, já estabilizada, torne-se 

uma das maiores da microrregião erechinense, fazendo com que novas indústrias 

ervateiras se instalem no município, com fins se suprir esta produção no que tange o 

processamento da folha-verde, bem como na geração de empregos para a população 

Gauramense.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir da análise dos resultados, observou-se o papel protagonista da 

microrregião de Erechim na produção de erva-mate no estado do Rio Grande do Sul, 

com principal destaque para os municípios que compõe o polo ervateiro do Alto-

Uruguai. Com a entrada de novas indústrias no ramo ervateiro, nota-se que o 

crescimento da produção está associado não só ao consumo tradicional da erva-mate 

(chimarrão e tererê), mas também na utilização e processamento da folha-verde para a 

produção de diversos outros produtos, como refrigerantes, medicamentos, tintas, dentre 

outros, embora ainda de forma reduzida.  

 No que tange a utilização tradicional da folha-verde, observou-se um 

crescimento de produção das ervateiras dos municípios visitados, acarretado 

principalmente a partir da alta do preço da erva-mate ocorrido entre os anos de 2013 e 

2014. Esta mesma dinâmica de crescimento pode ser observada a partir dos dados 

disponibilizados pelo IBGE, onde grande parte dos municípios da microrregião 

erechinense tiveram crescimento de produção e de área destinada ao plantio ervateiro.  

 A produção de erva-mate no município de Gaurama acompanha esta mesma 

dinâmica de crescimento de produção e área destinada ao plantio ervateiro. Mas 

segundo os produtores rurais entrevistados, toda a produção de erva-mate do município 

é destinada a fabricação de chimarrão e tererê, não havendo ainda esta inserção no 

mercado de outros produtos a partir da folha-verde.  



 

71 
 

 A única ervateira localizada no município de Gaurama, a Bomdia Indústria e 

Comércio do Mate Ltda, destina sua produção para venda apenas para municípios 

localizados no Rio Grande do Sul. A compra da folha-verde não se restringe apenas a 

produtores de Gaurama, mas sim de diversos produtores de outros municípios da 

região. Segundo dados fornecidos pelo dono da ervateira, a produção teve decréscimo 

nos últimos 10 anos, onde segundo ele, está ligado diretamente à abertura de novas 

ervateiras em cidades vizinhas, acarretando uma maior disputa pelo mercado ervateiro 

interno do Alto-Uruguai.  

 Diversas técnicas de plantio e manejo do solo foram observadas durante a prática 

de campo, onde em algumas propriedades o solo onde era plantada a erva-mate era 

mantido com cobertura vegetal, utilizada em algumas delas para pastagem de animais. 

Já em outras propriedades, o distanciamento entre os pés de erva-mate era maior (com 

4 metros de distância) utilizando esta área para o cultivo de outras culturas em menor 

escala, como milho e feijão.  

 O período de colheita dos produtores entrevistados é de em média 2 anos, 

variando a produção dos pés de acordo com o manejo e colheita realizado anteriormente, 

onde o tipo de poda influencia de forma direta no rendimento de cada pé.  

 No que tange o escoamento desta produção, todos os produtores entrevistados 

vendem para ervateiras localizadas na região do município, principalmente para os 

municípios de Erechim, Viadutos e Áurea, além da ervateira Bomdia, localizada no 

município de Gaurama.  

 As espécies plantadas e comercializadas por estes produtores são a nativa (em 

menor porcentagem), nativa plantada e argentina, sendo estas vendidas por um preço 

médio de 15 reais cada arroba. Durante a prática de campo, observou-se que os 

produtores não possuem conhecimento técnico no que tange a diferenciação entre as 

espécies, ficando essa a cargo da ervateira compradora, o que influencia de forma direta 

no preço pago ao produtor, uma vez que a espécie nativa possui um preço mais elevado 

e melhor qualidade que a espécie argentina.  

 Grande parte destes produtores aumentaram sua produção nos últimos anos, bem 

como a área destinada ao plantio ervateiro. Este aumento está associado não só ao aumento do 
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preço da erva-mate, mas também pelas facilidades proporcionadas pela cultura ervateira, onde 

não exige mão-de-obra em larga escala e não possui riscos de perda da produção por fatores 

climáticos, sendo esta mais segura que outras culturas.  

 Em contrapartida à esse crescimento, observa-se que alguns produtores rurais 

substituíram a cultura de erva-mate pelo plantio de outros produtos, com um 

rendimento de curto prazo, como milho, trigo e soja. Dá-se principal destaque para as 

novas plantações de eucalipto no município, destinados à venda de madeira e produção 

de celulose. Porém, grande parte destes produtores substituíram apenas parte da área 

destinada ao plantio ervateiro, não se ausentando totalmente da produção de erva-mate.  
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo fazer uma breve reflexão acerca dos trabalhadores do 

campo (camponeses), que dia após dia vem sendo expropriados de suas terras devido 

ao avanço do capital sobre o Cerrado goiano, estabelecendo ligações com a políticas de 

governo que incentivaram o processo de avanço do capital sobre as atividades no meio 

rural, sobretudo a partir da década de (19)50, com a implantação de maquinário 

sofisticado, visando aumentar a produtividade da terra e também do trabalhador, que 

acabou por substituir a mão de obra no campo expropriando boa parte dos povos 

camponeses que habitavam a terra, da Revolução Verde, que trouxe novas formas de se 

produzir, que acabaram sendo impostas ao produtor e a política de crédito rural, que fez 

com que o camponês por vezes não pudesse usufruir dos benefícios dessa “grande 

empreitada” capitalista sobre o campo, pelo contrário, acabaram tendo suas terras e suas 

vidas “engolidas” pelos grandes proprietários, que conseguiam, com relativa facilidade, 

o financiamento bancário (empréstimo) necessário ao crescimento de sua produção, 

tornando-os cada vez maiores perante o camponês, que diante da precariedade do 

trabalho ou pela concorrência desleal que ali se estabelecia, acabou sendo literalmente 

enxotado de sua terra, em detrimento do Agrohidronegócio. 

Palavras-chave: Expropriação, Agrohidronegócio, modernização da agricultura, 

reforma agrária. 

 

INTRODUÇÃO 

Goiás se destaca no cenário nacional por sua grande produção de grãos e por seu 

grande rebanho bovino. Sobre a produção de grãos, Cristiano Palavro, consultor técnico 

da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), destaca que “após um resultado 

negativo na safra anterior ocasionada pela falta de chuvas na safrinha, neste ano é 

projetada uma forte elevação na produção total do estado, que deve chegar aos 20,74 

milhões de toneladas, de acordo com Conab, resultado 18,2% superior” em relação ao 

ano anterior. Na pecuária, dados do Instituto Mario Borges (IBM) mostram um grande 
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destaque, o estado possui o 3º maior rebanho bovino do país, com 22,046 milhões de 

cabeças, o que representa 10% de participação no rebanho nacional. 

Podemos assim perceber que as atividades ligadas ao campo são primordiais 

para a economia do estado. Esse fato não é novidade, porém é preciso salientar a forma 

como o capital tem se apropriado e agido no território goiano, precisamos buscar novas 

formas de se produzir, de modo que não se tenha tamanha destruição do bioma Cerrado. 

Nesse sentido, Santana (2009) enfatiza que “os desdobramentos espaciais dessa 

dinâmica [produtiva], marcada por uma ‘lógica destrutiva’, nos coloca em alerta para 

compreender os impactos desse fenômeno nos territórios”, ou seja, precisamos entender 

essa lógica e (re)agir de forma que possamos impedir uma degradação ainda maior ao 

meio ambiente. 

 

A MODERNIZAÇÃO DO CAMPO E A LÓGICA DO CAPITAL NO CERRADO 

GOIANO 

 

Fazendo um breve histórico, essa “lógica destrutiva” a que Santana se refere, ela 

tem início no século XX, com o advento da modernização/industrialização da 

agricultura, buscando explicar esse fato, temos que 

O longo processo de transformação da base técnica – chamado de 

modernização – culmina, pois, na própria industrialização da 

agricultura. Esse processo representa a verdade a subordinação da 

natureza ao capital que, gradativamente, liberta o processo de 

produção agropecuária das condições naturais dadas, passando a 

fabricá-las sempre que se fizerem necessárias. Assim, se faltar chuva, 

irriga-se, se não houver solos suficientemente férteis, aduba-se, se 

ocorrerem pragas e doenças, responde-se com defensivos químicos ou 

biológicos; e se houver ameaças de inundações, estarão previstas 

formas de drenagem. (SILVA, 1998, p. 3) 

 

Principalmente após a década de (19)50, quando acontece em Goiás a correção da 

acidez do solo através do processo de calagem, que os transformou em “terra de primeira 

qualidade”, juntamente com os incentivos oferecidos aos produtores do centro sul a 

ocuparem o território goiano, afim de “trazer desenvolvimento” para o estado, esses 
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fatores propiciaram a implantação daquilo que Mendonça define como 

Agrohidronegócio. 

Thomaz Junior (2010), enfatiza que há uma grande quantidade de água presente 

nos aquíferos e nos alerta que as grandes empresas do agronegócio e do hidronegocio, 

estão se movimentando nos bastidores, atentos e dispostos a conciliar seus interesses, de 

modo que possam controlar as melhores terras e de que tenham acesso à água. Esses 

fatores fazem com que o processo de expansão do Agrohidronegócio se consolide 

territorialmente. 

Outro fator que impulsionou o estado nos setores agroindustrial foi a Revolução 

Verde, que segundo Brum (1988, p. 44) “[...] foi um programa que tinha como objetivo 

explícito contribuir para o aumento da produção e da produtividade agrícola no mundo, 

através do desenvolvimento de experiências no campo da genética vegetal”, dessa forma 

criando novas sementes, mais fortes e resistentes, que pudessem prevalecer diante das 

circunstâncias adversas do meio em que seriam produzidas. Mendonça (2015), nos diz 

que “a agroindustrialização [...] propiciou a incorporação de vastas áreas de Cerrado 

(terra e água), até então pouco aproveitadas para a agricultura comercial/empresarial, o 

que provocou mudanças na paisagem regional”. Arrais (2013) sintetiza bem isso, 

segundo ele 

A chamada modernização da agricultura deve ser compreendida na 

relação espaço-tempo, não sendo aconselhável, portanto, restringi-la as 

mudanças na base técnica e ao aumento da produtividade. A redução 

do volume de cultivos tradicionais, como o arroz, é um indicativo dos 

reveses da modernização da agricultura, que prejudica o mercado 

interno. Também é oportuno considerar a rápida transformação das 

condições de trabalho no campo, com a ampliação da concentração 

fundiária e do assalariamento, além da perda da biodiversidade, uma 

vez que as culturas e pastagens passaram a substituir os diversos 

estratos de vegetação arbórea dos cerrados. (ARRAIS, 2013, p. 44) 

 

Mendonça (2015) completa esse argumento quando diz que 

 
Essas mudanças que tiveram como objetivo tornar o Cerrado produtivo 

e lucrativo alteraram de forma significativa a configuração espacial dos 

territórios. As antigas paisagens do Cerrado foram sendo modificadas 

e transformadas predominantemente em campos despovoados de 
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gentes, mas povoados de densas técnicas, malhas, redes, representadas 

por meio das monoculturas (soja, cana de açúcar, eucaliptais e outros), 

agroindústrias, empreendimentos barrageiros, mineradoras etc. 

(MENDONÇA, 2015, p. 6) 

 

Todo esse processo de modernização/industrialização no campo trouxe à tona 

um grave problema social e ambiental. Os povos camponeses que habitavam essas terras 

teriam que se adaptar à nova lógica de produção imposta pelo capital, o que se viu 

adiante, foi um grande deslocamento de camponeses rumo as cidades. A substituição da 

mão de obra por máquinas modernas, a precarização das condições de trabalho e a 

concorrência desleal que tinham dos grandes produtores, que conseguiam com relativa 

facilidade os investimentos – empréstimos – necessários a sua produção, fez com que 

esse quadro se agravasse cada vez mais. Sobre isso, Mesquita (2016, p. 604) salienta que: 

O crédito rural [...] possui caráter excludente e discriminatório, visto 

nas condições necessárias para sua concessão aos produtores, por 

exemplo, a extensão da terra que é hipotecada como garantia e, 

portanto deve ter grandes dimensões, os produtos que são incentivados 

a ser produzidos, como a soja e não os produtos de autoconsumo, como 

o arroz, feijão, etc. 

 

Porém, Mendonça (2015) mostra que a modernização nas áreas de Cerrado não 

foi capaz de eliminar diferentes usos da terra e da água, pelo contrário, o Cerrado goiano 

virou um grande mosaico, onde se exercem múltiplas territorialidades e diferentes 

conflitos. 

 

OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A LUTA PELA TERRA EM GOIÁS 

 

A situação descrita, expropriou um número muito grande de camponeses, 

ocasionando a “proletarização e à formação do exército industrial de reserva” 

(THOMAZ JÚNIOR, 2002). Dessa forma, é preciso destacar a importância dos 

movimentos sociais, que criam a representatividade coletiva desse povo que foi 

expropriado. Existem vários movimentos sociais que buscam representar o trabalhador 

do meio rural e também aquele expropriado de sua terra, como exemplo podemos citar 
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a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de Goiás (FETAEG), 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Goiás (FETRAF), Movimento 

dos Trabalhadores Acampados (MTA), Terra Livre (TL), Movimento Terra, Trabalho e 

Liberdade (MTL), Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o que mais tem divulgação, sendo 

por consequência o mais conhecido movimento de luta pela terra, o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST). 

Todos esses movimentos têm objetivos em comum, como a luta pelo acesso e 

permanência na terra através de um projeto de reforma agrária. Diante de tal situação, a 

reforma agrária se apresenta como uma solução que pode trazer de volta o acesso à terra 

que fora perdido pelo trabalhador diante do avanço do capital no campo, como já fora 

dito. Nesse sentido,  

[...] a reforma agrária é compreendida como um amplo conjunto de 

mudanças profundas em todos os aspectos da estrutura agrária de uma 

região ou de um país, visando alcançar melhorias nas condições sociais, 

econômicas e políticas das comunidades rurais. (Oliveira,2007, p.69) 

 

A propriedade rural é tratada no artigo 186 da Constituição Federal de 1988, com 

a seguinte redação: 

“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 

atende, simultaneamente, segundo os critérios e graus de exigência 

estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I § aproveitamento racional e adequado; 

II § utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente; 

III § observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV § exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores.” 

 

Para se atingir a sua função social, deve-se então, satisfazer os interesses 

particulares e a função social, buscando um equilíbrio. Como exemplo, Diniz (2008, p. 

108) apresenta que “[…] se este for imóvel rural, nele dever-se-á exercer a atividade 

agrícola, pecuária, agropecuária, agroindustrial ou extrativa, mas também que sua 

utilização respeite o meio ambiente, as relações de trabalho, o bem-estar social e a 
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utilidade de exploração”. Áreas que não cumpram a sua função social são, dessa forma, 

passíveis de realização de reforma agrária. 

Segundo levantamento feito junto ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), no ano de 2011 tínhamos 155 acampamentos recebendo 

cestas básicas desta instituição em Goiás, abrigando mais de 6400 famílias. No mapa a 

seguir, podemos observar a distribuição territorial desses acampamentos no estado. 

 

Figura 1: Número de Acampamentos recebendo cestas básicas do programa Fome Zero em 2011 

em Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: INCRA 

 

Observando o mapa, percebemos a predominância dos acampamentos nas 

macrorregiões Sul e Sudoeste do estado, estendendo-se pelo Oeste e Norte goiano. Os 

municípios de Caiapônia e Mineiros possuíam em 2011, 5 e 6 acampamentos, 

respectivamente. Para entender melhor a distribuição espacial dos acampamentos, 

precisamos compreender como se dá o uso e ocupação do solo em Goiás. Para isso, 

vejamos o mapa a seguir: 
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Figura 2 – Goiás e Distrito Federal – Cobertura e Uso do Solo (2002) 

 

Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/287431248_CHAPADOES_DESCERRADOS_RELAC

OES_ENTRE_VEGETACAO_RELEVO_E_USO_DAS_TERRAS_EM_GOIAS> Acesso em: 

17/07/2017 

 

Com base no mapa “Goiás e Distrito Federal – Cobertura e Uso do Solo (2002)”, 

observamos que as áreas  onde se estabelecem os acampamentos possuem um 

predomínio das atividades econômicas ligadas a agricultura e pecuária (pastagem). 

Essas atividades sempre estiveram presentes no estado, como sendo a principal 

atividade econômica após o fim do período aurífero, o processo de 

modernização/industrialização da agricultura veio a atingir fortemente os camponeses, 

que por vezes tiveram que deixar sua terra. 

Os movimentos de luta pela terra, seja pelo acesso ou pela permanência na 

mesma são uma forma de (Re)Existência à exploração imposta pelo capital sobre o 

https://www.researchgate.net/publication/287431248_CHAPADOES_DESCERRADOS_RELACOES_ENTRE_VEGETACAO_RELEVO_E_USO_DAS_TERRAS_EM_GOIAS
https://www.researchgate.net/publication/287431248_CHAPADOES_DESCERRADOS_RELACOES_ENTRE_VEGETACAO_RELEVO_E_USO_DAS_TERRAS_EM_GOIAS
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campo, onde o agrohidronegócio tem visado somente a expansão das técnicas e de 

lavouras de monoculturas sem grandes preocupações com o meio ambiente. Sobre as 

(Re)Existências, Pelá e Mendonça (2010, p. 54) explicam esse conceito como 

[...] um processo de permanência, modificada por uma ação política 

que se firma nos elementos socioculturais. Significa re-enraizar para 

continuar enraizado ou poder criar novas raízes mesclá-las com as já 

existentes, formatando espacialidades como condição para continuar 

(Re)Existindo. (PELÁ; MENDONÇA, 2010, p. 54) 

 

Dessa forma, os movimentos sociais de luta pela terra podem ser enquadrados 

na ótica da Geografia do Trabalho, pois o objetivo é levar o camponês de volta a sua 

“terra de trabalho” (MARTINS, 1983, p. 125), demonstrando sua importância nesse 

processo de (Re)Existência, onde se busca fugir da lógica do capital, do 

agrohidronegócio, afim de exercer uma relação com a terra onde o meio natural não seja 

degradado como vem sendo pela lógica do capital no campo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto no decorrer do artigo, a modernização da agricultura trouxe um 

imenso avanço tecnológico, responsável pelo aumento da produção e ao mesmo tempo 

pela expropriação de milhares de famílias que não conseguiram se adequar à nova lógica 

que o capital passa a exercer sobre o campo, podemos dizer que inserção do capital no 

campo trouxe consigo o Agrohidronegócio, que agravou a situação de conflito no campo. 

Essa nova lógica produtiva imposta no campo gerou a chamada proletarização 

do camponês, que passou a formar um exército industrial de reserva nas cidades. 

Nesse sentido, os movimentos sociais de luta pela terra surgem como 

representantes da vontade desse povo expropriado em voltar para a terra, para sua terra 

de trabalho, sendo nesse caso a reforma agrária o meio cabível para que esse desejo possa 

se tornar possível, para que possam continuar (Re)Existindo. 

É preciso que os trabalhadores de todos os cantos se unam, como já dizia Marx, para 

que os avanços do capital, seja no campo ou na cidade, não faça do povo meras marionetes 
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na reprodução do sistema, precisamos estar atentos a nossos direitos e estar cada vez mais 

engajados com as políticas públicas que podem literalmente mudar nossas vidas. 
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GT 2 – CONFLITOS TERRITORIAIS E FRAGMENTAÇÃO DO TRABALHO: A EXPROPRIAÇÃO 

CAPITALISTA NO CAMPO E NA CIDADE, PARA ALÉM DAS DICOTOMIAS 
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INTRODUCCIÓN 

Ante los grandes impactos ambientales que viene ocasionando la producción 

energética basada en los combustibles fósiles se ha construido la idea de la generación 

una energía mucha más sana y limpia: las energías renovables. Y un caso relevante 

dentro de ellas es la que ocupa la energía eólica. 

Mediante este texto se vislumbran las dinámicas de crecimiento de esta actividad 

y como ello viene ocasionando una presión sobre los espacios rurales ya que muchos 

campesinos e indígenas en México poseen tierras en los lugares que tienen potencial de 

generación de energía mediante el viento.  

México cuenta con uno de los potenciales más altos de generación de energía 

eólica en el mundo, que permite visualizar al país como un importante productor de 

infraestructura eólica con un crecimiento de 1 400 mega watts (MW) al cierre de 2012, lo 

que equivale a la energía que requiere una ciudad como Puebla, y se prevé que para 2020 

alcance los 12 000 MW. De acuerdo con el National Renewable Energy Laboratory de 

Estados Unidos se estima que el potencial de México para el caso de la energía eólica es 

superior a los 40 000 MW. En particular la región del istmo de Tehuantepec en Oaxaca 

presenta velocidades de viento ideales para este tipo de generación con uno de los 

mayores potenciales de generación, de energía eólica en todo el mundo, calculado entre 

5 000 y 7 000 MW de capacidad anual, suficiente para abastecer a 18 millones de 

habitantes del medio urbano. (CODIPI, 2012) 

mailto:agustinavila@yahoo.com
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Ante dicho panorama se analiza como esta actividad se desarrolla de forma 

expansiva en diferentes territorios de México y como ello involucra diferentes actores 

económicos que trasladan sus actividades hacia esta nueva industria.  

LA DINÁMICA DE LA ENERGÍA EÓLICA  

El impulso fuerte a la construcción de infraestructura relacionada con las 

energías renovables y en especifico,  la generación de energía eólica, es un nuevo eje de 

acumulación capitalista y forma parte de los desplazamientos espaciales del capital y de 

su lógica de subordinación de la naturaleza a los requerimientos de los grandes 

corporativos trasnacionales. 

Esto lo podemos observar claramente ya que las inversiones relacionadas con la 

energía eólica crecieron de manera extraordinaria del año 2014 al año 2015, al pasar de 

370 mil millones de dólares a 433 mil millones de dólares a nivel mundial. Los países 

que encabezan las inversiones son encabezados por China, y le sigue Estados Unidos, 

Alemania, Brasil y la India. Por la capacidad de generación percapita de electricidad por 

energía eólica destaca en primer lugar Dinamarca, y posteriormente  Suecia, Alemania, 

Irlanda y España.  (REN21,2016) 

Es así como la producción de energía eólica ya se lleva a cabo en más de 80 países 

del planeta destacando en la producción organizaciones chinas, estadounidenses, 

hindues y alemanas entre las que destacan: GE Energy, Roscoe Wind Farm, Muppandal, 

entre otras. 

Esto forma parte de los procesos de expansión geográfica del capital donde el 

desplazamiento espacial de la energía eólica en este siglo XXI se convierte en un 

mecanismo de reproducción ampliada del mismo, ya que dicho sector concentro 

capitales y crecimiento pese a la crisis económica de 2007- 2008. (Ávila, 2016) 

Este impulso de la energía eólica a nivel mundial se presenta de manera 

novedosa y como mecanismo para mitigar las mudanzas climáticas de nuestro planeta. 

Desafortunadamente detrás de esta historia relativamente verde se vienen provocando 

nuevos procesos de despojo de tierras y de control del territorio de campesinos, por 



 

86 
 

parte, de empresas de integración vertical que tienden a monopolizar la generación de 

energía y por tanto la privatización de un bien común. 

Son diversos estudios los que dan cuenta sobre los conflictos socioambientales 

que se presentan por la instalación de parques eólicos en espacios rurales y el 

movimiento social que ello detona. Por ejemplo, en su estudio sobre la instalación de  

parques eólicos en Cataluña, Christos Zografos y Sergi Saladié (2012)  concluyen que 

alrededor de dichas iniciativas hay tres razones que ponen a la sociedad en movimiento.  

En primer termino, la macroconcentración de instalaciones  energéticas que generan 

beneficio para el polo de desarrollo industrial de Cataluña en detrimento de los 

pobladores rurales. En segundo termino se crítica como la instalación de esas grandes 

hélices generadoras de energía modifican el paisaje, por lo cual, se retoma la valorización 

del mismo como un activo valioso parte del sustento de la vida de la región. Y en tercer 

lugar la exclusión en la toma de decisiones de los pobladores locales y la lucha por la 

inclusión de valores locales en los diferentes emprendimientos. 

Por su parte, el análisis sobre el Parque Natural de Montesinho en Portugal (2011) 

realizado por Ana Isabel Afonso y Carlos Méndez, muestra   un proceso claro de 

discusión sobre el paisaje, sobre las políticas del paisaje y en torno a quien pertenece su 

gestión, lo cual es relevante en un país donde el debate público sobre los impactos 

ambientales, estéticos y sociales de la energía eólica, es prácticamente inexistente a pesar 

de su creciente diseminación. 

En un interesante estudio sobre la puesta en marcha de la energía eólica en 

Alemania, Francia y Portugal  (Nadaí, et. al., 2015) proponen fundamentalmente que las 

instituciones encargadas de los proyectos eólicos  evalúen los impactos en el paisaje que 

trae consigo esta transición energética, destaca como en el caso francés y alemán se 

apuesta fundamentalmente por un modelo descentralizado que permita otras prácticas 

económicas y sociales. 

Lo importante es visualizar que  la industria eólica ha generado impactos sociales 

y ambientales, en su estudio Castillo (2011: 2) anota los principales que nos permitirán 

entender la conflictividad ambiental que se presenta por la instalación de parques eólicos 

en México: 
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“…el conflicto por la propiedad de la tierra donde se ubica el recurso eólico, la degradación de la 

calidad del paisaje, la pérdida de biodiversidad, la generación de ruido mecánico y aerodinámico, 

entre otros más.” 

EXTRACTIVISMO Y MOVIMIENTOS SOCIOAMBIENTALES 

Muchos de los movimientos que se presentan en contra de la instalación de 

parques eólicos, son luchas contra los procesos de desposesión (Harvey, 2004, 2007) que  

tiene que ver con la demanda de energía a nivel mundial, producto de la 

reestructuración capitalista mundial donde las dinámicas de liberalización económica y 

de libre comercio siguen demandando crecientemente mayor cantidad de materias 

primas y de bienes de consumo a costa de despojar de tierras, recursos y territorios a 

muchas comunidades rurales e indígenas. 

Así las luchas contra la energía eólica forman parte del enfrentamiento contra el 

modelo extractivista (Gudynas, 2009) que es ese patrón de acumulación basado en la 

sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables, así como la expansión 

económica hacia lugares considerados como improductivos. 

En el caso del viento su utilización económica creciente para el beneficio 

empresarial sin importar los impactos en el paisaje, en las actividades agrícolas y por 

tanto, en la vida de los campesinos ubica a la energía eólica como una actividad 

extractiva fundamental, que sólo aprovecha el recurso natural sin dejar beneficios a los 

pobladores locales. 

El extractivismo ha generado el surgimiento de una diversidad de conflictos 

socioambientales alrededor del planeta, donde destacan los movimientos campesinos e 

indígenas en defensa de la madre tierra, la vida y la ecología, los impulsos de 

Organizaciones No Gubernamentales y profesionistas a nuevas formas de incidencia, 

participación ciudadana y de movilización para defender del medio ambiente, la 

biodiversidad y los bienes comunes. 

Lo relevante es que los movimientos son diversos, incluyen diferentes estrategias 

de resistencia y que son fundamentalmente socioterritoriales. Es decir son  

multiescalares por que actúan tanto a nivel global como local. 
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Podemos ubicar en el caso mexicano tres grandes estrategias que van construyendo, 

en primer termino, destaca la lucha jurídica que tiene que ver con la defensa agraria de las 

tierras que son concesionadas y contra los contratos privados lesivos a los intereses de las 

comunidades;  la estrategia socio-territorial ambiental que implica la construcción de 

alternativas autogestivas o autónomas que permitan enfrentar a las empresas trasnacionales 

como son iniciativas socioculturales de arraigo territorial, el control territorial, los 

ordenamientos ecológicos comunitarios y la construcción de medios de comunicación libres ; 

y en tercer termino la lucha económica por un mejor reparto de los beneficios de la generación 

de la energía eólica. 

EL DESPOJO DEL VIENTO EN MÉXICO 

El impulso de la energía eólica en México se hace de manera vertical sin 

involucrar realmente a las comunidades afectadas en los procesos de consulta y de 

planeación de la infraestructura. Destaca lo que tiene que ver con los conflictos agrarios 

y la tenencia de la tierra, ya que para la operación de los parques eólicos las empresas 

firman contratos de arrendamiento con las comunidades campesinas donde los 

beneficios se los llevan los empresarios en detrimento del paisaje, el territorio y la tierra 

de los habitantes rurales. 

Tal y como señalan Lourdes Alonso y Gastón García (2016:190) se piensa el 

despojo como un asunto físico de tierras cuando el pago de ganancias ínfimas a los 

campesinos resulta una estrategia mejor para los empresarios, que adquirir la tierra; 

“pero además implica usarla, obtener ganancias de ella y abandonarla cuando disminuya la 

rentabilidad de la industria, o cuando el desarrollo tecnológico haga innecesaria la instalación en 

grandes extensiones. Es decir, el arrendamiento permite a las empresas usar y dejar el espacio en 

el que se ubican sin más limitaciones que las establecidas en los propios contratos”.  

Las limitaciones sobre el territorio y el uso de la tierra erosionan la vida 

campesina y cultural de los pueblos indígenas, además restringen el uso que hacen de la 

naturaleza y todas  las acepciones simbólicas de los seres humanos con respecto a los 

ciclos naturales que va ocasionando que la racionalidad campesina vaya deteriorándose 

y con ello los procesos de resguardo de los patrimonios bioculturales de los ejidatarios 
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y de los pueblos indígenas, ello fue lo que estudiamos, por ejemplo, en la Reserva de la 

Biosfera de la Sepultura del estado de Chiapas, México. (Ávila, 2014) 

Además son empresas mayoritariamente extranjeras las que están llegando a 

territorio mexicano y hacen uso de estrategias jurídicas, económicas, sociales, 

comunicativas y financieras para beneficiarse de los contratos privados con campesinos 

e indígenas y despojarlos del uso ambiental, económico y socio-cultural de sus tierras.   

A nivel de los contratos privados es importante para las empresas tener claramente 

definido jurídicamente como participantes del proyecto a los campesinos mediante la 

aportación de tierras. Ello porque en la estrategia del despojo, el 60 o 70% del dinero que 

conseguirán de financiamiento las empresas tendrán como garantías las tierras que 

pertenecen legítimamente a los campesinos y comuneros. En caso de que no funcione el 

proyecto, los que tendrán que pagar las consecuencias son los campesinos por haber 

hipotecado su territorio. 

Entre las compañías extranjeras destacan Iberdrola, Acciona, Eenergies 

Nouvelles, Gamesa, Enel. Según datos de ProMéxico organismo gubernamental 

promotor de negocios de empresas foráneas en México, la llegada de inversiones 

extranjeras en materias de energías renovables se ha incrementado en los últimos años e 

involucra a diferentes corporaciones. 

Cuadro 1 -Proyectos de energías renovables en México Inversión Extranjera Directa 2010-2014 

País de origen No. Proyectos 

España 19 

Estados Unidos 8 

Alemania 5 

Reino Unido 4 

Portugal 2 

Francia 2 

Otros 5 

Total 45 

 Fuente: ProMéxico con información de FDI. Markets, 2015. 
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Ahora bien no sólo empresas extranjeras participan en la labor de despojo de los 

territorios agrarios de México. Ejemplo de ello es el Grupo Dragón,  que forma parte del 

Grupo Salinas, cuyo accionista principal es Ricardo Salinas Pliego, con participación 

principal en TV-Azteca, Elektra y Banco Azteca, sus contactos gubernamentales, 

legislativos y de comunicación pública, le permitieron establecer un parque eólico en el 

municipio de Arriaga, Chiapas, donde ha contado con todas las facilidades para la 

construcción de los mismos a costa de los derechos de los agricultores  de la zona. Ello 

le ha permitido no sólo contar con un mercado exclusivo de compra de la electricidad 

generada sino contar con los mecanismos jurídicos represivos que hicieron posible que 

por ejemplo, el líder de los agricultores,  Cesar Blanco, fuera recluido en Tonalá, Chiapas,  

por exigir una mejor remuneración por la renta de sus tierras a la empresa eólica 

conformada en la región. En la inauguración de este parque eólico en 2012, Salinas Pliego 

conto con la presencia del gobernador de Chiapas de aquel entonces, Juan Sabines 

Guerrero, e inversiones extraordinarias por más de 50 millones de dólares. 

Por su parte, en el norte del país, en el estado de Baja California Norte, la empresa 

Fuerza Eólica de San Matías pretende instalarse sobre territorio indígena Quiliwa y a 

cambio de 2 mil 700 pesos mensuales a cada uno de los comuneros, quiere tener el 

derecho exclusivo sobre 27 mil hectáreas, cuando sólo tiene permiso ambiental para 

utilizar 250 hectáreas. El contrato privado a 30 años ha sido rechazado tajantemente por 

el pueblo indígena, pero se encuentran actualmente sujetos  a presiones jurídicas y 

chantajes gubernamentales. Es de resaltar que en este caso, la producción de energía se 

destinaría al mercado de Estados Unidos principalmente. 

Hasta enero de 2015 existían tres proyectos de parques eólicos en esta región: 1) 

el proyecto “Energía Sierra de Juárez” en el ejido Jacumé, en el municipio de Tecate. En 

manos de las empresas Intergen e IEnova, filial en México de Sempra, el proyecto se 

interconectará con el sistema de Transmisión Suroeste (Southwest Powerlink), en la 

subestación East County de San Diego Gas and Electric (SDG&E). La energía producida 

en este parque eólico será destinada para su venta a California, EE.UU. 2) el Proyecto 

Eólico México Power Group, que consta de 32 mil hectáreas de tierras arrendadas en La 
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Rumorosa, entre las ciudades de Tecate y Mexicali, al Este de Tijuana. 3) el proyecto 

“Fuerza Eólica San Matías” en el Cañón de San Matías, ubicado en la Sierra de San Pedro 

Mártir. Los dos últimos proyectos en manos de la empresa Wind Power México. 

Sempra Energy ya instalado 47 aerogeneradores que producen más de 155 mega 

watts de electricidad conectados a la subestación de San Diego, en Estados Unidos y no 

de México, ello forma parte de un megaproyecto que contempla la instalación de 188 

turbinas proximamente tan solo en la Sierra de la Rumorosa. Existe el proyecto en el 

ejido Aubanel Vallejo de levantar tan sólo ahí más de 700 aerogeneradores. 

El caso del estado de Coahuila muestra como empresarios ligados ya al 

extractivismo -por la producción minera y petrolera-, están trasladando parte de sus 

inversiones al negocio de la energía eólica. En esta entidad Industria Peñoles y Energías 

de Portugal Renovables crearon la empresa Eólica de Coahuila para poner 95 

aerogeneradores sobre 5 mil 753 hectáreas cerca de Saltillo. A ello se suman proyectos 

en General Cepeda que produciría energía de más de 250 mega watts y que implica la 

construcción de más de 100 generadores. También se encuentra la construcción de más 

200 turbinas alrededor de Ciudad Acuña. Y una cuarta en Cuatro Ciénegas que es un 

área natural protegida. 

También en Coahuila se ve la fuerte presencia de la empresa trasnacional 

española Gamesa  que es líder en la producción eólica en China, India y Brasil y que en 

el caso de México incursiona en esta entidad y Tamaulipas a través de la instalación de 

una fabrica generadora de torres para el noreste mexicano. 

El dueño de la Industria Peñoles, Alberto Bailleres, lo es también de El Palacio de 

Hierro, del grupo asegurador Grupo Nacional Provincial, accionista de Fomento 

Económico Mexicano (FEMSA), -principal embotellador de Coca-Cola en América 

Latina- y administrador de las tiendas de conveniencia Oxxo, recientemente la cámara 

de senadores le entrego la medalla Belisario Domínguez, lo que muestra sus tentáculos 

con el lobby legislativo. 

En  Canatlán, Durango, se encuentra el complejo eólico llamado 'El Durangueño'.  

Con 70 aerogeneradores con una capacidad de 150 megawatts, y adicionalmente 

30 megawatts con energía solar. 
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Pero es en el estado de Oaxaca donde vamos a encontrar mayor cantidad de 

respuestas de los habitantes a la dinámica de las empresas impulsoras de la energía eólica, 

según la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (2012) la 

implementación de parques eólicos ha provocado el rechazo y la oposición social por parte 

de un sector importante de la población, principalmente en la región del istmo de 

Tehuantepec, en especial de grupos como Grupo Solidario La Venta, La Ventosa Vive, 

Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, el Consejo de Ancianas y 

Ancianos de Rancho Gubiña (Gubiña XXI), el Centro de Derechos Humanos Tepeyac y la 

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, el Colectivo Magisterial y 

Popular 14 de Junio, entre muchos más.  

Según  Cruz ( 2011), hay siete parques eólicos en funcionamiento, en los que existe 

inversión de las Empresas Trasnacionales  españolas, además de otros cuatro, que están en 

fase de proyección y litigio (Mareña Renovables, Bii Yoxho, Dos Arbolitos y la ampliación 

de Parques Ecológicos de México). Existen movimientos socioambientales como el 

encabezado por los comuneros de San Mateo del Mar—comunidad/municipio integrante 

del pueblo etnolingüístico Ikoo- que han obtenido como  respuesta del gobierno la 

criminalización de la protesta.  

Lo cierto es que el proceso de desplazamiento espacial de la actividad eólica cada 

vez involucra mayor cantidad de lugares, territorios y tierras. Donde lo que se observa 

es la profundización de la actividad extractivista hacia el centro-sur del país destacando 

los casos de Puebla y Yucatán. 

Por ejemplo, en el municipio de Atzizintla ubicado al oriente del estado de 

Puebla, la empresa Central Eólica de México II busca construir su primer parque eólico 

de 60 megawatts, este proyecto será el tercero para el estado, ya que la firma Impulsora 

Latinoamericana de Energía Renovable (ILER), perteneciente a la poblana Mabe, 

fabricante de pañales y otros productos sanitarios, obtuvo también en marzo pasado la 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para hacer su segunda obra del mismo tipo 

en el municipio de Cañada Morelos. ILER, propiedad de Gilberto Marín Quintero, en 

sociedad con la española Iberdrola construirán su denominado parque eólico Pier Fase 

B.2, el cual tendrá una capacidad de generar 150 megawatts, con una inversión de 200 
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millones de dólares. En noviembre pasado, estas dos empresas inauguraron su primer 

complejo en el municipio de Esperanza, que produce 66 megawatts. 

Por su parte en Yucatán, encontramos  los proyectos de Parque eólico Chacabal I y 

Chacabal II. En Motul, la empresa Aldesa Energías Renovables S.L.U. (con sede en Madrid, 

España) pretende instalar uno con capacidad de 30 megavatios (MW), con una inversión de 

117 millones 86 mil pesos. El Parque eólico Chacabal 2 en la misma comisaría de Motul, la 

misma compañía instalará otro de la misma capacidad, 30 MW, pero con la meta de generar 

más electricidad: 117,689 MWh/año (4,570 más) y también con una mayor inversión de más 

de 121 millones pesos. En Motul hay una resistencia de ejidatarios mayas a que se instale 

este parque eólico y que se firmen los contratos con dicha empresa. Los habitantes han 

exigido a la empresa más información sobre el proyecto que planean establecer. Los 

ejidatarios han evitado firmar el contrato, por temor a que el dinero que ofrece la 

trasnacional les sea insuficiente para subsistir, así como a la falta de explicaciones sobre los 

efectos que tendrá la construcción del parque eólico ahí, tanto en el aspecto social, como 

económico y de los empleos. En Yucatan también esta el Parque eólico Tizimín y la 

construcción de una empresa China en puerto Progreso.  

VIENTOS DE EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO 

Junto con esta dinámica de subordinación de los territorios campesinos a la lógica 

de desarrollo de los emprendimientos eólicos, se encuentra también una explotación laboral 

sin precedentes, como lo muestra la encuesta realizada por AON consultors y presentada en 

Marzo de este año en el Congreso sobre energía eólicas. 

Ahí se constata que la mayoría de los trabajadores que están en esta industria carecen 

de un sindicato que los defienda y por tanto, de los derechos económicos, sociales y políticos 

básicos. Lo cual permite una extracción de plusvalor impresionante por parte de las empresas 

extranjeras que explotan el viento en México. 
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Fuente: AON Consultores. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

El desarrollo de la energía eólica en México se realiza de forma tal que se priorizan los 

intereses de los grandes corporativos económicos en detrimento de la posesión (uso) de tierras 

que tienen campesinos e indígenas. Para ello se llevan a cabo diferentes estrategias jurídicas, 

económicas y sociales que busca envolver a los campesinos como participes de los proyectos de 

estas empresas. Donde lo fundamental es garantizar el uso de la tierra para la instalación de los 

parques eólicos otorgando a los campesinos ganancias ínfimas como propietarios de la tierra. 

Esta forma de operar de los emprendimientos económicos se inscribe en la lógica 

extractivista de América Latina, donde en el caso de México en particular, se aprovecha 

el gran potencial generador de energía eólica que existe en varias regiones del país, para 

que diferentes empresas maximicen sus ganancias como resultado de la explotación de 

un bien natural como es el viento. 
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ACUMULAÇÃO PRIMITIVA: UM PROCESSO CONTÍNUO? UM ESTUDO 

DE CASO DAS MINERADORAS DE CATALÃO/GO 
 

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves16 

Ana Paula Saragossa Corrêa17 

INTRODUÇÃO 

Neste texto, defende-se que acumulação primitiva não se esgotou historicamente. 

Ela faz parte da dinâmica contínua e expansiva da sociedade capitalista contemporânea. 

A acumulação primitiva e a reprodução de capital estabelecem interlocuções no tempo 

e no espaço.  

O modelo de mineração dos grandes projetos extrativistas a céu aberto, 

subordinado aos interesses e demandas do capital internacional, revela processos de 

pilhagem e exaustão dos territórios e dos trabalhadores que expõem o processo contínuo 

das estratégias de acumulação do capital. Exaustão das águas, paisagens e força física 

dos trabalhadores, expropriação violenta de Comunidades Tradicionais e apropriação 

dos territórios de existência coletiva são exemplos que ilustram as contradições do 

modelo mineral territorializado no Brasil e América Latina.   

O objetivo do texto é apresentar uma análise geográfica dos efeitos socioespaciais 

dos megaprojetos de extrativismo mineral no município de Catalão, no Sudeste Goiano. 

Portanto, a pesquisa baseia-se em um referencial teórico e metodológico que busca 

revelar a relação entre acumulação primitiva e as estratégias de apropriação dos 

territórios e dos trabalhadores pelas empresas (Vale Fertilizantes e CMOC Internacional 

Brasil) que atuam no município de Catalão com operações de nióbio e fosfato. A 
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metodologia usada baseia-se em procedimentos qualitativos, tais como entrevistas, 

diário de campo, observação participante.  

Desse modo, a exploração mineral em Catalão/GO, controlada por grandes 

empresas de grupos nacionais e transnacionais, expõe a relação entre o domínio 

econômico do território e a ligação com a matéria prima mineral. Os impactos do 

processo expansivo da mineração, que tem como centralidade a elevação dos lucros de 

empresas nacionais e transnacionais, ampliaram as escalas de conflitos territoriais, a 

expropriação de comunidades tradicionais, o adoecimento e a precarização do trabalho.  

DA ACUMULAÇÃO PRIMITIVA À ESPOLIAÇÃO 

Para Marx (2013), a acumulação primitiva permitiu a ampliação das bases 

técnicas e as transformações sociais na instauração do processo econômico capitalista. O 

autor afirma que esse conceito é importante para a compreensão da ampliação da base 

dominadora produtiva, política e ideológica da burguesia. O processo de acumulação 

primitiva ocorreu através da captação dos recursos necessários para a acumulação de 

capital, na forma de possuir os meios de produção e obter a dominação sobre a força de 

trabalho dos proletariados. Um processo que, segundo Engels & Marx (2010), se situa a 

partir da mudança de paradigmas em toda a sociedade do século XV ao XVII.  

Até meados do século XV, Marx (2013) descreve que os camponeses ingleses 

eram detentores de seus meios de produção. A partir do século XVI se iniciou um 

processo o qual o autor chamou de acumulação primitiva ou original. A desapropriação 

da população camponesa é um marco na mudança entre o sistema econômico feudal 

para o capitalismo, processo ocorrido inicialmente na Inglaterra: 

 

Deu-se, assim, que os primeiros acumularam riquezas e os últimos 

acabaram sem ter nada para vender, a não ser sua própria pele. E desse 

pecado original datam a pobreza da grande massa, que ainda hoje, 

apesar de todo seu trabalho, continua a não possuir nada para vender 

a não ser a si mesma, e a riqueza dos poucos, que cresce continuamente, 

embora há muito tenham deixado de trabalhar. (MARX, 2013, p. 785) 

Essas mudanças estruturais e de relações sociais de produção remontam para 

Harvey (2005) uma trajetória continua da histórica pré-capitalista. Esse termo o autor 
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nomeou como acumulação por espoliação. Segundo Harvey (2006) a teoria elaborada 

por Marx (2013) sobre acumulação primitiva é a essência do capitalismo. Em outras 

palavras, sem a acumulação primitiva, ou por espoliação, não é possível que o capital 

possa se acumular. O crescimento do capital está conectado aos processos paradoxais 

das estruturas do próprio capitalismo.  

Segundo Rosa Luxemburg (1985) a acumulação de capital ocorre de duas 

maneiras distintas e necessárias. Uma é por meio da produção de mais-valia, processo 

feito entre o capitalista, aquele que detém o meio de produção, e o trabalhador 

assalariado. A outra se produz através das relações não capitalistas, que se constituem 

por métodos de políticas coloniais, empréstimos internacionais, guerras e apropriação 

do território. Historicamente, ainda segundo Luxemburg (1985) o capitalismo se inicia e 

se ascende em meio social não-capitalista:   

 

Na acumulação primitiva, ou seja, nos primórdios históricos do 

capitalismo na Europa, em fins da Idade Média, bem como pelo século 

XIX adentro, a encampação do pequeno estabelecimento agrícola pelo 

grande constitui, na Inglaterra e no continente, o meio mais importante 

para a transformação maciça dos meios de produção e da força de 

trabalho em capital. E até hoje essa mesma tarefa é levada em frente em 

escala bem maior, na política colonial, pelo capital dominante. É pura 

ilusão esperar que o capitalismo se contente somente com os meios de 

produção que for capaz de obter por via comercial. (LUXEMBURG, 

1985, p. 254) 

 

A acumulação primitiva é o processo histórico que separa o camponês de seu 

meio de produção, a terra. O camponês desapropriado precisara, a partir desse processo, 

vender sua força de trabalho para poder obter seu sustento. A acumulação primitiva, em 

poucas palavras, pode ser definida como a separação do trabalhador das condições de 

realizar o seu trabalho de forma autônoma.  “A assim chamada acumulação primitiva 

não é, por conseguinte, mais do que o processo histórico de separação ente produtor e 

meio de produção.” (MARX, 2013, p. 786)  

Esse movimento histórico que transformou o servo em assalariado, 

superficialmente, é remetido a população por um princípio de liberdade. Porém, o que 

ocorreu em realidade foi a retirada de um processo de servidão para outro processo de 
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exploração, diferente do feudalismo, mas igualmente cruel: 

 

Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os 

revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em 

formação, mas, acima de tudo, os momentos em que grandes massas 

humanas são despojadas súbita e violentamente de seus meios de 

subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletariados 

absolutamente livres. A expropriação da terra que antes pertencia ao 

produtor rural, ao camponês, constitui a base de todo o processo. 

(MARX, 2013, p. 787)  

 

A expropriação dos camponeses de seu meio de produção, para Marx (2013), 

significa a ideia da propriedade privada. A “solução” da população está (a)fundada no 

trabalho assalariado, a qual se retira a mais-valia. A partir desse momento histórico é 

necessário trabalhar para terceiros, receber um montante, acumular capital para poder 

ter sua propriedade privada. Parece “justo”, mas a problemática disso tudo está no 

processo de mais-valia, ou seja, receber o injusto por seu trabalho, então o proletariado 

não obterá facilmente seu meio de produção. Todo esse conceito, na visão de Marx 

(2013), é a pré-história do capitalismo:  

 

(...) a transformação dos meios de produção individuais e dispersos em 

meios de produção socialmente concentrados e, por concentrados e, 

por conseguinte, a transformação da propriedade nanica de muitos em 

propriedade gigantesca de poucos, portanto, a expropriação que 

despoja grande massa da população de sua própria terra e de seus 

próprios meios de subsistência e instrumentos de trabalho, essa terrível 

e dificultosa expropriação das massas populares, tudo isso constitui a 

pré-história do capital. Esta compreende uma séria de métodos 

violentos, dos quais passamos em revista somente aqueles que 

marcaram época como métodos da acumulação primitiva do capital. A 

expropriação dos produtores diretos é consumada com o mais 

implacável vandalismo e sob impulso das paixões mais infames, abjetas 

e mesquinhamente execráveis. A propriedade privada constituída por 

meio do trabalho próprio, fundada, por assim dizer na fusão do 

indivíduo trabalhador isolado, independente, são suas condições de 

trabalho, cede lugar à propriedade privada capitalista, que repousa na 

exploração do trabalho alheio, mas formalmente livre. (MARX, 2013, p. 

831)  
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A acumulação primitiva não acabou historicamente e ela faz parte do processo 

continuo da sociedade contemporânea. A acumulação primitiva e a reprodução de 

capital fazem parte do mesmo método e coexistem em seus processos históricos de forma 

complementar, contraditória e dialética. Por esse fato, a importância da acumulação 

primitiva, ao contrário do que se pensava, supera o avanço da acumulação de capital. 

(LENCIONE, 2012) 

Esses métodos utilizados para se realizar a acumulação primitiva estão baseados 

na dominação e no uso da força bruta, barbaridades legalizadas pelo aparelho estatal. 

Estão presentes no processo a usura, a predação, ações ilícitas, a apropriação, 

expropriação, pilhagem e assim por diante. Esses instrumentos são ordinários e 

presentes. (BRANDÃO, 2010; HARVEY, 2005; LENCIONE, 2012; LUXEMBURG, 1985)  

Harvey (2005) afirma que a acumulação primitiva, ao contrário do que se pensava 

Marx (2013), não é somente primitiva, mas sim necessária e continua para que a 

acumulação de capital possa se perpetuar: 

 

Uma reavaliação geral do papel contínuo e da persistência das práticas 

predatórias da acumulação “primitiva” ou original no âmbito da longa 

geografia histórica da acumulação de capital é, por conseguinte muito 

necessária, como observam recentemente vários comentadores. Como 

me parece estranho qualificar de “primitivo” ou “original” um 

processo em andamento, substituirei a seguir esse termo pelo conceito 

de “acumulação por espoliação”. (HARVEY, 2005, p. 120) 

 

Para Brandão (2010) o movimento de acumulação de capital precisa ser explicado 

como uma revolução em processo: 

(...) que revolucionariza endógena e constantemente suas bases, que 

homogeneíza e hierarquiza relações e heterogeneíza estruturas e 

mercadeja tudo, mas, ao mesmo tempo, dispõe de renovados 

instrumentos (inovacionais, financeiros etc.) para crescentemente se 

autotransformar e autoexpandir tornando-se mais sensível às 

diferenciações e heterogeneidades que lhe possa trazer vantagens 

distintivas extraordinárias. (BRANDÃO, 2010, p. 44) 
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Lencione (2012) e Brandão (2010) afirmam, em concordância com Harvey (2005), 

que essa acumulação primitiva é um processo de espoliação. Para Lencione (2012) a 

espoliação significa “privar alguém de algo, por meios ilícitos, ilegítimos ou violentos” 

(LENCIONE, 2012, p.2). A reprodução do capital para a mesma autora “se vincula aos 

diversos procedimentos que buscam se apossar do lucro, por meio da sujeição da posse 

e do domínio da propriedade privada” (LENCIONE, 2012, p. 2). Há uma diferença entre 

essas duas formas de acumulação de capital. A primeira produz um novo capital e a 

segunda faz parte de um capital que já se concretizou. Esse se agrega mais valor através, 

por exemplo, da exploração do trabalho.  

Atentando a realidade capitalista brasileira, Brandão (2010) afirma que o 

processo histórico do país é marcado por uma rede de inércias, rupturas, conflitos, 

desequilíbrios e assimetrias. Foi marcado por um complexo desenvolvimento desigual 

de seus espaços regionais e urbanos. São as desigualdades que marcam a continua 

rigidez socioeconômica presente no Brasil. Ainda segundo o mesmo autor, a apropriação 

do excedente, que se acentuou em escala nacional, é marcada por ritmos desiguais e 

forças produtivas materiais:  

As estruturas socioeconômicas de exploração e marginalização 

continuaram a se fortalecer, a superexploração do trabalho e destruição 

ambiental persistiram e se sofisticaram. A compulsão das elites para 

estocar, simultaneamente, ativos de raiz e ativos financeiros, para 

espoliar, explorar e depredar os recursos territoriais, ao mesmo tempo 

que busca no âmbito do Estado garantias de rentabilidade, liquidez e 

conservação patrimonial, se exacerba. (BRANDÃO, 2010, p. 63)  

 

Esta discussão teórica preliminar permite avançar desvendando realidades 

concretas e as estratégias de acumulação. Essas que avançam expropriando 

comunidades, precarizando o trabalho e esgotando as fontes naturais de existência social 

coletiva nos territórios. Em suma, acredita-se que a mineração em Catalão/GO é 

ilustrativa deste processo.  
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MINERAÇÃO E O PROCESSO DE ESPOLIAÇÃO DAS COMUNIDADES 

CAMPONESAS EM CATALÃO, GOIÁS 

O município de Catalão, localizado no Sudeste Goiás, possui um dos maiores 

polos mineroquímicos do Brasil, com atuação de empresas nacionais (Vale Fertilizantes) 

e estrangeiras (CMOC International - “braço” internacional da China Molybdenum) na 

extração e beneficiamento de fosfato e nióbio. 

A territorialização dos grandes projetos de extrativismo mineral no município de 

Catalão/GO engendra processos concomitantes de desterritorialização de Comunidades 

Camponesas e conflitos socioambientais. Por consequência, territórios da vida coletiva 

são fragmentados e exauridos pelos ritmos extrativistas das empresas mineradoras que 

atuam no município. O território, neste sentido, é entendido como patrimônio material 

e imaterial necessário para a produção e reprodução local, que sustenta a sobrevivência 

coletiva da Comunidade Macaúba.  

Dessa maneira, a territorialização das atividades mineradoras promove disputas 

territoriais e efeitos socioambientais que envolvem a expropriação do campesinato, 

alteração da paisagem local, aumento do escoamento superficial e diminuição de 

infiltração de águas no solo, rebaixamento do lençol freático, processos erosivos, 

assoreamento das drenagens, aumento de gases e partículas sólidas em suspensão, 

geração de ruídos, supressão da flora, migração da fauna, desequilíbrios na biota 

aquática, riscos de rompimento e extravasamento de lamas de rejeitos das barragens, 

expansão da monocultura de eucaliptos etc. (FARIAS, 2002; FERREIRA, 2012). 

À vista disso, a disposição de estéril exemplifica um dos problemas ambientais 

locais relatados pelos camponeses. Praticamente de qualquer lugar da Comunidade 

Macaúba é possível visualizar, no horizonte, os depósitos de estéril, pondo em destaque 

a poluição visual e a dilapidação da paisagem no local conhecido pelos moradores como 

serra “terra quebrada”. Despida de vegetação e entulhada de estéril, a serra “terra 

quebrada” foi drasticamente modificada. “Como eu poderia imaginar que um dia nós íamos 

ver a “terra quebrada” entupida de estéril daquele jeito? Eu acordo todos os dias e quando observo 

pela janela ou saio do lado de fora da porta da sala e entro no curral, a visão é aquela, a montanha 

de estéril só aumentando. Antes, eram apenas os babaçus e a serra terra quebrada”, disse um dos 
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entrevistados. Os efeitos ambientais dos depósitos de estéril possuem impactos diretos 

e irreversíveis nas paisagens. (Fotos 1). 

Foto 1 - Paisagem modificada pela atividade mineradora por meio das pilhas de estéril, com 

impactos socioambientais em propriedades familiares na Comunidade Macaúba, Catalão/GO.  

     
Fonte: Pesquisa de campo, Junho de 2017. 

Autor: Gonçalves (2017). 

Os efeitos ambientais impactam as paisagens da Comunidade Camponesa na 

vizinhança com lugares ocupados por famílias camponesas que vivem e trabalham na terra, 

dedicam-se aos cultivos dos quintais, plantio de roças e pastagens para criação de gado 

leiteiro. As transformações nas paisagens locais resultam na destruição das características 

naturais da “terra quebrada” frente as operações da empresa Anglo American Fosfatos 

Brasil Ltda. Para um dos moradores entrevistados “o problema é agravado, pois, o depósito de 

estéril se localiza na “cabeceira das nascentes”, afeta nossa rede de drenagens que passa ao fundo da 

casa aqui embaixo. Bem próximo delas haviam nascentes que desapareceram, existia captação de água 

naquelas nascentes. Logo embaixo da serra “terra quebrada” também tinha morador, represa para 

irrigar as lavouras de alho. Lá perto ainda tem as mangueiras, restos dos quintais dos moradores. Há 

uma modificação drástica das paisagens da nossa Comunidade”.  

Essas observações elucidam aos poucos que a “convivência” com os ritmos e efeitos 

da atividade mineral torna a vida dos camponeses na terra insustentável. O ritmo de 

trabalho e extração mineral estabelecidos pelos grandes projetos de mineração é o do lucro 
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no menor prazo possível, portanto, contraposto ao tempo e ao espaço dos camponeses que 

vivem há décadas na Comunidade Macaúba. A mineração impõe uma nova lógica temporal 

e espacial, controlada pelo sistema do capital, cujo resultado, nas palavras de Mészáros 

(2007), é o máximo de desperdício e destruição, assinalados pela degradação sem limites do 

trabalho humano e da natureza. Diante disso, “o sistema do capital enxerga as terríveis 

perdas humanas, sociais e ecológicas impostas por sua míope perseguição da velocidade e 

da quantidade como meros “efeitos colaterais”” (MÉSZÁROS, 2007, p. 16).  

Os impactos na água são elucidativos do processo de exaustão territorial provocado 

pela mineração. A posição das pilhas de estéril não possui apenas como consequência a 

poluição visual, atingem também a principal fonte natural da existência das famílias: as 

nascentes de água. A serra “terra quebrada”, neste sentido, além da representação simbólica 

que despertava nos moradores, localiza-se num divisor de águas, onde estão algumas das 

principais nascentes que irrigam os córregos, pequenas barragens e regos locais. Por isso, as 

intervenções geradas pelos empreendimentos de mineração por intermédio do depósito de 

estéril, impactando diretamente as nascentes, considerando a rede de drenagem no entorno 

da mina do Domo I – Mina Chapadão. (Figura 1).  

 

Figura 1 – Ilustração parcial da Mina Chapadão e de pilhas de estéril onde está localizada, no 

entorno, a Comunidade Macaúba, em Catalão/GO. 

 

Fonte: Google earth, 2013.  
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Os relatos orais dos sujeitos que vivem na Comunidade Macaúba pontuaram que 

ao longo dos anos, a abertura da mina de Chapadão e expansão dos empreendimentos 

da mineradora resultou em novas áreas impactadas por barragens, estradas e pilhas de 

estéril, afetando, ao mesmo tempo, as fontes de água que compõem a rede de drenagem 

local. À vista disso, é didática a observação de um camponês entrevistado: “os depósitos 

de estéril coincidem com o espigão onde estão as nossas nascentes, parece que as empresas fazem 

isso de maneira proposital, para deixar nossa vida insustentável, vai ficando difícil, até eles 

poderem vim e comprar do jeito deles”. Destaca-se ainda o medo e a desconfiança que a 

atividade mineradora gera quanto à qualidade da água para o consumo das famílias. 

“Ninguém mais tem confiança de beber as águas daqui. Antes nós chegávamos na beira de 

qualquer córrego, nos regos ou nas minas e bebia a água limpinha. Só agachava ali e bebia com a 

mão mesmo, água pura. Hoje, agente tem medo de fazer isso, nós não sabemos o que tem nessas 

águas. Hoje as nascentes têm aquele barro amarelado, a água é suja”.   

Quanto a diminuição da água ao longo dos anos, há desdobramentos diretos nas 

fontes de geração de renda das famílias que vivem na Comunidade Macaúba. Um dos 

entrevistados destacou como isso reverberou na sua propriedade e produção local, tendo 

como exemplo o período em que plantavam alho, antes de 2000. “Até o ano 2000 nós 

plantávamos quatro hectares de alho aqui. Erra tudo irrigado. A nossa represinha supria a 

irrigação nos meses mais críticos, que eram maio, agosto e setembro. A água nossa sustentava 

quatro hectares de alho irrigado. As bombas trabalhavam direto, agora você vê a diferença. Hoje 

eu não arrisco plantar nem meia hectare irrigada aqui na nossa propriedade. Com a falta de água 

eu posso perder tudo. Isso é prejuízo pra nós, não é?”.   

Outro camponês entrevistado na Comunidade Macaúba destacou também as 

consequências da progressiva diminuição da água que supre as necessidades cotidianas 

em sua propriedade, como a irrigação, os afazeres de casa e o consumo para o gado 

leiteiro. Com ênfase na irrigação, observou que nos últimos anos a produção de 

alimentos em sua propriedade reduziu devido ao fato de que a água já não sustenta mais 

todas as áreas irrigadas que eram plantadas em distintos períodos do ano. “A minha água, 

que comportava três motores B18 para o uso aqui na minha irrigação, agora custa manter um, 
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olha lá. Ano passado mesmo a água não deu e eu tive que levar o motor lá para o córrego, tive 

prejuízo por que o custo aumentou, comprei mais cano, tive que contar o trabalho a mais. Mas, 

não teve jeito, essa foi a única opção para não perder o que tinha feito. Você imagina o tamanho 

do prejuízo, ia ser muito maior”. 

As palavras desses sujeitos evidenciam que a ação do capital hegemônico 

territorializado pelas atividades de mineração solapa pouco a pouco o substrato objetivo, 

a base natural da existência dos camponeses. Diante disso, as reflexões de Mészáros 

(2007, p. 27) contribuem para demonstrar que a relação da humanidade com a natureza, 

entendida como fundamento último de todo o sistema material da vida humana, “vem 

sendo violado pelo capital de todas as maneiras possíveis, ignorando 

irresponsavelmente as consequências”. Em razão disso, “não é preciso ter uma 

apreensão profética para entender que a cruel violação da base natural da existência 

humana não pode continuar indefinidamente” (MÉSZÁROS, 2007, p. 27).   

A observação geográfica dos problemas socioambientais provocados pelas 

atividades extrativas de minérios na Comunidade Macaúba, e destacados nas fontes 

orais propiciadas pelos camponeses entrevistados, revela que a vida cotidiana desses 

sujeitos é confrontada com os impactos que as empresas de mineração vêm gerando. 

Essas constatações expressam passivos socioambientais que atravessam décadas. As 

condições materiais e imateriais da existência das famílias camponesas que vivem na/da 

terra tornam-se, assim, sistematicamente arruinadas pelas consequências da atividade 

mineradora.  

Em suma, ao assorear as nascentes, poluir o ar, destruir as paisagens naturais, 

arruinar os córregos locais, afetar negativamente a biodiversidade animal e vegetal, os 

efeitos dos empreendimentos de mineração tornam inexequível a reprodução coletiva 

dos camponeses na terra de trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A acumulação primitiva representa estratégias violentas de expansão no capital 

na sociedade moderna, desapropriando o camponês de seu lugar. Oposto do que se 

pensava a priori, esse tipo de acumulação é necessário para que o capital possa ser 
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sobreacumulado. A acumulação primitiva se torna perpetua para o capital e supera a 

outras formas de acumulação de capital em alguns casos. O território e a vida dos 

trabalhadores nesse processo ficam a disposição do capital através da superexploração 

de ambos, por métodos espoliativos de dominação e no uso da pilhagem e da usura, 

legalizadas pelo Estado.  

As pesquisas de campo, observações diretas e entrevistas com camponeses e 

trabalhadores que vivem na Comunidade Macaúba, em Catalão/GO, contribuem para 

revelar as contradições do modelo mineral de grandes projetos. Os ritmos extrativos e a 

dinâmica de mudanças irreversíveis das paisagens, exaustão dos solos e das águas, 

poluição sonora, do ar e visual revelam que a relação entre empresas mineradoras e as 

comunidades que vivem no entorno das minas a céu aberto é insustentável. Portanto, o 

olhar geográfico integrado e iluminado pelos referenciais teóricos que elucidam a 

dinâmica evolutiva, a expansão e as estratégias do capital a partir de atividades 

extrativas como a mineração, deixa claro que a acumulação primitiva constitui como 

processo permanente no capitalismo. 
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INTRODUÇÃO  

O tema central deste artigo é o trabalho e os trabalhadores da agroindústria de 

aves Friato - Nutriza/S.A. localizada na cidade Pires do Rio no Sudeste goiano. Mediante 

a tríade capital-trabalho-saúde, propomos uma leitura e reflexão crítica acerca das 

condições de trabalho e os riscos à saúde dos trabalhadores na referida empresa. O 

objetivo é evidenciar as reais condições de trabalho e os riscos os quais os trabalhadores 

estão expostos neste ambiente de trabalho.  A Metodologia empregada nesta pesquisa é 

o uso de matérias veiculadas na mídia em geral, bem como a análise de documento 

judicial como os Termos de Ajuste de Conduta.  

A MODERNIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE TRABALHO NA INDÚSTRIA 

FORDISTA 

 

O alvorecer do século XX os capitalistas introduziram mudanças importantes no 

processo de produção de mercadorias. Sob a égide do capitalismo monopolista, novas 

formas de organização do trabalho juntamente com um aparato técnico moderno são 

adotados nas fábricas de automóveis do mundo ocidental, prenunciando que a 

racionalidade científica introduzida no processo produtivo das indústrias 

automobilísticas, revolucionaria de vez o método e a organização do trabalho dentro da 

fábrica, bem como a vida e o cotidiano fora dela.  

mailto:fabio.de.macedo@gmail.com
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O modelo de produção e organização do trabalho elaborado por Henri Ford e F. 

W. Taylor é a expressão mais cabal de que a ciência tornara força produtiva para o 

capital. Segundo o geógrafo David Harvey (2006, p. 122), em 1914, Henry Ford 

introduzia o dia de oito horas e cinco dólares aos trabalhadores da linha automática de 

montagem de automóveis em Michigan-EUA, esta seria a marca simbólica do 

nascimento de um novo modelo de produção industrial que passou a ser denominado 

de fordismo.  

A esteira volante introduzida por Ford permitiu que a mercadoria chegasse ao 

trabalhador sempre numa posição fixa na fábrica. A introdução do cronômetro permitiu 

medir o tempo do trabalho e, desde então, o ritmo de execução das tarefas de cada 

trabalhador passou a ser regulado pelo ritmo da máquina. Estabeleceu - se a partir daí o 

“casamento perfeito” para a racionalização do tempo de trabalho, garantindo enormes 

ganhos de produtividade através da decomposição/fragmentação do processo de 

trabalho em movimentos regulares e da organização das tarefas segundo padrões 

rigorosos de tempo e estudo do movimento. O trabalho vivo é a força produtiva do mais 

valor e, por isso mesmo não pode ser desperdiçada, ao contrário. 

 

Essa força deve ser despendida no grau médio habitual de esforço, com 

grau de intensidade socialmente usual. Sobre isso o capitalista exerce 

vigilância com o mesmo temor que manifesta que nenhum tempo seja 

desperdiçado, sem trabalho. Comprou a força de trabalho por prazo 

determinado. Insiste em ter o que é seu. Não quer ser roubado. (MARX, 

2008, p. 313) 

 

Segundo Antunes (2009) era necessário racionalizar as operações realizadas pelos 

trabalhadores, reduzindo o desperdício, bem como o tempo, aumentando o ritmo do 

trabalho, estas foram as maneiras encontradas pelo fordismo-taylorismo de intensificar 

as formas de exploração, e extração do mais-valor. A especialização e fragmentação do 

trabalho tornaram o trabalhador operário da indústria fordista um repetidor de gestos 

simples, cansativo e embrutecedor, limitando a dimensão criativa e intelectual do 

trabalho, excelentemente caricaturado por Chaplin no filme Tempos Modernos.  
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A rigidez da linha de produção articulava os diferentes momentos do processo 

de trabalho, “tecendo vínculos entre as ações individuais das quais a esteira fazia as 

interligações, dando o ritmo e o tempo necessários para a realização das tarefas” 

(ANTUNES, 2007, p. 39). Ao passo que se desarticulava o momento da elaboração e da 

execução do trabalho, cabendo à gerência científica o pensar, o conceber, o planejar; e aos 

trabalhadores do chão de fábrica caberia apenas executar mecanicamente as ações 

planejadas pelos gerentes. Segundo Braverman (1977, p. 86) esta divisão técnica do 

trabalho na fábrica moderna entre planejamento e execução, impunha-se diante da 

necessidade imperativa de a gerência efetuar “o controle concreto de execução de toda 

atividade no trabalho”.  

Portanto, as inovações no/do processo produtivo e os novos métodos de trabalho 

fordista-taylorista permitiram a produção em massa, homogeneizada e padronizada a 

partir de uma estrutura produtiva verticalizada. Produção em série com o uso de linhas 

rígidas e ritmadas pela máquina, a organização parcelar do trabalho e a decomposição 

das tarefas e separação entre elaboração e execução. Todas estas mudanças que 

permearam o mundo do trabalho ao longo do século XX tendiam ao barateamento dos 

preços das mercadorias, a ampliação do mercado de consumo de massas e maior 

produção do valor.   

Este sistema produtivo iniciado nas indústrias automobilísticas da Ford nas 

primeiras décadas do século XX difundiu-se amplamente para empresas de diferentes 

ramos industriais do ocidente que adaptaram as suas atividades produtivas às esteiras 

volantes e à racionalização do tempo de trabalho. Indústrias de bebidas, de alimentos, 

de calçados, indústrias têxteis, indústria pesada, frigoríficos, entre outras, intensificaram 

a produção e aumentaram a produtividade do trabalho com a adoção das linhas de 

montagem fordista - taylorista.  

O Crash da bolsa de valores de Nova Iorque em 1929 e a crise de acumulação dos 

anos 1930 que a sucedeu, abriu brecha para a implementação da doutrina econômica 

Keynesiana que se contrapunha às doutrinas liberais ao defender a intervenção do 

Estado na economia a partir da adoção de medidas protecionistas. Desde então, mas, 

sobretudo no pós-guerra, forjava-se um grande “estado de compromisso” entre Estado, 
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capital, e cúpula sindical. Sobre este pacto social entre as forças sociais de produção, 

Antunes (2009, p.40) salienta que,  

 

[...] junto com o processo de trabalho taylorista/fordista erigiu-se, 

particularmente durante o pós-guerra, um sistema de “compromisso” 

e “regulação” que, limitado a uma parcela dos países capitalistas 

avançados, ofereceu a ilusão de que o sistema do metabolismo social 

do capital pudesse ser efetiva, duradoura e definitivamente controlado, 

regulado e fundado num compromisso entre capital e trabalho 

mediado pelo Estado.  

 

O relativo equilíbrio e harmonização das classes - burguesia e proletariado - 

mediadas pelas cúpulas sindicais e partidos políticos e arbitrado pelo Welfare State, 

garantiu durante os anos subsequentes à Segunda Guerra um período de prosperidade 

do capital monopolista. Foram mais de duas décadas de lucratividade alheio a crises de 

superprodução ou subconsumo nos países capitalistas avançados. A sustentação deste 

compromisso socialdemocrata deu-se com base na intensa exploração do trabalho nos 

países da periferia do sistema capitalista, que não foram chamados a participar do pacto 

social.  

 

MUDANÇAS/PERMANÊNCIAS NOS MÉTODOS DE TRABALHO INDUSTRIAL 

NA DÉCADA DE 1970 

 

No final da década de 1960, o regime de acumulação fordista/keynesiano 

indicava sinais de “esgotamento” e no começo dos anos 1970 verificava-se queda nas 

taxas de lucros. Em 1973 com a crise do petróleo e a eclosão das lutas sociais e de classes, 

“questionando os pilares constitutivos da sociabilidade do capital, particularmente no 

que concerne ao controle social da produção [...] anunciavam os limites históricos do 

compromisso fordista”. (ANTUNES, 2009 p. 43). A resposta do capital à crise veio na 

forma da reestruturação da produção, alicerçada na revolução técnico – científico -

informacional. Começa uma nova forma de organização, gestão e controle da força de 

trabalho, com importantes reformas no aparelho de Estado, o novo paradigma 
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organizacional é o que ficou conhecido como acumulação flexível, contrapondo-se à 

rigidez do fordismo e o compromisso distributivo keynesiano. 

As principais características deste novo modelo é o seu padrão produtivo e 

organizacional altamente tecnológico, resultado da introdução de técnicas de gestão da 

força de trabalho próprias da fase informacional, bem como da introdução ampliada dos 

computadores e da robótica na produção. Outro aspecto fundamental diz respeito à 

“gestão da força de trabalho: trabalho em equipe, células de produção, times de trabalho, 

envolvimento participativo (colaboradores), o trabalho polivalente, multifuncional, 

qualificado” (ANTUNES, 2009).  

 Buscou – se com isso a superação de uma estrutura produtiva rígida e 

hierarquizada, por outra mais flexível, recorrendo-se à desconcentração da produção e 

à terceirização da produção e do trabalho. A finalidade de tudo isso é a redução do 

tempo de trabalho e a intensificação da exploração da força de trabalho, aumentando a 

produtividade e extração de mais valia. Desde então, o sinônimo de empresa moderna 

deixou de significar uma corporação com grande número de funcionários, agora é a 

“empresa enxuta” que consegue produzir mais lucros com menos trabalhadores. A 

consequência deste processo é a eliminação de postos de trabalho, o desemprego 

estrutural e o aumento extraordinário da informalidade, bem como aumento da 

fragmentação no interior da classe trabalhadora; precarização e terceirização da força de 

trabalho; destruição do sindicalismo de classe e sua conversão num sindicalismo dócil; 

ou de empresa (ANTUNES, 2009). 

 

O TRABALHO NA FRIATO - NUTRIZA S.A. E OS RISCOS À SAÚDE DOS 

TRABALHADORES  

 

Com a expansão da modernização científica fordista, taylorista, toyotista, 

flexível, ou um híbrido de dois ou mais sistemas como acontece em muitas linhas de 

montagem de indústrias que adotou tais modelos, a modernização da produção e dos 

métodos de trabalho alcançou os frigoríficos. No entanto, a diferença é que nestas 

indústrias de carne, ocorre o processo inverso, no lugar da montagem da mercadoria na 

linha de produção conduzida pela esteira volante fordista, modernizada com a 
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parafernália eletrônico-computacional, assiste-se a desmontagem do animal - 

mercadoria em partes, em cortes específicos. Neste caso, como o frigorífico de frango, 

são cortes de asa, coxa, sobrecoxa, miúdos, coração, fígado, moela, além de embutidos: 

salsicha, mortadela, linguiça, por isso consideramos que se trata de linha de 

desmontagem. 

Um processo de trabalho que exige durante todo o tempo extrema atenção na 

execução das tarefas no cotidiano do trabalho, pois a rapidez na manipulação de 

instrumentos de trabalho cortantes muito bem afiados, como facas, coloca 

cotidianamente os trabalhadores em risco de acidente de trabalho, especialmente os 

frigoríficos de frango. É sabido das constantes e significativas lesões por cortes, muitas 

vezes profundos, nas mãos, dedos, braços, bem como o alto índice de Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e Lesões por Esforço Repetitivo 

(LER). O risco do trabalho nas linhas de desmontagem das indústrias de carne, 

especialmente de aves está correlacionado, ao nosso ver, o ritmo cada vez mais intenso 

do trabalho nas linhas de produção, os trabalhadores são submetidos a longas jornadas 

de trabalho sem intervalos satisfatórios para descanso, fato que coloca em risco a saúde 

dos trabalhadores. Qual é a realidade concreta destas questões no frigorífico Friato - 

Nutriza onde trabalham centenas de trabalhadoras/trabalhadores que manuseiam 

diariamente instrumentos cortantes?  

A Nutriza Agroindustrial de Alimentos de Pires do Rio é formada por um amplo 

complexo agroindustrial, onde são fabricadas rações para aves, granjas de matrizes, 

contendo incubatório e unidade de abate de frangos e processamento de 

industrializados. Atendendo aos mercados do Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste 

do país e também ao mercado externo de frangos e derivados, principalmente Europa e 

Ásia.  O grupo trabalha com as marcas Nutriza (frango congelado e resfriado) e Friato 

(frango e cortes temperados, cortes e miúdos congelados de frango e industrializados) 

com grande diversidade de produtos. 

O processo de produção é todo verticalizado na forma de oligopólio. Desde o 

plantio da soja e do milho até a produção de rações para nutrição das cerca de seis 

milhões de aves alojadas em mais de 200 galpões de criadores integrados nos municípios 
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de Pires do Rio, Palmelo, Santa Cruz, Orizona, Urutaí e Ipameri, num raio de 70 

quilômetros da sede em Pires do Rio. A média diária de abate é de 220 mil aves, com 

geração de mais de 1500 empregos diretos e outros 4.500 indiretos em toda região 

Sudeste18.  

Nesse trabalho não tivemos contato direto com os trabalhadores da empresa, o 

que deve ocorrer em breve na continuidade da pesquisa. Os contatos tem sido 

esporádicos e informais. No entanto, chama atenção, o grave acidente ocorrido no dia 25 

de novembro de 2013; um vazamento de amônia19 na linha de abate de frangos onde 23 

funcionários foram atingidos e hospitalizados, três deles no Hospital de Queimaduras 

de Goiânia20.  

Outra fonte importante a qual tivemos acesso foi o Termo de Ajuste de Conduta 

- TAC de número 20120119 do Ministério Público do Trabalho que data do ano de 2012, 

portanto, anterior ao acidente de vazamento de gás amônia. Por este documento a 

empresa deveria se adequar aos sistemas de segurança quanto a vazamentos de amônia: 

i). Atender, em 10 dias, todas as exigências constantes do relatório de inspeção dos reservatórios 

de amônia da empresa, firmados no ano de 2011. Além disso, a empresa deveria, por 

exigência do Termo de Ajuste de Conduta: j). Instalar, em 60 dias, sensores de detecção de 

vazamento de amônia junto a cada um dos evaporadores que dão acesso as salas de cortes e demais 

ambientes refrigerados da empresa. O referido termo exige também que a empresa deveria,  

 

[...]. Adquirir em 60 dias e assegurar o fornecimento dos seguintes 

equipamentos de proteção, disponíveis em local de fácil e rápido acesso 

aos empregados encarregados de atuar em caso de vazamento: i) 

máscara panorâmica com filtro de amônia; ii) equipamento de 

respiração autônomo; iii) óculos de proteção ou protetor facial; iv) luvas 

                                                           
18 Disponível em: http://www.friato.com.br/nutriza.html. Acesso 12/04/2014 
19 A amônia é o gás utilizado para resfriamento de câmaras frias para armazenagem e 

resfriamento de produtos produzido nos frigoríficos. Trata-se de gás toxico, que se inalado pode 

levar a morte.  
20http://revistasafra.com.br/apos-acidente-funcionamento-de-frigorifico-em-pires-do-rio-go-e-

normalizado. Acesso: 18 de setembro, 2014. 

http://www.friato.com.br/nutriza.html
http://revistasafra.com.br/apos-acidente-funcionamento-de-frigorifico-em-pires-do-rio-go-e-normalizado
http://revistasafra.com.br/apos-acidente-funcionamento-de-frigorifico-em-pires-do-rio-go-e-normalizado
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protetoras de borracha (PVC); v) botas protetoras de borracha (PVC); 

vi) capa impermeável de borracha e/ou calças e jaqueta de borracha21. 

 

Percebe-se que a empresa parece não ter cumprido, neste caso, o Termo de Ajuste 

de Conduta acordado com o Ministério Público do Trabalho, e o possível 

descumprimento pode ter agravado o nível de segurança das tubulações de gás amônia 

que se rompeu. O acidente atingiu os trabalhadores colocando em risco sua saúde, bem 

como sua própria vida. Tais fatos deixam em dúvida a real preocupação da empresa com 

a segurança das trabalhadoras e trabalhadores no ambiente de trabalho.  

O Termo de Ajuste de Conduta também trata da obrigatoriedade de pausas 

necessárias à para recuperação de fadiga no ambiente de trabalho da Nutriza. A alínea a do 

item II está observa que, 

[...] nos termos do item 17.6.3 da NR 17, em todas as atividades que 

geram sobrecarga muscular estática e dinâmica dos membros 

superiores, inferiores, tronco, dorso e pescoço, dentre os quais todas as 

atividades realizadas nos setores de pendura, escaldagem, evisceração, 

salas de cortes, embalagem, miúdos, rependura, expedição e 

paletização, dentre outras. Serão instituídas, no prazo a partir de 

31.12.2012, 20min de pausas de recuperação de fadiga, distribuídos em 

2 pausas de 10min, computados como de efetivo período de trabalho, 

para todos os efeitos legais. Serão acrescidas para 3 pausas de 10min, a 

partir de 30.7.2013. Serão acrescidas para 4 pausas de 10min, a partir de 

31.12.2013 e, a partir de 30.7.2014, distribuídas em 5 pausas de 10min. 

Serão acrescidas para 6 pausas de 10min, a partir de 31.12.2014, 

totalizando 60min para uma jornada de 8h22.  

 

 Observa-se pelo referido TAC que as condições de trabalho no interior do 

frigorífico provavelmente causava fadiga e cansaço excessivo provocados por longo 

período ininterrupto de trabalho na mesma posição e repetindo os mesmos gestos.  

Tal situação parece não ser exclusiva da Friato-Nutriza. Em estudo realizado em 

2009 em um frigorífico de aves do sul do país foi avaliado as condições de trabalho da 

                                                           
21 Ministério do Trabalho - Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho 

Projeto de Atuação Nacional Coordenada – FRIGORÍFICOS Procuradoria Regional do Trabalho 

da 18ª Região. 
22 Ministério do Trabalho - Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho 

Projeto de Atuação Nacional Coordenada – FRIGORÍFICOS Procuradoria Regional do Trabalho 

da 18ª Região. 
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empresa. Em uma amostragem de 951 funcionários de um dos maiores abatedouros de 

frango do Rio Grande do Sul constatou-se índices elevados de LER/DORT e adoecimento 

mental. Brum (2009) identificou a relação entre os adoecimentos e afastamentos 

psiquiátricos ocorridos na empresa relacionados com a organização do trabalho no 

interior da mesma. Hutz & Nunes (2001) evidenciou alto índice de ideação suicida nos 

trabalhadores do setor na cifra de 10,2%.    

Em outra pesquisa realizada em 2006, a Federação dos Trabalhadores das 

Indústrias de Alimentação do Rio Grande do Sul propôs uma análise do setor avícola no 

estado. O resultado foi alarmante,  

 

Os números demonstraram que 80% dos funcionários faz uso 

sistemático de analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos, e pelo 

menos 20% faz uso de medicamentos controlados como 

antidepressivos e tranquilizantes. Aproximadamente 42% menciona 

cansaço insuportável após o trabalho, metade sente dores no corpo logo 

após chegar em casa e 67,1% sacode as mãos por formigamento e 

adormecimento, sintoma e risco às LER/DORT. Além disso, verificou-

se precarização, ritmo acelerado e rotatividade como fatores, cujo 

somatório ocasiona doenças ocupacionais. (WALTER, 2012, p. 42-43). 

  

Nesse sentido as pausas deverão ocorrer também na jornada de trabalho de horas 

extras. A cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso em ambiente adequado, 

que “assegure conforto térmico, hidratação, satisfação das necessidades fisiológicas e 

assento adequado23”. É interesse na continuidade desta pesquisa observar em contato 

com os trabalhadores se a empresa tem cumprido corretamente o TAC quanto ao tempo 

de descanso e relaxamento; visto que, no caso das tubulações de gás amônia a empresa 

deixa dúvidas quanto ao cumprimento do Termo assinado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

                                                           
23 Ministério do Trabalho - Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho 

Projeto de Atuação Nacional Coordenada – FRIGORÍFICOS Procuradoria Regional do Trabalho 

da 18ª Região. 
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A indústria de produção carne de aves no Brasil coloca-se em terceiro lugar no 

ranking mundial para este produto, ficando atrás apenas de China e Estados Unidos. Os 

Estados do sul do país concentram a maiores empresas do setor e exportam carne de ave 

para mais de 150 países, entre os mais expressivos estão: União Europeia, Japão, Hong 

Kong, África do Sul e Rússia, que são grandes importadores de cortes de aves; e o Oriente 

Médio, grande comprador do frango inteiro. O setor é responsável pelo emprego de 

aproximadamente 4,5 milhões de postos de trabalho em todo país, direta ou 

indiretamente. Empresas como Sadia, Perdigão, Seara Alimentos, Doux Frangosul 

dominam este setor econômico.   

No entanto, no que se refere às condições de trabalho e a saúde dos trabalhadores 

destas indústrias, a primeira percepção que temos, é a de que as condições de trabalho 

“é em geral repetitivo e monótono, por estar constituído em pressupostos do 

taylorismo/fordismo”. (WALTER, 2012 p. 44). As características dos métodos e processo 

de trabalho organizado sob este modelo apresentadas no início deste artigo, é o tem 

prevalecido na realidade das fábricas de desmontagem de frango.  

Segundo Walter (2012, p. 44), “o trabalho é organizado em linhas de produção, 

as nóreas, sendo o ritmo e a cadência determinada pela hierarquia e permitindo uma 

margem de autonomia infimamente pequena”. A forma como o trabalho é organizado 

impõe ao trabalhador a adaptação às máquinas e a seu lugar na produção. O ritmo 

elevado e a repetição dos gestos criam uma espacialidade propícia a apagar toda a 

criatividade e inventividade do trabalho, cabendo apenas reproduzi-lo mecanicamente 

no menor tempo o possível. A crueza fica nítida quando observamos que o ritmo da 

máquina é um só, igual, mas o ritmo dos trabalhadores e trabalhadoras, humanos que 

são é diverso. Fica claro que a finalidade de invenção da maquinaria não é aliviar o fardo 

do trabalho e sim elevar a produtividade, ao mesmo tempo em que cria o desemprego 

estrutural.  

Mesmo que de alguma forma a mecanização do trabalho possa ter aliviado a 

carga física - mesmo que não seja está sua finalidade - sobrecarrega-se “mãos e braços, 

bem como nuca, ombros e pescoço. Colocam o trabalhador de forma estática de forma 

monótona e repetitiva. A repetição de movimentos em tempo exíguo sobrecarrega 
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determinados músculos”. (WALTER, 2012, p. 45). O capital ao exigir produtividade 

intensiva expõe o trabalhador a um conjunto de doenças como LER/DORT, dentre 

outras.  

Cabe no prosseguimento desta pesquisa, aprofundar o contato direto com os 

trabalhadores da Nutriza, buscando averiguar as condições de trabalho, bem como, se a 

organização do trabalho na fábrica tem contribuído para o aparecimento e/ou 

agravamento de doenças ocupacionais, mencionadas acima. Ainda mais, por se tratar de 

uma categoria de trabalhadores sem representatividade de classe, pois não há sindicato 

dos trabalhadores de frigoríficos em Pires do Rio, os torna ainda mais susceptíveis aos 

engenhosos mecanismos de cooptação do capital, sobretudo a demissão sempre no 

horizonte. 
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AS ORGANIZAÇÕES COLETIVAS DOS(AS) TRABALHADORES(AS) DA 

FRIGORIFICAÇÃO DE CARNES NO OESTE DO PARANÁ 

Fernando Mendonça Heck24 

INTRODUÇÃO 

Estudar o campo da subjetividade do trabalho, isto é, as suas perspectivas na 

esfera da consciência, o encaminhamento das lutas, formas de organização, dentre 

outros aspectos que a marcam, é parte do tema central do presente artigo. Tal intuito se 

relaciona com as preocupações de nossa tese de doutorado quando focamos, dentre 

outras coisas, a ação sindical e de outras organizações coletivas que representam 

formalmente os(as) trabalhadores(as) do circuito produtivo da frigorificação de carnes, 

no Oeste do estado do Paraná. 

Percebe-se pelos resultados obtidos na pesquisa recentemente concluída25 que 

reina a fragmentação do trabalho na esfera da subjetividade, já que, diferentemente do 

capital, sindicatos e associações de trabalhadores(as) se referenciam no âmbito da 

divisão técnica, categorial e corporativa ao pautar suas estratégias de ação. Além disso, 

parece prevalecer, no Oeste Paranaense, uma ligação significativa entre entidades 

patronais e empresariais junto às direções de sindicatos e associações. 

FORMAS DE DOMINAÇÃO DO CAPITAL DA FRIGORIFICAÇÃO DE CARNES E 

A FRAGMENTAÇÃO CORPORATIVO-CATEGORIAL DO TRABALHO 

 

No circuito produtivo da frigorificação de carnes, o capital subordina o trabalho nas 

suas múltiplas facetas. No geral, este processo de acumulação capitalista se apropria de forma 

combinada, da sujeição da renda da terra (monopolização do território) e da extração de 

trabalho excedente (mais-valia). O que é interessante constatar, é a grande dependência deste 

tipo de capital com relação ao trabalho vivo, já que, por exemplo, sem o trabalho familiar 

                                                           
24 Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus 

Avançado Tupã. Membro do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGeT), Centro de 

Estudos do Trabalho, Ambiente e Saúde (CETAS) e do Laboratório de Geografia das Lutas no 

Campo e na Cidade (GEOLUTAS). Email: fernando.heck@ifsp.edu.br. 
25 Cf. Heck (2017). 
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camponês(a) na engorda não há aves e suínos suficientes para o abate; sem o(a) apanhador(a) 

e batedor(a) de caixa inexiste o carregamento dos animais para os frigoríficos (apesar das 

pressões advindas da tecnologia); e, caso não conte com os(as) abatedores(as) para o 

processamento da carne, não há produção a ser destinada ao mercado interno e exportação. 

Em síntese: este tipo de capital é absolutamente dependente do trabalho vivo (capital variável). 

Apesar disso, as organizações dos(as) trabalhadores(as) não conseguem compreender 

essa face heterogênea do trabalho e, referenciadas que estão na divisão técnica do trabalho, 

imposta, no caso dos sindicatos, pelo Estado, não fazem mais do que lutas pontuais e paliativas, 

limitadas à esfera da circulação e às campanhas salariais. Ou ainda, disputam base (exemplo dos 

Sindicatos dos Trabalhadores da Alimentação - STIA´s e  Sindicatos dos Trabalhadores em 

Cooperativas - STCOOP´s), identificando “categorias” distintas em trabalhadores(as) que 

praticam cotidianamente as mesmas funções – é o caso dos(as) abatedores(as), pois quando 

vinculados à cooperativas pertencem a categoria STCOOP´s e, se ligados às empresas, 

concernem aos STIA´s. O nível dos absurdos, encimados na identificação corporativa-categorial 

é tamanho que os STCOOP´s, com o intuito de obter cartas e registros sindicais junto ao MTE, 

“criou” outra categoria o(a) cooperário(a)26. 

O principal objetivo da criação desta “nova” categoria é, justamente, disputar uma 

ampla fatia de recursos advindos da contribuição sindical, isto é, não há o intuito de 

subverter as imposições do sindicalismo de Estado, pelo contrário, prevalece a identificação 

categorial e fragmentada e as disputas intercorporativas. Inclusive, é importante apontar 

que as disputas de base aprofundam ainda mais a fragmentação do trabalho, pois se trata 

de conflitos entre “corporações”, que assim se identificam e reivindicam suas “extensões de 

bases territoriais”. Materializam-se, então, embates entre corporações sindicais que servem 

para distanciá-las entre si com consequências importantes para o conjunto de suas bases, 

além do que, representam discordâncias que não contribuem em nada para o movimento 

do trabalho e sua necessária unificação orgânica e de classe. 

Tal situação é grave, pois trabalhadores(as) que desempenham exatamente as 

mesmas funções, sob as mais vis condições de trabalho, são clivados em categorias sindicais 

                                                           
26 Fonte: <http://www.fenatracoop.com.br/site/sindicato-laboral-cooperarios/>. Acesso em 30 ago. 

2017. 
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distintas e, apenas corporativamente opostas, já que no cotidiano fabril ser “cooperário(a)” ou 

“operário” (vinculado a uma empresa), pouco importa do ponto de vista das condições de 

trabalho. Ademais, essa fragmentação dos sindicatos é um dos aspectos fundamentais que 

permite ao capital da frigorificação de carnes continuar sua marcha histórica da acumulação 

capitalista no Oeste Paranaense, pois o trabalho que se identifica em categorias opostas, e não 

como classe, jamais conseguirá oferecer resistência efetiva (lutas de contraespaço), ao capital. 

 

GESTÃO TERRITORIAL ALIENADA E A RIGIDEZ DA TEORIA: UM PRATO 

CHEIO PARA A DOMINAÇÃO DO CAPITAL! 

 

Em decorrência a fragmentação corporativa resume a ação sindical, no geral, ao 

espaço do mercado, ou seja, no âmbito da circulação e das lutas salariais. Enquanto isso, 

o capital atua subordinando a totalidade do processo produtivo e, por isso, é possível 

afirmar, em concordância com Thomaz Junior (2002, p. 227) que: “(...) o capital, voltado 

para todo o circuito do processo produtivo, faz do trabalho alienado instrumento vital 

da dominação de classe”. 

Um dos aspectos fundamentais dessa condição, e que permitiria avançar as lutas 

políticas, é o entendimento de que está na libertação do complexo do trabalho estranhado, e 

não no salário, parte ínfima da riqueza socialmente produzida, o real sentido das lutas do 

movimento do trabalho. Luxemburgo (1999), no seu livro “Reforma ou Revolução?”, em que 

polemiza com as teses de Bernstein, aponta que a luta salarial dos sindicatos, longe de 

conseguir transformar por etapas a redução da taxa de lucro industrial, como pensava 

Bernstein, se trata de uma espécie de trabalho de Sísifo27. A autora é taxativa argumentando 

que os sindicatos: “(...) não estão absolutamente em condições de dirigir uma política de 

ofensiva econômica contra o lucro, porque na verdade não são mais que a defesa organizada 

da força de trabalho contra os ataques do lucro (...)” (LUXEMBURGO, 1999, p.84). Quer 

dizer, as lutas meramente salariais são parte da gestão territorial alienada dos sindicatos, 

                                                           
27 Trabalho de Sísifo é uma expressão popular, oriunda da mitologia grega, que remete a toda 

situação e tipo de trabalho que é interminável ou inútil, pois uma vez terminado ou concluído, é 

preciso recomeça-lo. 
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pois não chegam nem perto de tocar no essencial, o controle do processo de produção, base 

sob as quais o capital funda sua hegemonia sobre o trabalho.  

No entanto, para além dessa concepção mais geral da luta dos(as) trabalhadores(as), 

esse atual estágio do movimento sindical, no caso brasileiro, é resultado, principalmente, da 

sua ligação direta ao Estado que ocorreu, ao longo das três primeiras décadas do século XX, 

efetivando-se na “Era Vargas”. Características como o apego ao legalismo, a fragmentação 

corporativa, dentre outros, são evidências significativas da perspectiva de “colaboração de 

classes”, a essência do sindicalismo de Estado, um amortecedor de conflitos de classe, como 

diria Boito Junior (1991). 

Como visto, a unicidade sindical imposta pelo Estado e a fragmentação 

corporativo-categorial, delimitam a esfera de atuação do movimento sindical que fica 

emparedada nos limites do estranhamento provocado pela divisão técnica do trabalho 

com a legitimação do Estado, o que explica “(...) estarem fragmentados entre o que é 

urbano e rural, entre as fronteiras da base territorial, entre o que é essa ou aquela 

categoria” (THOMAZ JUNIOR, 1998, p.37). Essa é a essência do que chamamos de gestão 

territorial alienada, evidência significativa do complexo do estranhamento do trabalho 

e perceptível nos STIA´s e STCOOP´s do Oeste Paranaense. 

Entretanto, o capital assume uma gestão territorial de totalidade, pois é na 

abrangência da estrutura empresarial, traduzida pela materialização da produção que se 

reconhece, e não nas fragmentações e limites categoriais/municipais. Isto é, no caso 

específico da frigorificação de carnes, o capital subordina renda da terra e extrai mais-valia, 

no campo e na cidade, pouco importando, por exemplo, os limites territoriais do município. 

Para o capital, como sabemos, o que importa é a realização da sua reprodução ampliada, ou 

seja, o processo de acumulação capitalista, e para alcançar tal intuito controla a totalidade 

do processo produtivo (D-M-D’). Com o trabalho, no âmbito das suas organizações políticas, 

o que ocorre é justamente o contrário, prevalecendo a fragmentação e demais clivagens, 

reduzindo sua esfera de ação, em geral, ao espaço do mercado e da circulação, as lutas 

salariais e de melhoria na renda (D’) (Figura 1). 

Poderíamos acrescentar ainda o compromisso aberto das organizações dos(as) 

trabalhadores(as) com interesses patronais, pois os sindicatos se enxergam, na maioria 



 

124 
 

dos casos, e salvo as pequenas nuances, como colaboradores. Aliás, as próprias empresas 

procuraram, historicamente, compor as diretorias dos sindicatos com dirigentes ligados 

aos seus interesses, apesar das resistências e oposições28. Já as organizações coletivas 

dos(as) avicultores(as) e suinocultores(as), no Oeste Paranaense, além de prevalecerem 

pautas corporativas e meramente econômicas, foram incentivadas, no ato de fundação 

ou na aliança política, pelos sindicatos rurais patronais. 

 

Figura 1 - Gestão territorial do capital e trabalho no circuito produtivo da frigorificação de carnes 

 

 

Em vista disso, sinteticamente, argumentamos que o espaço hegemônico 

produzido historicamente em torno do circuito produtivo da frigorificação de carnes, no 

Oeste do Paraná, tem na sua essência a dominação, subordinação e controle do trabalho. 

No entanto, os esquemas de exploração e subordinação do trabalho não são evidentes 

na empiria do arranjo paisagístico e só são possíveis de serem identificados, quando se 

aprofunda no estudo das relações sociais e de poder, invisíveis a olho nu, mas que são a 

essência e base para compreender a existência do capital da frigorificação de carnes no 

Oeste Paranaense. 

                                                           
28 Cf. Pereira, 2013. 
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Neste particular, percebemos como o capital utiliza de forma combinada a 

extração da mais valia do trabalho proletarizado no campo e na cidade e a subordinação 

da renda da terra. Portanto, operar com o conceito de classe trabalhadora, reduzido ao 

proletariado ou ao conjunto dos(as) assalariados(as) despossuídos(as) que vendem a sua 

força de trabalho em troca de salário, não seria suficiente para compreender os 

mecanismos de dominação e controle deste tipo específico de capital, tampouco remeter 

o trabalho familiar à identificação do “assalariamento disfarçado”. Ao mesmo tempo, 

pautar apenas a sujeição da renda da terra familiar, a partir dos contratos de integração 

não daria conta de entender as complexas relações de trabalho que se expressam no 

campo. Em decorrência, o propósito principal da nossa preocupação se dá pelo seguinte 

motivo: para o capital da frigorificação de carnes tais clivagens (se camponês, se 

operário) pouco importam, já que, para garantir seu processo de acumulação, pode 

subordinar estas, aparentemente, distintas e incomunicáveis relações sociais de trabalho 

ao longo do seu circuito produtivo. 

Porém, no âmbito da discussão de algumas compreensões teóricas a cisão, que 

o capital ignora para garantir seu processo de acumulação, é evidente. Do inusitado ao 

descabido, argumento teórico, é o que não falta para justificar a impossibilidade de 

entender a ampliação do conceito de trabalho e de classe trabalhadora. Ou ainda, da 

suposta incongruência em compreender camponeses(as) “proprietários(as)”, como parte 

desta, isto é, como trabalhadores(as). Para algumas matrizes teórico-metodológicas, 

prevalece o entendimento de que estes “mundos”, por exemplo, do campesinato e do 

proletariado, são distintos e desconectados, optando por tratá-los como realidades 

sociais divergentes. 

Ocorre que, o capital, em específico o da frigorificação de carnes, na busca pelos 

patamares sempre ampliados de acumulação, não entende tais realidades sociais como 

incomunicáveis. Utiliza tanto da estratégia de sujeição da renda da terra quanto da 

extração direta do trabalho excedente como partes indissociáveis do seu objetivo central. 

Por isso, resta-nos perguntar: se tal processo ocorre na realidade objetiva, devemos 

ignorá-lo para manter-nos fiéis aos pressupostos teóricos “puros” ou devemos desafiar 

os próprios entendimentos enrijecidos da teoria? 
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Nossa opção é pela segunda afirmação, todavia não acreditamos que, com tal 

postura, estejamos renunciando o legado do pensamento marxista, tampouco que este 

não seja o referencial a ser seguido. Igualmente, não há nenhum motivo, de nossa parte, 

em apostar numa espécie de mix teórico, mas apenas de reconhecer as limitações dos 

referenciais para entender o universo heterogêneo do trabalho no século XXI (THOMAZ 

JUNIOR, 2009). Aqui seguimos o ensinamento de Lukács (2013, p.575, grifos nossos): 

 

A teoria marxiana, porém, é, como foi mostrado, um novo tipo de 

síntese de filosofia e ciência. Portanto, a sua renovação deve ser vinculada 

organicamente com um conhecimento teórico da situação atual. Isto é, com 

base no autêntico método marxiano, deveria ser posto a descoberto o 

caminho econômico que leva à situação atual, aos seus problemas, aos 

seus modos de dirimir. Desviar-se do marxismo enquanto unidade de 

ciência e filosofia tem como consequência que os marxistas muitas vezes 

procurem aplicar de modo acrítico e mecânico ao presente categorias que foram 

formuladas há 40-80 anos. 

 

A Ontologia do Ser Social foi concebida no curso dos anos 1960, mas a crítica de 

Lukács é certeira e atual para muito do marxismo que se pratica na contemporaneidade. 

No livro, ele polemiza com as deturpações stalinistas da teoria, dentre elas, a concepção 

que, “(...) simplesmente eliminou do marxismo as relações asiáticas de produção (...)” 

(LUKÁCS, 2013, p.823). Ou seja, com isso o stalinismo poderia “(...) basear ‘teoricamente’ 

a sua linha tática na dissolução do feudalismo chinês (que nunca existiu)” (LUKÁCS, 

2013, p.574). 

É o mesmo que tem feito, na contemporaneidade, Ricardo Antunes e sua 

teorização que procura explicar a classe trabalhadora, rompendo por um lado com 

autores que decretaram o fim do trabalho, tendo em vista a diminuição do proletariado 

fabril, e, por outro, com a rigidez teórica que não compreende, como parte da classe 

trabalhadora, inserções que não estejam no padrão do(a) proletário(a) “puro”29. Para 

                                                           
29 Neste caso, podemos citar Sérgio Lessa autor que argumenta ter dado seu “Adeus ao 

proletariado”, Ricardo Antunes e outros(as). Nas suas palavras: “Em todos eles, consideradas as 

significativas diferenças de suas posições, há algo em comum: o cancelamento da função social 

que faz do operariado uma classe distinta do restante dos assalariados. Como argumentaremos, 

é esta distinção ontológica, oriunda da estrutura produtiva do modo de produção capitalista, que 

particulariza o proletariado como a classe revolucionária dos nossos dias” (LESSA, 2011, p.105). 
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autores(as) que defendem essa última posição, como Lessa (2011), o proletariado se 

distingue de todos(as) os(as) outros(as) assalariados(as), pelo lugar que ocupa na 

estrutura produtiva, sendo o(a) único(a) que produz o “conteúdo material da riqueza” e 

aquele(a) que nada tem a perder com a superação da propriedade privada. Por isso, o 

autor não nega as crescentes taxas de informalidade, desemprego, mas insiste na tese da 

distinção entre o proletariado e as demais formas assalariadas. 

O corolário do pensamento de Lessa (2011) é sustentar, em nome de Marx30, que 

toda e qualquer tentativa de alteração da categoria trabalho, classe social, meios de 

produção, entre outras, se trata de renunciar ao marxismo. Mais do que isso, tais 

investidas são, em sua visão, empiristas, ou seja, apontam para uma perspectiva que não 

dá conta de entender o mundo, quiçá transformá-lo, em suas palavras: 

 

Tratar teoricamente os complexos e difíceis problemas postos pelo 

trabalho e sua evolução em nossos dias é algo, como esperamos ao 

menos ter sugerido, impossível de ser levado a cabo com sucesso se nos 

ativermos apenas às opções teóricas que a via de menor resistência nos 

oferece. Nem a abordagem “metafísica” do trabalho, isto é aquela que 

toma o trabalho abstrato como a forma eterna de trabalho, como seu 

modelo platonicamente universal; nem a via “empirista”, aquela que 

apenas se ocupa do imediatamente dado e que termina identificando 

trabalho com assalariamento, podem dar conta do desafio que temos à 

frente: entender o mundo para transformá-lo (LESSA, 2011, p.347-348). 

 

Concordamos com Lessa (2011) sobre a tarefa que temos, no século XXI, 

entender o mundo para transformá-lo, mas não acreditamos que essa incumbência se 

resguarde – mesmo como distinção e pelo lugar que ocupa na estrutura produtiva – 

somente ao proletariado. Se pautarmos a tese do autor para entender, por exemplo, a 

particularidade do capital da frigorificação de carnes: como seria conceber o trabalho 

familiar camponês(a), essencial para a engorda dos animais que serão abatidos pelos(as) 

proletários(as) industriais? Ou ainda, pelo fato de serem proprietários(as), os(as) 

                                                           
30 Mais precisamente da sua, peculiar, “leitura imanente” a partir da qual o autor, basicamente, 

expressa ter valor analítico o Livro I de O Capital (VALENCIA, 2009). A explicação desta, também, 

se encontra no prefácio do seu livro Trabalho e proletariado no capitalismo contemporâneo. 
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camponeses(as) são diretamente inimigos(as) do proletariado? Estão fora do arco da 

classe trabalhadora? 

Tais questões também poderiam ser direcionadas aos entendimentos de 

Antunes (2009), uma vez que se à classe trabalhadora pertencem o conjunto dos homens 

e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho, como ficam as famílias que são 

proprietárias e nas relações de integração (sujeição da renda da terra ao capital 

industrial), experimentam as mais vis condições de trabalho31? São assalariados(as) 

“disfarçados(as)”? O fato de serem proprietários(as) é uma condição que exclui os 

sujeitos do arco da classe trabalhadora, mesmo que vivenciem condições de vida e 

trabalho, na maioria dos casos, próximas ao proletariado? 

Noutro campo do debate teórico, mais precisamente nos entendimentos 

hegemônicos da Geografia Agrária, poderíamos também questionar: todos(as) os(as) 

pequenos(as) proprietários(as) na avicultura e suinocultura são camponeses(as)? Não há 

o que falar sobre as relações de trabalho assalariadas presentes no campo, sobretudo 

empregadas pelos(as) “pequenos(as) produtores(as)” mais abastados deste setor? É 

suficiente e coerente com o real concreto, nas pesquisas, apenas atestar a presença do 

modo de vida camponês(a) ou isso é satisfatório apenas para se adequar ao corpo 

teórico? 

 

PARA NÃO CONCLUIR... 

Estas indagações foram possíveis, justamente pelas preocupações que nos 

ocuparam na presente pesquisa. Ao que parece, estes referenciais, mesmo para entender 

as peculiaridades da exploração do trabalho no circuito produtivo da frigorificação de 

carnes, em nossa opinião, deixavam algo “escapar”. Ou seja, se quiséssemos entender o 

trabalho e as formas de exploração pela perspectiva de Lessa (2011) focaríamos na defesa 

do proletariado, esquecendo, por exemplo, das relações camponesas; na perspectiva de 

Antunes (2009), identificaríamos os homens e mulheres que vivem da venda da sua força 

                                                           
31 É claro que aqui estamos nos referindo ao trabalho familiar camponês(a) e não aos(as) 

pequenos(as) capitalistas. Ver mais em Heck (2017). 
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de trabalho, e aí incluídas todas as relações informais, terceirizadas, dentre outras, 

porém teríamos dificuldade de compreender as especificidades do trabalho familiar; e, 

na perspectiva hegemônica da Geografia Agrária, o foco centralizado e canalizado ao 

modo de vida camponês colocaria em segundo plano compreender as relações de 

trabalho assalariadas. 

Portanto, sentimos que havia limites nestes importantes referenciais para 

compreensão do trabalho e suas formas de controle/dominação/exploração no circuito 

produtivo da frigorificação de carnes, no Oeste do Paraná. Longe de negá-los, nossa 

opção foi tentar estabelecer o diálogo entre estas contribuições, já que, para o capital, tais 

clivagens e fragmentações teóricas não fazem parte do seu processo de acumulação. No 

entanto, essa “interação” entre contribuições que parecem tão distintas, se deu a partir 

de sua leitura crítica com relação ao real concreto que se efetivava na pesquisa, isto é, 

não se tratou de mera “aplicação pura” dos entendimentos de cada um destes autores, 

sem antes, passar pelo crivo da crítica. Só assim entendemos, que foi possível estabelecer 

essa perspectiva de diálogo, que muito contribuiu para a proposição da nossa tese. 

Então, antes de apontar teoricamente para as fragmentações identificando 

apenas as suas “tendências” (se este é “proletarista” ou aquele é “campesinista”), nosso 

objetivo foi outro: enxergar, a partir da pesquisa, o quanto é limitante se resguardar a 

tais especializações teóricas, já que, o próprio capital, para garantir seu processo de 

acumulação, rompe tais barreiras, cobrando-nos entendimentos renovados se temos por 

objetivo oferecer reflexões que possam dialogar com os(as) trabalhadores(as) na 

perspectiva (iminente) da emancipação da sociedade do capital e na construção das lutas 

de resistência (contraespaço).  

Deste modo, as contribuições de Thomaz Junior (2009), quando trata empírica 

e teoricamente, do constante movimento da plasticidade do trabalho (o movimento 

territorial de classe), utilizando de resultados oriundos das suas pesquisas individuais, 

nos incentivou a refletir sobre a classe trabalhadora no circuito produtivo da 

frigorificação de carnes.  

O motivo principal do diálogo com a obra de Antonio Thomaz Junior, se dá 

justamente por ser este o autor que oferece subsídios para pensar o campesinato no arco 
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do universo do trabalho, ou seja, da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo em que, não 

exclui o proletariado e suas mais distintas frações na contemporaneidade (assalariado 

típico, formas precarizadas como as diferentes existências na informalidade, 

trabalhadores/as temporários/as, terceirizados/as etc.). Isto é, o autor procura explicitar 

todas essas dimensões da lavra humana, como uma forma de dar “(...) a importância 

ontológica e o peso dos significados da realidade objetiva, o efetivo terreno da luta de 

classes” (THOMAZ JUNIOR, 2012, p.51). 

Esse referencial tornou-se, então, essencial para o entendimento da exploração 

do trabalho no circuito produtivo da frigorificação de carnes. Mais do que isso, sua 

teoria, que propugna o entendimento ampliado da classe trabalhadora, é um parâmetro 

fundamental para a construção das lutas de contraespaço, seja neste circuito produtivo 

em específico, ou na escala mais geral. Isso porque se torna referência para entender a 

unificação orgânica do trabalho, tão necessária para efetivar a resistência na escala mais 

geral. 

Mas, também, o referencial de Thomaz Junior (2009), é essencial para a 

construção de uma nova identificação dos(as) trabalhadores(as) no âmbito do circuito 

produtivo da frigorificação de carnes. Deste modo, a perspectiva de observar a 

ampliação da classe trabalhadora é absolutamente útil para superar as travagens, 

corporativas e categoriais, que prevalecem nos sindicatos e associações que estudamos 

e que as distanciam das lutas de contraespaço. Igualmente, é só desta maneira que se 

poderá oferecer resistência significativa ao capital da frigorificação de carnes, mesmo 

para conquistas parciais, e quiçá, pautar a luta histórica, iminente e necessária, do 

controle da totalidade da produção por parte do trabalho, até porque os(as) 

trabalhadores(as) a partir das suas resistências individuais e em grupo estão 

questionando a ação de tais organizações e sua gestão territorial alienada no Oeste do 

Paraná. 
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RESUMO 

Nestas primeiras décadas do século XXI, tem se ampliado a ofensiva do capital sobre o 

trabalho, manifestando no território o conteúdo historicamente determinado de formas 

de dominação sobre os trabalhadores e trabalhadoras. É nesse contexto que têm ganhado 

ênfase, dadas às mudanças pelas quais tem passado a agroindústria canavieira nos 

últimos anos, a presença de trabalhadores migrantes sazonais na 10a Região 

Administrativa de Presidente Prudente-SP, que atraídos pela oferta de trabalho no setor 

são submetidos aos mandos e desmandos do capital agroindustrial canavieiro. Todavia, 

é importante considerarmos que estamos tratando de migrações temporárias ou sazonais, 

enquanto fenômeno marcante no país, também sendo chamadas de migrações do 

trabalho para o capital. 

Palavras-chave: Migrações do trabalho; trajetória; agrohidronegócio. 

INTRODUÇÃO 

O discurso do desenvolvimento nacional a partir da agrohidronegócio canavieiro 

tem se mostrado falho neste início do século XXI, além de omitir uma série de questões 

no que diz respeito a real configuração apresentada na 10ª Região Administrativa de 

Presidente Prudente no que tange a superexploração do trabalho e a presença de 

trabalhadores migrantes temporários que tem sido alvo de um processo que além de 

provocar sua expulsão (expropriação) de seu local de origem, muitas vezes acaba por 

atraí-lo para os lugares de destino. 

Desse modo, estamos qualificando as migrações do trabalho para o capital 

enquanto um processo social de grande complexidade, se considerando não apenas os 
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sentidos e significados presentes no ato de migrar, como também os fatores que levam 

os sujeitos a migrarem, mesmo que temporariamente. E neste início do século XXI, torna-

se urgente buscarmos as devidas mediações para com a teoria, no intuito de nos 

situarmos em torno do que apreendemos na prática cotidiana, tendo em vista a 

apreensão deste processo, dado o caráter transitório e fragmentado não apenas dos 

deslocamentos, mas da própria vida daqueles que realizam o mesmo, caracterizando-se 

por serem “vidas transitórias”. 

Sem embargo, deve se levar em consideração também, as contradições 

engendradas no processo de apropriação territorial dos sujeitos ao migrarem, tendo em 

vista a intensa mudança de lavra, nos remetendo a máxima em torno da plasticidade do 

trabalho e o estabelecimento de redes de solidariedade entre os trabalhadores migrantes, 

e que tem se evidenciado ao analisarmos as trajetórias de vida desses trabalhadores, nos 

permitindo vislumbrar uma série de questões porque passamos os mesmos, desde as 

“transformações identitárias” até a dimensão da memória enquanto parte importante da 

construção territorial que envolve suas trajetórias laborais e de vida.  

Então, é importante asseverarmos que para a realização desses expostos temos 

lançado mão de uma metodologia baseada em relatos orais, entrevistas 

semiestruturadas etc., nos permitindo questionar o sentido e o significado das migrações 

do trabalho para o agrohidronegócio canavieiro, bem como os interesses do capital 

agroindustrial canavieiro nesse processo. 

Diante de tal urgência é que enxergarmos na Geografia não apenas a possibilidade de 

se realizar uma leitura da configuração exposta, no que tange as migrações do trabalho para o 

capital, como também podermos dar passos na construção de uma alternativa 

verdadeiramente concreta no que diz respeito à deposição e substituição do metabolismo 

sociorreprodutivo em vigor, mais que isso a necessidade de empreendermos uma leitura das 

migrações do trabalho para o capital, pelo viés de uma leitura geográfica do trabalho, haja 

vista todo o conteúdo destrutivo do processo de reprodução capitalista, bem como a 

importância de lermos o trabalho enquanto mediação central e capaz de promover a 

emancipação humana. 
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Sob esse intento, o texto se subdivide em três momentos, sendo o primeiro 

relacionado a necessária compreensão dos desafios e necessidades de se empreender 

uma leitura geográfica do trabalho, em seguida lançaremos o debate em respeito as 

migrações do trabalho para o capital neste início do século e por fim trataremos em 

respeito das trajetórias de vida dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes nos 

municípios de enfoque da pesquisa empírica. 

1– POR UMA LEITURA GEOGRÁFICA DO TRABALHO NO INÍCIO DO SÉCULO 

XXI 

Em consideração a esses postulados é que enxergamos o potencial da Geografia em 

oferecer um debate profícuo no que diz respeito às contradições, tensionamentos e conflitos que 

perpassam a sociedade que vive do trabalho, dado que é através desta ciência que podemos 

apreender as marcas históricas e seus desdobramentos para os sujeitos sociais que laboram 

diariamente. Então, ao tratarmos dos desafios para a construção de uma Geografia do Trabalho, 

não podemos perder de vista o imprescindível debate em respeito à emancipação da sociedade 

de um modelo fadado a implodir que é o do metabolismo societário do capital. 

Nesta perspectiva, trazemos para essa proposta à importância de se empreender 

uma leitura geográfica do trabalho, pautada pelos limites, desafios e possibilidades para 

refletirmos em respeito aos acontecimentos do início deste século, bem como seu papel 

central na emancipação do atual estado de coisas.  Assim, é crucial que assumamos que é 

pelo viés da negatividade e positividade do trabalho, que podemos pensar a respeito das 

contradições que perpassam a humanidade imersa no sociometabolismo da barbárie, ou 

melhor, do capital. 

Então, é preciso que nos direcionemos para os sinais dos tempos oferecidos pelo 

capital, dado estes expressarem o conteúdo de irracionalidade que perpassa o nosso 

tempo histórico, tomando em consideração também, a nova polissemia que caracteriza 

a classe trabalhadora, levando em consideração as marcas destrutivas geradas pelo 

capital (THOMAZ JUNIOR, 2011). 

É sob a égide dessa discussão que a Geografia do Trabalho tem se inserindo neste 

início do século, dados os desafios que se colocam como nunca antes para a construção 

da mesma, tendo em vista a ampliação dos agravos para a saúde dos trabalhadores, 
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processo saúde-doença, a ofensiva neoliberal e o pacote de austeridade que perpassam 

os países do Ocidente, bem como a ampliação dos ambientes refeitos pela reestruturação 

produtiva, do desemprego estrutural, da terceirização, produção flexível, relações 

semidegrantes e de trabalho escravo, feminização do trabalho, migrações do trabalho, 

etc., e que nos põem a propugnarmos qual a Geografia do Trabalho que estamos 

construindo efetivamente nesta segunda década do século XXI, e qual o papel da mesma 

na emergência de se refletir sobre um modelo alternativo ao que está posto. 

Essas sinalizações nos permitem tensionarmos à centralidade da categoria 

trabalho neste início do século, “dado seu significado político, ontológico, econômico... 

exigindo que apreendamos as diferentes identidades territoriais do ser que trabalha” em 

tempos de ampliação da precarização, superexploração, degradação, desqualificação e 

fragmentação do trabalho, blindando sua capacidade de irromper ao que está posto 

(THOMAZ JUNIOR, 2009, p.08). 

O trabalho tem sido “ontologicamente prisioneiro da sociedade em todas as suas 

dimensões”, pois é a “base fundante do autodesenvolvimento da vida material e 

espiritual” apresentando as possibilidades para o desenvolvimento de uma vida cheia 

de sentidos, realizada através de uma transição radical da divisão do trabalho tal como 

está (THOMAZ JUNIOR, 2002, p.10; MÉSZÁROS, 2009). 

Ao estabelecermos a importância de realizarmos uma leitura geográfica e 

territorial do trabalho, temos em conta a oportunidade de assim podermos fazer a 

autocrítica enquanto forma de nos sintonizarmos diante dos desafios que emergem para 

compreensão do trabalho neste início de século, ao mesmo tempo em que podemos 

reavaliar os significados, marcas históricas, sentidos do trabalho, sob a esperança de 

saltarmos para a compreensão da totalidade do mesmo (THOMAZ JUNIOR, 2009). 

Essa leitura não deve perder de vista as mudanças de grande monta que estão 

ocorrendo no mundo do trabalho nas últimas décadas, seja nas funções laborais, 

ambientes de trabalho, bem como as mais diferentes formas contratuais e formas de 

trabalho, além da ampliação da superexploração, precarização, degradação, subsunção, 

sujeição e controle do trabalho pelo capital, em que os trabalhadores e trabalhadoras 

acabam por encarnar a condição de “joguete do capital”, totalmente adversos quanto às 
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perspectivas não apenas de luta, como também de seus direitos (THOMAZ JUNIOR, 

2009, p.77) (Figura 01). 

Figura 01- Trabalhadores migrantes em greve em Flórida Paulista-SP 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

As mudanças que tem sido colocadas para o mundo do trabalho, permitem-nos falar 

em uma nova materialidade do trabalho, marcada por seu caráter regressivo no que tange os 

direitos conquistados, bem como por sua perversidade no que diz respeito à ampliação do 

número de desempregados e desqualificados diante das mudanças no processo de trabalho, 

levando em consideração o avanço da tecnologia, da automação, das novas formas de 

gerenciamento, mas que também rebatem em sua identidade cultural e de gênero, nas 

instâncias de organização do trabalho, além de ofuscar a resistência dos camponeses, 

comunidades tradicionais, desempregados e subempregados, bem como no processo de 

adoecimento porque passam os trabalhadores e trabalhadoras (ALVES, 2000; THOMAZ 

JUNIOR, 2006; 2011; BARRETO; HELOANI, 2013). 

É em respeito a essa plêiade de consequências, que está o desafio de se construir uma 

Geografia do Trabalho neste início do século, dado que as amarras que prendem e submetem 

o trabalho ao capital devem ser transpostas, pois nunca foram tão graves as contradições que 

se materializam na manutenção do metabolismo societário do capital, sendo não apenas 

sumamente importante, como imprescindível que realizemos uma leitura geográfica e 

territorial do trabalho com fins a não apenas nos posicionarmos, como também 
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compreendermos as migrações do trabalho para o capital pelo seu papel primordial na 

construção de uma leitura geográfica do trabalho. 

2 – MIGRAÇÕES DO TRABALHO PARA O CAPITAL NO AGROHIDRONEGÓCIO 

CANAVIEIRO NA 10A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PRESIDENTE PRUDENTE 

(SP) 

Nesse início do século XXI, as distintas tramas sociais que se revelam para os 

trabalhadores, nos impelem a pensar nas diferentes formas de apreensão do momento 

histórico vivido. Ou seja, o caráter de regressão dos direitos e as vitórias da classe trabalhadora 

ao longo da história postas em perigo. Desse modo, tem chamado atenção as mais inúmeras 

formas de precarização do trabalho insurgentes, recriadas/reformadas no âmbito da 

voracidade expansionista do capital encimada na apropriação do trabalho excedente. 

No entanto, é preciso que realizemos as devidas mediações tendo em vista a 10a 

Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), enquanto uma das rotas destes 

deslocamentos que tem se dado nos últimos anos, dadas as estratégias colocadas em ação 

pelo agrohidronegócio canavieiro, sendo as migrações do trabalho para os canaviais do 

Pontal, uma das mesmas e que se dá encimada nos trabalhadores migrantes sazonais. 

Esse movimento é percebido na região, com maior força neste período de transição no 

capital agroindustrial canavieiro entre a colheita manual e a mecanizada da cana, tendo em 

vista a urgência dos protocolos firmados em torno do fim da realização da queima (despalha) 

da cana, o que nos permite, questionar quais os sentidos da utilização da mão de obra 

migrante, bem como os impactos gerados na 10a Região Administrativa de Presidente 

Prudente, enquanto parte das rotas migratórias do trabalho para o capital (Figura 02). 
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Figura 02 - Principais rotas migratórias dos trabalhadores entrevistados 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016-2017). 

Em respeito ao termo migração é preciso que entendamos que este é marcado por 

inúmeros significados e sentidos, e que podem nos levar a diferentes leituras a respeito 

de um determinando fenômeno. Desse modo, é viável que nos situemos diante das 

inúmeras leituras existentes, sendo importante destacar que tipo de migrações nós 

trataremos aqui, que são as migrações temporárias ou sazonais, enquanto fenômeno que 

tem se destacado não só na 10a R.A. de Presidente Prudente (SP), mas em todo o país, 

valendo a máxima de migrações do trabalho para o capital. 
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As migrações sazonais acabam por revelar o lado visível de fenômenos invisíveis, 

tendo em vista o trabalhador migrante, muitas vezes ter sido alvo de um processo que 

além de provocar sua expulsão (expropriação) de seu local de origem, muitas vezes 

acaba por atraí-lo para os lugares de destino, sendo este o caso do processo de 

desterritorialização e reterritorialização do trabalho, que envolvem os camponeses 

(OLIVEIRA, 2009; GONÇALVES, 2001). 

O migrar temporariamente envolve assim, a passagem de um tempo a outro, 

tendo em consideração que o migrante sazonal é caracterizado por “ser duas pessoas ao 

mesmo tempo, é sair quando está chegando e voltar quando está indo... é estar em dois 

lugares ao mesmo tempo, e não estar em nenhum” (MARTINS, 1988, p.45). Esse 

trabalhador viveria então, duas situações, ao mesmo tempo em que manteria relações 

com os locais de origem, também constituiria novas relações no lugar de destino, o que 

acaba por configurar sua dupla personalidade. Para tanto, devemos entender que esta 

dupla personalidade que o envolve não é fruto de seu desejo, mas das próprias condições 

que enfrenta ao sofrer o processo migratório. 

Em contrapartida, não devemos deixar de lado a análise destes deslocamentos 

tendo em vista a perspectiva das teorias que tem norteado o assunto, e aqui chamarmos 

atenção para os expostos de Póvoa Neto (1997), Salim (1992) e Becker (1997), a respeito 

do que Mondardo (2007) entende como uma perspectiva modernista de interpretação do 

fenômeno migratório, caracterizado por uma leitura encimada nos referenciais teóricos 

que circundam o fenômeno.  

Porém, as migrações do trabalho para o capital, também podem ser entendidas 

como parte de um processo de mobilidade do trabalho, dado que a mobilidade do 

trabalho segundo Gaudemar (1977) é uma característica do trabalhador submetido ao 

capital. 

Apesar de enxergarmos nas migrações do trabalho para o capital, enquanto 

migrações forçadas, isso não nos impede de considerarmos a existência de outros fatores 

que acabam por se somar ao caráter perverso assumido nas migrações do trabalho, 

perspectivando aqui, o conhecimento em torno das trajetórias sociais travadas por esses 
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trabalhadores, tendo em vista o migrante temporário ser um inclassificável (SAYAD, 

1998). 

Com relação a esta questão, é vital que deixemos claro que a migração sazonal 

deixa marcas permanentes, pois o retornar periodicamente não garante que se possa 

efetivar a territorialização perdida no momento da partida, como assevera Martins 

(2002), tendo em conta que ao deixarem o local de origem, esses trabalhadores sofram o 

processo de desterritorialização do mesmo. 

Ademais, consideramos também a proposição a respeito do termo realizada por 

Santos (2002), em que a desterritorialização é considerada enquanto estranhamento, bem 

como sinônimo de desculturização, pois “o homem de fora é portador de uma memória, 

espécie de consciência congelada, provinda com ele de outro lugar. O lugar novo o 

obriga a um novo aprendizado e a uma nova formulação” (SANTOS, 2002, p.330). 

 Sob a perspectiva de que tenha de buscar um novo aprendizado e por si só uma 

nova territorialização, ajuda-nos a entender o exposto por Martins (2002), com relação a 

não efetivação de uma territorialização perdida, tendo em vista não apenas o fato de o 

lugar de origem ter mudado, como o próprio migrante já não ser o mesmo (MARTINS, 

1988). 

A migração pode ser entendida dessa maneira, enquanto um processo social de 

grande complexidade, se considerarmos não apenas os sentidos e significados presentes 

no ato de migrar, como também o fator que leva o trabalhador a migrar, mesmo que 

temporariamente, como é o caso empreendido aqui, sendo tal proposição de vital 

importância dadas as trajetórias laborais e de vida dos trabalhadores que diariamente 

vendem sua força de trabalho nos canaviais da 10a Região Administrativa de Presidente 

Prudente-SP.  

 

3 – TRAJETÓRIAS DE VIDA DOS TRABALHADORES MIGRANTES SAZONAIS 

PARA OS CANAVIAIS DA 10A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PRESIDENTE 

PRUDENTE (SP) 

A compreensão em torno das migrações do trabalho para o capital reforça a 

necessidade de empreendermos uma leitura que contemple a trajetória de vida dos 
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trabalhadores migrantes, nos permitindo assim, vislumbrarmos uma série de questões 

porque passam esses trabalhadores, desde as transformações identitárias como nos fala 

Vetorassi (2010), e partindo de tal pressuposto é que não podemos deixar de considerar 

a ligação entre a dimensão da memória enquanto parte importante da construção 

territorial que envolve as trajetórias de vida dos mesmos. 

 Ao passo que também devem ser considerados os laços interpessoais que ligam esses 

trabalhadores, e por isso, colocarmos em xeque a importância das redes sociais na 

configuração territorial empreendida por esses trabalhadores, ao acionarem o ato migratório, 

fazendo valer a necessidade de entendermos através das trajetórias dos trabalhadores e 

trabalhadoras, o movimento territorial que caracteriza as disputas territoriais existentes. 

 Truzzi (2008) assevera que as redes podem ultrapassar o nicho familiar, atingindo a 

escala microrregional, o que fortalece a perspectiva em torno da formação dos territórios 

migratórios, dada a projeção mental que os mesmos possam assumir, tendo em vista a 

formação na mente e imaginário desses trabalhadores em respeito as trajetórias vivenciadas e 

as que poderão ser vivenciadas no futuro. 

Doravante tal explanação, não podemos deixar de creditar outras questões na decisão 

efetiva do migrar e a construção das trajetórias de vida, dada a ação perversa do modelo 

destrutivo do capital em sua ânsia por acumulação, transformando o que parece ser liberdade, 

numa falsa liberdade. 

Nessa perspectiva, advogamos que apesar de os trabalhadores estabelecerem 

estratégias e redes de sociabilidade que os permitam traçar rotas migratórias, este é apenas um 

elemento dos inúmeros que compõem a complexidade do processo migratório, tendo em vista 

não poder se negligenciar os interesses e ações do capital e sua capacidade de promover a 

ordenação territorial, e que já abordamos neste texto. 

Sob a expectativa de analisarmos as trajetórias de vida dos trabalhadores e 

trabalhadoras que compuseram nossas entrevistas e depoimentos, nos apropriamos dos 

recursos possibilitados pela metodologia da história oral, não no sentido de dar voz aos 

trabalhadores, mas sim de compreender o que é dito pelos mesmos, pois enquanto sujeitos 

sociais, esses trabalhadores e trabalhadoras já são portadores de uma voz, fazendo valer a 

subjetividade dos mesmos. 
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Thompson (1998) enfatiza que a história oral deve se prestar a entender a finalidade 

social da história, além de apresentar um desafio que nos possibilite empreender mudanças, 

e aí pensarmos nos sujeitos sociais que produzem a mesma e o papel exercido por eles diante 

do estado de coisas vigentes, sob o advento do metabolismo societário do capital. 

Com tal intuito é que temos nos preocupado ao analisarmos as trajetórias de vida e 

laborais dos trabalhadores e trabalhadoras, dada a contribuição que a história oral e os relatos 

orais nos oferecem para compreendermos o quadro de contradições a que são submetidos os 

trabalhadores migrantes temporários em suas constantes idas e vindas pelo território nacional, 

e que tem se evidenciado na 10a Região Administrativa de Presidente Prudente-SP como 

apresentada na Figura 03, enquanto uma das rotas de deslocamento desses trabalhadores, 

permitindo que pontuemos em respeito ao que Thomaz Junior (2009) entende enquanto 

plasticidade do trabalho, dada a mudança de funções que acompanham esses deslocamentos 

e que temos nos proposto a acompanhar neste início do século XXI. 

FIGURA 03 - TRAJETÓRIA DE TÚLIO 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O constructo desenvolvido até aqui é resultado do que temos apreendido em 

nossas reflexões iniciais no âmbito da pesquisa em nível de mestrado no que diz respeito 

as migrações do trabalho para o capital, bem como ao desenvolvimento das trajetórias 

laborais e de vida dos trabalhadores e trabalhadoras que diariamente vendem sua força 

de trabalho nos canaviais paulistas, enquanto parte primordial em nosso intuito de 

realizarmos uma leitura geográfica do trabalho neste início de século, dada a 

imprescindibilidade de tal debate no momento histórico vivenciado pelo país, dados os 

ataques a classe trabalhadora no que tange os seus direitos conquistados a duras penas 

ao longo da história do país. 

Então, mais que simplesmente tatearmos a construção de uma leitura geográfica 

e territorial do trabalho que seja capaz de oferecer respostas aos desdobramentos de 

grande monta que marcam nosso tempo histórico, é a necessidade de ao realizarmos tal 

exercício podermos fazer a autocrítica em respeito às possibilidades de construção de 

uma sociedade para além do capital. Tal tarefa pode parecer utópica, mas acreditamos 

que ela seja de vital importância, tendo em vista justamente a configuração que assola 

(assombra) o nosso país. É preciso que continuemos a crer que nem tudo está perdido! 
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O objetivo deste artigo é aprofundar as questões na reflexão que envolva o papel das 

relações de trabalho nos assentamentos de Reforma Agrária do Pontal do Paranapanema, 

no oeste do Estado de São Paulo, comunidades que tem suas paisagens transformadas e suas 

rotinas alteradas pelo cultivo e a integração a indústria.  Realidade costurada pelas ramas 

do pepino que prende os camponeses as tramas da subordinação dos oligopólios 

agroindustriais internacionais. 

 Que ditam pacotes produtivos de intensificação da produção à custa da saúde 

humana, pois a acerbação na utilização de venenos leva ao adoecimento das pessoas, 

materializando o trocadilho “pela saúde das plantas se promove a morte das pessoas” 

seria poético se antes não fosse catastrófico. 

Outro elemento promovido pela política produtiva é a alteração no cotidiano dos 

camponeses impostas pelo pacote tecnológico, pois estas medidas criam duas situações, 

uma primeira a culpabilização dos camponeses por possíveis perdas produtivas, que 

algumas vezes os leva a ficarem endividados. Ou a ideia que a indústria semeia na 

consciência dos agricultores, que para ter êxito produtivo e econômicos os agricultores 

devem seguir as orientações de produção promovida pelo corpo técnico, rotulando nestes 

camponeses o estigma de agricultores profissionais, torna-os modelos a serem seguidos e 

alcançados pelos demais.  

Pois as conquistas (“lucro”) e as derrotas (endividamento) são fruto da 

capacidade individual de compreensão e dedicação exclusiva aos talhões de pepino, ou 
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seja, o bom agricultor é aquele que possui uma lavoura finalizando e outra começando 

tornando-os profissionais na atividade agrícola.  

 Para ler a realidade em transformação a geografia deve buscar na leitura da 

paisagem informações que contribuam com a superação dos estigmas construídos pelos 

setores dominantes desta sociedade que possui características predominantemente 

monopolistas, segregadoras e excludentes da maioria da população. Nosso papel 

enquanto geógrafo é não nos prendermos ao estudo da formação do pensamento 

geográfico ou a construção e interpretação de tabelas e mapas, ao contrário, podemos 

fazer estas atividades, mas temos por obrigação e compromisso com a sociedade, 

encontrarmos na realidade diversa, difusa e heterogenia os preceitos críticos que nós 

auxiliamos no desvendamento das verdades sociais.  

Pois segundo Bombardi (2003, p.108), a ciência geográfica cumpre ao longo da 

sua formação um caráter especifico, onde a geografia foi desde os seus começos mais uma 

ideologia que uma filosofia e isso não se deu apenas na Alemanha, mas um pouco pelo mundo 

inteiro.  Princípios que segundo Milton Santos (1990), leva a geografia a cumprir o papel 

fundamentalmente ideológico, o que mais tarde implicou na inevitável dificuldade de estabelecer-

se enquanto ciência. (Milton Santos, 1990. p. 36). Então quais os elementos intrínsecos a 

ciência que a conduzia ou a conduz a se constituir enquanto instrumento de legitimação 

e formação?  

Mas antes precisamos nos aproximar do conceito de ideologia para 

compreendermos a função estratégica que a geografia cumpre para a expansão do 

desenvolvimento capitalista. Para Bobbio, Stoppino, a ideologia se distingue entre dois 

significados, sendo um fraco e outro forte, como podemos observar: 

O significado fraco é aquele em que o termo designa sistemas de 

crenças políticas, conjuntos de idéias e valores cuja função é a de 

orientar comportamentos coletivos relativos à ordem publica. O 

significado forte é aquele em que o termo se refere, desde Marx, 

a uma distorção no conhecimento.  (BOBBIO, Stoppino, apud 

CONDER, Leandro, 2002, p.p. 9, 10. Grifo nosso).  

 Segundo Bobbio, Stoppino, na ciência e na sociologia política contemporânea 

predomina nitidamente o significado fraco de ideologia, que possui caráter neutro, ou seja, não 
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se posiciona criticamente frente à construção histórica das classes dominantes.  Diante 

disso compreendemos o papel do pensamento geográfico na construção da ideologia 

dominante de expansão do capitalismo, que convoca a geografia a cumprir o papel de 

estabelecimento de grandes metas conceituais de esconder o papel do Estado bem como as 

classes, na organização da sociedade e do espaço (Bombardi, 2003, p.p. 109, 110).  

Mas o que a ideologia do desenvolvimento das bases capitalista tem haver com o 

plantio de pepinos nos assentamentos de Reforma Agrária no Pontal do Paranapanema? 

Tudo! Por quê? “A codificação (alimento < mercadoria) do pepino para os camponeses” ainda 

provoca a conversão do trabalho em emprego, pois a aceleração do “processo de 

desnaturalização do espaço e de constituição de ambientes de vivencia e produção”. 

(RIGOTTO, 2008. p. 24).  A atividade produtiva desenvolvida nos assentamentos provoca 

estranhamento entre os camponeses, pois a imposição produtiva implantada pela indústria 

de picles estabelece a “conversão codificada” onde os camponeses agora produzem pepinos 

para atender as necessidades do mercado. As “novas práticas de modernização” 

implementada na agricultura promovem transformações e mudanças que “reorganizam e 

reestruturam os territórios, de forma cada vez mais complexa”. (RIGOTTO, 2011, p.54). 

Gerando a conversão dos valores identitários em monetários, instaurando 

relações profundamente novas entre os produtores (camponeses) e os meios de 

produção. Pois o trabalho é a atividade laboral primeira do ser humano, ou seja, pelo 

trabalho o ser humano se criou a si mesmo, pelo trabalho ele transforma o mundo e se transforma. 

(Konder, Leandro, 2003. P. 35). 

O estranhamento provocado pela produção subordinada de pepinos leva os 

camponeses a conviverem com o “antônimo” do modo de vida, pois está forma de 

cultivar a terra e os frutos colhidos pelo seu trabalho não os representa, pois estão 

condicionados ao pacote tecnológico que é norteado pelo receituário pré-estabelecido 

pela empresa.  

Pois o modo como que os camponeses produzem os seus meios de vida depende, 

em primeiro lugar, da natureza dos próprios meios de vida encontrados e a reproduzir, ou 

seja, trata-se de uma forma determinada de exprimirem a sua vida, de um determinado 

modo de vida.   Assim a construção identitária dos camponeses, coincide, portanto, com a sua 
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produção, com o que produzem e também como o produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, 

portanto, das condições materiais da sua produção (Marx, Karl; Engels, Friedrich, 2002. p.p. 14, 

15). 

Aspirações que não encontramos  nos lotes que produzem pepino nos 

assentamentos do Pontal do Paranapanema,  pois a produção está condicionada a 

medidas produtivas que materializam o modo de produção capitalista32, não se apropria 

do trabalho excedente direto do camponês, mas o faz  “mediante um conjunto de 

determinações que subordina seu processo de trabalho”, que assume condição de 

alienação das coisas, transformando os “produtos do trabalho humano” em mercadoria, 

onde a “sua vontade é a vontade alienada da mercadoria”. (SANTOS, 1984. p.p. 64,65)  

Para os camponeses o pepino é um alimento que se transforma em mercadoria, 

que precisa ter tamanho, diâmetro e aparência especifico que deve ser alimentado por 

hormônios e pulverizado por diversos tipos de agrotóxicos, pois precisa ter um padrão 

linear e “asséptico” de beleza. Os desejos e vontades industriais que submetem os 

camponeses a extensão da “exploração absoluta do trabalho”. (SANTOS. 1984. p.p. 1, 2, 

61). 

O ato de cultivar a terra torna-se mecânico, onde o agricultor tem função de 

cumprir os passos metodológicos de produção traçados anteriormente pela industria, 

que constrói a obsolescência do conhecimento dos agricultores, ou seja, nada mais 

importa, nem o aprendizado anterior, nem a experiência no campo, agora o agricultor 

torna-se um operário do receituário imposto pela industria e sua tarefa é se desdobra 

para dar conta do planejamento produtivo, pois a execução rígida deste planejamento 

leva o agricultor ao sucesso ou ao fracasso. 

Está mecanicidade nas operações de aplicação de adubos e venenos via água que 

irriga as plantas ou por pulverizações costais, expõem os camponeses ao alto risco de 

contaminação com agrotóxicos, devido a intensa utilização de venenos para a produção: 

diariamente o plantio recebe adubos e hormônios via agua e cada dois dias a roça é 

pulverizada com fungicidas, inseticidas e pesticidas que são determinadas por uma 
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tabela de aplicação deixada pelo técnico da empresa no início do plantio, como podemos 

observar na tabela abaixo, que mostra a rotina que o agricultor deve seguir na 

fertirrigação. 

 

Tabela 1: Controle diário de aplicação de adubos e hormônios via irrigação. 

 

 Fonte: CEGET/ CETAS (2017)            

Condicionados aos traços culturais impostos pelo corpo técnico da empresa os 

agricultores precisam trabalhar incansavelmente para superar todas as tarefas diárias, 

como: conduzir a planta nas espaldeiras, colher, irrigar, abastecer com hormônios e 

venenos os tambores que contem água para irrigação, colher, aplicar venenos via costal, 

ensacar, transportar. Está rotina laboral ainda vem condicionada a determinações 

impostas pela indústria como a qualidade e o tamanho dos pepinos, pois os frutos 

destinados a agroindústria devem ser colhidos com 4 a 9 cm de comprimento, exigindo 

colheitas diárias, não respeitando o intervalo de carência de 2 dias após a utilização de 

agrotóxicos. (REBELO, 2011. p.24). Fazendo com que a família se desdobre para suprir a 

demanda de trabalho, enquanto uns colhem outros aplicam venenos, como podemos 

observar nas imagens: 
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Foto 04 e 05: Assentamento São Paulo. Presidente Epitácio. Área do lote com 6 mil pés de pepino.        

 

     Fonte:  Trabalho de Campo Oliveira (2017). CEGET/CETAS. 

Percebemos nas imagens que os agricultores não se utilizam de equipamentos de 

proteção individual (EPI), desrespeitando a norma Regulamentadora Rural n.4, 

aprovada pela Portaria n. 3.067, de 12 de abril de 1988, do Ministério do Trabalho, os EPI 

são definidos como todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a 

integridade física do trabalhador (AGOSTINETTO et al., 1998).  Onde a sub-utilização 

ou utilização ineficiente de EPI representa grande perigo à saúde do aplicador, causando 

elevação significativa no número de intoxicações. Neste aspecto deve-se enfatizar que o 

uso de EPI é um ponto de segurança do trabalho que requer ação técnica, educacional e 

psicológica para a sua aplicação. Fica a pergunta, porque estes agricultores não se 

utilizam destes equipamentos? Por falta de recursos para adquiri-los ou por falta de 

orientação e educação quanto aos efeitos dos venenos ao seu organismo. 

  O trabalho de campo mostra outra situação de fundamental importância, a falta 

de cuidado técnico é preocupante, sobretudo em relação ao descarte de embalagens de 

veneno utilizadas no cultivo de pepinos, é comum serem encontradas embalagens ainda 

em utilização em locais de livre acesso de crianças e animais. E quando descartadas na 

sua maioria são queimadas junto ao lixo da família. Quando questionadas as famílias, 

quanto ao procedimento técnico correto em destinar as embalagens ao posto de coleta 

da cooperativa ou loja de compra, os agricultores sinalizam ter conhecimento, mas 

devido as distancias e a falta de condições não o fazem, devido a isto, realizam a 

incineração das embalagens, como podemos ver na imagem:  
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Foto 06: Assentamento Santa Rosa. Mirante do Paranapanema.  

 

Fonte: CEGET/CETAS (2016). 

Podemos ainda constatar nos trabalhos a campo a tentativa “improvisada” que 

os agricultores encontram para se prevenirem contra os efeitos negativos dos venenos a 

sua saúde, as imagens mostram a forma errada que estes agricultores buscam a proteção, 

utilizando-se de toalha para cobrir o rosto, bonés, óculos e roupas grossas, confirmando 

que este tem consciência dos riscos, mas que não recebem as recomendações técnicas 

construídas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização. Vejamos nas imagens 

Foto 07 e 08: Assentamento São Paulo. Presidente Epitácio.  

 

Fonte:  CEGET/CETAS. 
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Como percebemos o preparo da calda é feito no próprio pulverizador, 

aumentando os riscos de degradação ambiental, como contaminações do solo, das 

plantas, dos animais, da água, do ar, e provocando danos à saúde das pessoas que 

manuseiam as embalagens sem qualquer tipo de proteção. Aumentando ainda mais as 

possibilidades de intoxicações agudas ou crônicas.  

 Nas conversas feitas com os agricultores é comum escutarmos relatos de algum 

sintoma de intoxicações aguda, como dores de cabeça, dores de estômago, sonolência, 

tontura, fraqueza, perturbação da visão, saliva e suor excessivos, dificuldade respiratória 

e diarreia.  Já as intoxicações crônicas não encontramos nos trabalhos de campo, mas 

com o tempo possivelmente apareceram. Sem proteção e com aplicações frequentes os 

agricultores estão expostos a contaminação por via aérea (respiração), digestão 

(ingestão) ou pela pele (contato direto) (MONQUERO.2009)  

Segundo a pesquisas feitas por BOMBARDI, (2013) o “consumo exacerbado de 

agrotóxicos tem levado à morte”, pois segundo dados do SINITOX (Sistema Nacional de 

Informações Tóxicofarmacológicas)/Fiocruz, foram 62 mil intoxicações por agrotóxicos 

notificadas no período de 1999 a 2009, ou seja, uma média de 15 por dia ou uma a cada 

noventa minutos. Neste mesmo período houve 1876 casos de morte por intoxicação por 

agrotóxicos notificadas. (BOMBARDI, 2013. p. 4).  

Nesta “roleta russa” catastrófica quem está sofrendo com estás intoxicações? A 

pesquisa revela que possuem intoxicações diretas e indiretas, estando as mulheres 

noticiadas pelos meios de comunicação como as intoxicadas pela lavagem das roupas 

dos homens, roupas que foram utilizadas na aplicação de venenos. Os dados ainda 

revelam a faixa etária das notificações de pessoas intoxicadas, sendo no período de 2001 

a 2006, são extremamente preocupantes:  

(...) Mais de 25% das intoxicações se deram entre crianças e 

jovens: de zero a dezenove anos. Seis por cento dos casos foram 

de crianças com idade entre um e quatro anos! Dois e meio por 

cento em crianças com idade entre cinco e nove anos e em torno 

de quatro por cento em crianças com idade entre dez e catorze 

anos. Isto significa que milhares de crianças no campo têm sido 

intoxicadas com agrotóxicos. (BOMBARDI, 2013, p. 10). 
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Realidade de subordinação que encontramos nos assentamentos do Pontal do 

Paranapanema, facilitados pela vulnerabilidade social de vidas desabastecidas de 

políticas públicas de produção, comercialização e transporte. Conectados a esta 

realidade social rica, dinâmica e multifacetada encontramos intrínsecos os jovens do 

campo, pois “não/sim” protagonizam a integração ao capital multinacional, mas são 

membros ativos da viabilização organizativa e produtiva das lavouras de pepino, pois 

(...). Na unidade produtiva camponesa, a força de trabalho é 

utilizada segundo seu valor de uso, pois é como atividade 

orientada (...) a capacidade de trabalho de cada membro possui 

significativamente para a família (...). Cada pessoa da família 

camponesa desempenha um trabalho útil e concreto, segundo o 

momento e a necessidade (...) (SANTOS, 1984. p.p. 33,34)  

 Sendo a atividade definida de acordo com as capacidades físicas, de cada 

membro da família, onde a estruturação e a “divisão técnica do trabalho, estão 

articuladas pelo processo de cooperação”, cabendo a família camponesa a constituição 

da necessidade de complementação “da ajuda mutua entre vizinhos”. Desse modo, os 

jovens do campo labutam com suas enxadas, arados e rastelos nos canteiros, são 

responsáveis pela leitura dos rótulos dos vidros de agrotóxicos e preparação da dosagem 

no abastecimento dos pulverizadores costais, que em seguida são operados por meninos, 

que brincam entre as ruas de canteiros de pepinos, afirmando que estão 

conduzindo/operando “uma D20”, afirmação que faz alusão a máquina costal de 20 

litros que levam nas costas a caminhonete da Volkswagen. 

 Segundo os critérios da família, são “os taludinhos” que devem contribuir no cultivo 

dos pepinos, pois, “são os que tem mais força”. Já os filhos mais novos, as meninas e os 

membros mais velhos da família realizam a colheita, classificação dos frutos e os tratos 

culturais de condução da cultura do pepino no Pontal do Paranapanema.  

QUAIS AS CADEIAS QUE PREENDEM OS AGRICULTORES A PRODUÇÃO DE 

PEPINOS? 

As atividades de incentivo iniciam-se no Pontal do Paranapanema no ano de 

2013, onde a empresa do município de Bataguaçu no Mato Grosso do Sul, conhecida 

como Refricon Vegetable Foods passa a desenvolver no Assentamento Rural São Paulo, 
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no município de Presidente Epitácio uma área experimental e piloto para outros 

assentamentos que irão receber o plantio. Atualmente a pesquisa realizada pelo 

CEGET/CETAS detectou 132 lotes integrados, nos municípios de Presidente Epitácio, 

Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema, Sandovalina sendo todos encontrados em 

assentamentos de Reforma Agrária, como observamos na 

   Tabela: Assentamentos que produzem pepinos. 

 

 

Município 

 

 

Assentamentos 

 

 

Área do 

Assentamento 

 

 

Ano 

de 

criação 

 

Número de 

famílias 

assentadas 

por 

assentamento 

Número 

de famílias 

envolvidas 

no cultivo 

de pepinos 

 

Porcentagem 

de 

assentados 

integrados 

Número 

de famílias 

envolvidas 

por 

município 

 

 

 

Teodoro 

Sampaio 

Água Sumida 4.215 1988 119 05 4,20 %  

 

 

 

26 

Santa 

Teresinha da 

Água Sumida 

 

1.346 

 

2001 

 

48 

 

05 

 

10,41% 

Fusquinha 1.082 2003 46 05 10,86% 

Santa Zélia 2.730 1999 102 09 8,82% 

Santo Expedito 663 2006 43 01 2,32% 

Santa Edwiges 685 2003 42 01 2,38% 

 

Presidente 

Epitácio 

 

São Paulo 

 

1.855 

 

2004 

 

76 

 

22 

 

28,94% 

 

39 

Porto Velho 505,00 2001 27 05 18,55 % 

Lagoinha  

3.552,00 

1998 150 

 

 

12 

8 % 

 Santa Rosa II 766 1999 13 10 76,92%  
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Mirante do 

Paranapanema 

Margarida 

Alves 

1.258 2006 89 12 13,48%  

 

 

 

58 

São Bento 5.191 1998 182 06 13,89% 

Canaã 1.224 1997 54 05 9,25% 

Estrela Dalva 784 1998 30 07 23,33% 

Arcos Iris 2.607 1997 105 06 5,71% 

Santa 

Apolônia 

2.658 1997 104 12 11,53% 

 

Sandovalina 

Guarani 1.334 2001 68 08 11,76% 14 

Bom Pastor 2.682 1997 130 06 4,61% 

 

Total de famílias envolvidas nos assentamentos do Pontal do Paranapanema 

 

 

120 

             Fonte: Pesquisa de Campo do CEGET/CETAS. (2016). 

             Fonte: DATALUTA - Banco de Dados da Luta pela Terra - 2017. 

             Organização: Benini, Luciano. (2017). 

 

Podemos observar os dados da tabela 1 que a área experimental iniciada em 2015 

com 5 produtores33 no assentamento São Paulo, surgiu efeito pois temos a ampliação do 

cultivo para vários municípios, além da extensão do número de produtores no próprio 

assentamento piloto, aflorando o incentivo da empresa as famílias, pois no município de 

Epitácio temos 39 produtores, sendo 22 produtores em um só assentamento, enquanto 

nos outros municípios existe vários assentamentos para chegar próximo a este número 

de famílias integradas a empresa. Realidade que foge à regra é o município de Mirante 

do Paranapanema, que concentra o maior número de assentamentos rurais do Pontal do 

Paranapanema e também concentra o maior número de famílias integradas ao cultivo 

de pepinos, somando 58 famílias. Além das áreas na região temos, informações coletadas 
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junto ao técnico de campo da empresa Refricon, que existem áreas ainda nos municípios 

de Anaurilândia, Brasilândia e Bataguassu no Mato Grosso do Sul e no município de 

Andradina no Estado de São Paulo, na sua maioria em áreas de assentamentos de 

Reforma Agrária.  

Realidade que “pega” os territórios camponeses a partir de um pacote 

tecnológico e produtivo que oferece produção rápida com retorno garantido por 

contratos de compra, assistência técnica, fornecimento de insumos e agrotóxicos. 

Criando o melhor dos mundos, pois estamos falando de uma realidade sem políticas 

públicas de produção, transporte e comercialização, fazendo que parte dos assentados 

se integrem a agroindústria.  

Somado as características vegetativas outros dois elementos representam forte 

atrativo para os agricultores, a facilidade operacional do manejo da cultura, fazendo com 

que todos os membros da família participem da produção, além da garantia de venda 

da produção, firmada previamente através de contrato entre produtor e a agroindústria. 

“Fechando o cerco de integração aos assentados” a agroindústria ainda fornece insumos 

e um pacote tecnológico de produção, juntamente com assistência técnica própria. Esta 

realidade de produção rápida com retorno garantido por contratos de compra, 

assistência técnica, fornecimento de insumos gera uma expectativa de ser o “melhor dos 

mundos”, pois estamos falando de uma realidade sem políticas públicas de produção, 

transporte e comercialização, fazendo que parte dos assentados se integrem a indústria.  

Medidas produtivas que materializam o modo de produção capitalista, que não 

se apropria do trabalho excedente direto do camponês, mas o faz mediante um conjunto 

de determinações que subordina o processo de trabalho. Que assume como condição de 

alienação as coisas e as pessoas, transformando agricultores em operários mecanizados 

que precisa realizar o esforço de cumprir as metas produtivas e de alimentos que agora 

são vistos como mercadoria, que precisa ter um aspecto, uma forma, um tamanho, onde 

a vontade da indústria constrói a vontade alienada da mercadoria, condicionando seres 

humanos as suas vontades 
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 Codificando o alimento em mercadoria, pois o vegetal pepino para os 

camponeses é um alimento que se transforma em mercadoria, que precisa ter tamanho, 

diâmetro e aparência especifico que deve ser alimentado por hormônios e pulverizado 

por diversos tipos de agrotóxicos, pois precisa ter um padrão linear e asséptico de beleza. 

Como podemos observar nas imagens, do lado esquerdo, observamos dois pepinos o 

maior está fora de medida, pois ultrapassou o tamanho desejado (4 a 9 cm de diâmetro) 

pela indústria, já o segundo o menor será classificado como tipo 2, pois apesar de estar 

no diâmetro desejado apresente está torto e a indústria qualifica como não apropriado. 

Foto 09 e 10: Assentamento São Paulo. Presidente Epitácio. Área do lote com 15 mil pés de pepino.        

  

 Fonte:  CEGET/CETAS. (2017). 

 

Desejos e vontades industriais que submetem os camponeses a extensão da 

exploração absoluta do trabalho, personificado na burguesia industrial os meios 

exploratórios do capital que determina a ampliação do trabalho excedente do camponês, 

materializado na exploração do sobretrabalho. Fato que coloca a comunidade na 

invisibilidade social, pois para os empresários do agronegócio, a preocupação é cuidar 

da saúde dos vegetais (pepinos) em detrimento a saúde das pessoas. 

CONCLUSÃO 

 Nos municípios do Pontal do Paranapanema, observamos nos trabalhos de campo 

realizados, a vulnerabilidade dos camponeses a esse processo. Para compreendermos está 
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vulnerabilidade precisamos perceber o assentamento como território34 em “disputa com as 

relações de poder nele existente, tornando os indivíduos ou a coletividade vulnerável”. 

(RIGOTTO, 2011. p.51). Pois os camponeses assentados produtores de pepinos estão 

expostos e vulneráveis as ações da indústria e as medidas produtivas utilizadas para 

“produzir mais e melhor”.  

              A pesquisa iniciada no Pontal do Paranapanema ainda se encontra em fase de 

levantamento de dados, mas já podemos afirmar que na cultura do pepino na região é utilizado 

agrotóxico com princípio ativo não permitido para cultura do pepino no Brasil. Os trabalhos de 

campo demostraram que os assentados utilizam o fungicida sistêmico de nome comercial 

CERCOBIN 700WP, com o princípio ativo Benzimidazol, proibido para cultura do pepino no 

Brasil. Esperamos que ao longo dos trabalhos conseguimos desvendar as ameaças que os 

camponeses estão submetidos quanto as formas de exploração e contaminação colocando em 

risco sua saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 O objetivo desta pesquisa é compreender o processo de expropriação do campo 

goiano e os desafios postos às famílias que buscaram modos de reterritorialização na 

cidade de Goiânia. No contexto abordamos a falta de moradia para a classe trabalhadora 

e seus desdobramentos espaciais com o aumento da urbanização, sobretudo, a partir de 

1970 como afirma Oliveira (1999). A partir de dados censitários e mapas demonstramos 

o aumento demográfico e as migrações com destino à Goiânia, bem como, o ápice do 

movimento atrelado ao início do processo de modernização do território goiano e, 

consequentemente, a partir do aumento dos monocultivos destinados a produção de 

commodities para o mercado externo (MENDONÇA, 2004).  

A partir dos dados censitários apresentamos as implicações do aumento 

populacional urbano dentre estes as crescentes ocupações e em consequência destas a 

repressão estatal a partir da ação policial frente às famílias que lutavam pelo solo urbano 

(MOYSES, 2004). Apresentamos também os desdobramentos políticos das sucessivas 

ações estatais para conter as mobilizações pela moradia e consequentemente o processo 

de formação da Região Noroeste de Goiânia, dentre as quais destacamos o 

distanciamento das famílias dos bairros com a maior disponibilidade de ofertas de 

emprego, inacessibilidade aos serviços básicos como saúde, saneamento e educação, 

precária infraestrutura de transporte, insalubridade das moradias construídas durante 

os “mutirões”, morosidade na entrega das escrituras dos lotes as famílias, dentre outros.  

mailto:renathacruz@gmail.com
mailto:ufgmendonca@gmail.com
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Ressaltamos que a Região Noroeste surge a partir de três ocupações urbanas: 

Jardim Nova Esperança, Jardim Boa Sorte e Jardim Boa Vista. Recentemente, a Região 

teve o perfil dos seus moradores pesquisado no contexto das mudanças socioeconômicas 

do país (CRUZ, 2015). Para a melhor compreensão do processo de formação da Região 

Noroeste, historicamente conhecida como um “grande bolsão de pobreza” e atualmente 

discutida como representação de uma “nova classe trabalhadora”, apresentamos uma 

periodização, e que as fases recebem o nome de um bairro da Região: Esperança (1979 a 

1981); Finsocial (1982 a 1987); Vitória (1988 a 2001); Triunfo (2002 a 2010); e a fase 

intermediária Tremendão (1979 a 2010).  

Ainda destacamos o debate sobre a renovação das classes sociais no país  

(POCHMANN, 2012 e SOUZA, 2010), em que o perfil dos moradores da Região 

Noroeste expressa uma “nova classe média”, a partir de um critério econômico baseado 

no aumento da renda das famílias (BRASIL, 2012 e FGV, 2010), mas com critério 

questionado quando discutirmos as longas jornadas de trabalho e deslocamento na 

cidade, a baixa escolaridade e a precarização do trabalho (CRUZ, 2015, ANTUNES, 1995 

e ALVES, 2000). 

EXPROPRIAÇÃO DO CAMPO E MIGRAÇÃO PARA CIDADE DE GOIÂNIA 

 Mendonça (2004) apresenta as mudanças sociais a partir da mobilidade do capital 

nacional e transnacional que ocasionou a reprimarização da economia goiana. A 

associação destes fatores impulsionou a concentração de terras e consequente 

expropriação das famílias do campo direcionando o fluxo migratório às áreas urbanas. 

Despossuídos de terra e de suporte financeiro para aquisição das condições materiais de 

manutenção da vida na cidade, os sujeitos vindos do campo tem ainda suas experiências 

e conhecimentos desconsiderados sendo aptos ao trabalho apenas com baixas 

remunerações.  

 Nesse sentido, Goiânia tornou-se um polo de atração de migrantes 

principalmente a partir da concentração das atividades econômicas do setor de serviços, 

desde seus anos iniciais. Porém, percebemos uma intensificação dos fluxos migratórios 

a partir da década de 1950, segundo Santos e Silveira (2001), tem relação com a 
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modernização da agricultura e da expansão da fronteira agrícola. O processo 

intensificado entre as décadas de 1970 e 1990 convergiu o fluxo migratório do campo 

para as cidades, e no caso goianiense apresentam migrantes de todas as regiões 

brasileiras, porém com maior ênfase originários do Nordeste e Sudeste bem como um 

grande número de migrantes advindos dos municípios goianos, o que reforça a reflexão 

acerca da reestruturação do quadro demográfico goiano e consequente intensificação do 

processo de urbanização decorrente da modernização do território goiano. 

 O vínculo entre o processo de urbanização do território goiano tem, nesse 

sentido, relação profunda com a expropriação dos sujeitos que viviam no campo e 

consequente retirada das condições de reprodução da vida das famílias camponesas que 

acarretam diferentes impactos nas cidades de destino, dentre elas destacamos a moradia 

e o trabalho. Assumindo que esses sujeitos possuíam seus territórios que proporciona-

lhes a reprodução da vida, o processo de desterritorialização é intensificado com a 

modernização do território e consequente ampliação dos latifúndios com vistas à 

produção de commodities para exportação. Para Haesbaert (2002) e Deleuze e Guattari 

(1997) o processo de desterritorialização pressupõe que a reterritorialização ocorrerá em 

outra escala geográfica, e no caso particular, na cidade de Goiânia. 

O aumento populacional de Goiânia e consequente dificuldade de acesso à 

moradia por grande parcela dos migrantes de baixa renda acompanha todo o processo 

histórico da cidade. Já na década de 1930 grande número de migrantes atraídos por 

propagandas para trabalhar na construção de Goiânia se depararam com baixas 

remunerações e nenhuma política para moradia, cabendo-lhes apenas residir em 

ocupações de áreas sem infraestrutura ou mesmo impróprias para tal finalidade. 

 Assim, as ocupações urbanas goianienses acompanham todo o delinear da sua 

formação histórica e territorial. De acordo com Menezes (2012), a maioria dos migrantes 

vindos para Goiânia nas primeiras décadas (1930 a 1960) apresentava baixa escolaridade 

e baixa qualificação profissional para o trabalho urbano, que lhes permitiam apenas 

funções de baixa renda, principalmente, na construção civil e em serviços gerais. As 

condições adversas de vida nas cidades acarretam uma série de movimentos de 

resistência e luta por direitos coletivos. Para Gohn (2005), o século XX representou um 
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novo delinear para os movimentos sociais, com maior ênfase para os problemas urbanos, 

condições de vida, sobretudo nas cidades, relacionados a novas temáticas a exemplo da 

raça e gênero. No contexto goianiense, Oliveira e Peixoto (2009) problematizam que na 

década de 1940 a mancha urbana estava restrita ao Setor Central e bairros como os 

Setores Sul, Oeste e o antigo Bairro Popular, atual Setor Central e as ocupações urbanas 

já compareciam nos pontos mais extremos desses bairros, nas áreas próximas aos cursos 

d’água da região. 

A regulamentação dessas áreas de ocupação ocorreu de maneira tardia e os 

serviços urbanos básicos, a exemplo da coleta de lixo, asfaltamento e saneamento básico 

inexistiam até um contexto mais recente, entre 1980 e 2000. Os primeiros anos das 

ocupações na cidade de Goiânia são chamados, por Oliveira (2002), de “tempo das 

ocupações individuais e voluntárias” quando refere-se à áreas onde atualmente são os 

bairros Vila Nova, Nova Vila, Criméia, Fama, Macambira. Como exemplos de ocupações 

de famílias de alta renda temos: Esplanada do Anicuns, Vila Cosmo, Setor Universitário, 

área que deu origem à Avenida 136, Jardim Europa, Jardim Novo Mundo, do Areião, 

Vila Lobó. Moyses (2004) estimava quem dentre os 700 mil habitantes de Goiânia, 200 

mil eram “invasores” que preferimos referir como trabalhadores que participavam de 

movimentos pela moradia urbana. 

  O período de ocupações coletivas são decorrentes do Movimento Custo de Vida35 

iniciado em São Paulo. Em Goiás tem origem no campo e os desdobramentos desse 

movimento na cidade de Goiânia apresentava-se aparentemente apartidário e sem sede. 

O movimento tinha apoio da Arquidiocese de Goiânia que lhe cedia espaço físico para 

um posto provisório. A partir desse movimento surge a “União das Invasões” que 

coordenou as ocupações urbanas à noroeste do centro da cidade de Goiânia. O primeiro 

                                                           
35 Na década de 1970 tem início no Estado de São Paulo o Movimento de Custo de Vida com o 

objetivo de alertar as autoridades sobre os altos preços e encargos que impossibilitavam que os 

trabalhadores conseguissem viver tanto na cidade quanto no campo. Dentre as reivindicações 

estavam o congelamento de preços dos gêneros de primeira necessidade, o aumento dos salários 

acima do aumento do custo de vida, abono salarial imediato e sem desconto para as categorias 

de trabalhadores, doação de terras para os trabalhadores associados à assistência e créditos ao 

produtor rural, recursos e meios necessários à produção para possibilitar a eliminação de 

intermediários, segundo o jornal “A Voz dos Trabalhadores” (1981). 
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resultado da ação do movimento foi a Ocupação Jardim Boa Esperança. Os objetivos do 

grupo não se ligavam apenas à posse do lote urbano, mas também a regularização 

fundiária e acesso a serviços básicos às demais ocupações em Goiânia, que destacamos 

como desdobramentos da ação política do movimento. 

 Outra ação do movimento foi a busca pela doação dos lotes para autoconstrução 

das moradias, ou seja, o grupo não aceitava o financiamento bancário para construção 

das residências. Mesmo com a criminalização da luta, a repressão estatal por intermédio 

da ação policial,as privações dos serviços urbanos básicos e a precariedade das moradias 

provisórias, houve a resistência do movimento e a adesão de representantes de 

diferentes segmentos da sociedade goianiense, inclusive religioso e acadêmico. Com isso 

a “União das Invasões” obteve êxito na permanência no Jardim Nova Esperança, dando 

o pontapé inicial para outras ocupações na região, como assegura Cruz (2015). 

FASES DA FORMAÇÃO DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA 

A primeira fase é chamada de Esperança e ocorre entre os anos de 1979 e 1981. 

Equivale ao período das ocupações urbanas que iniciaram com o Jardim Nova Esperança 

em 1979 e seguiram com as ocupações Jardim Boa Sorte e Jardim Boa Vista. Iniciou-se 

com a esperança de moradia em Goiânia e seguiu com a repressão estatal, a 

criminalização da luta, as precárias condições de vida e trabalho, as longas distâncias a 

percorrer inicialmente sem transporte público, mas também, com as construções 

individuais e coletivas (mutirões), a resistência do movimento pela moradia urbana, a 

conquista e a posse legal do território.  

Como dissemos, as famílias que ocuparam a área onde atualmente é o Bairro 

Jardim Nova Esperança tiveram a possibilidade de financiamento público das casas e 

optaram pela autoconstrução ou mutirão para tal finalidade. Para Oliveira (2002, p. 125), 

a luta por moradia iniciada com o Jardim Nova Esperança significou o “fim do silêncio 

e da dicotomia entre o público e o privado para a sociedade goianiense”. 

A segunda fase foi chamada de Finsocial e equivale ao período de 1983 e 1987 e 

refere-se ao momento de intervenção estatal para conter o aumento das ocupações 

urbanas em Goiânia, dividida em três intervenções. Como dissemos, após a ocupação 
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Jardim Nova Esperança outras duas ocorreram à noroeste do centro goianiense: Jardim 

Boa Sorte e Jardim Boa Vista. A primeira sofreu intensa repressão do Estado mediante a 

ação policial, inclusive com uma morte registrada, e a segunda deu origem à Vila 

Finsocial. O Estado adquiriu a área próxima à ocupação e sorteou os lotes aos mais de 

dois mil ocupantes, dando origem ao primeiro momento desta etapa, que seguiram o 

padrão de autoconstrução das moradias ocorridos na etapa anterior.  

O segundo momento da fase Finsocial ocorreu em 1983 com a Vila Mutirão onde 

mil casas foram construídas em um dia nas proximidades da Vila Finsocial. O material 

das casas foi considerado inadequado para moradia, sendo composto de placas de 

concreto entremeadas com uma viga de igual material. Não havia banheiro no interior 

da moradia e as casas ficavam superaquecidas durante o dia e demasiadamente frias à 

noite, além de haver o risco às famílias devido a improvisação do material e da maneira 

com que as casas foram construídas. As moradias tinham entre 25,26 m2 e 35,25 m2  e a 

ação foi destaque nacional e com ampla cobertura da mídia. Ainda há moradias 

remanescentes deste período na Vila Mutirão.  

A terceira intervenção estatal ocorreu em 1987 com o Jardim Curitiba durante 

quatro etapas com mais de quatro mil lotes doados às famílias. O Jardim Curitiba não 

teve a atenção das demais intervenções, mas seguiu a lógica da autoconstrução e da 

histórica inexistência de serviços urbanos básicos até o contexto mais recente. Outro 

destaque para esta etapa foi a mudança na ação estatal para com às famílias; deixando a 

postura repressiva e passando ao assistencialismo. Para alguns autores tratou de uma 

estratégia de contenção da ação coletiva e tentativa de realocar os residentes de outras 

ocupações da cidade para a Região Noroeste, concentrando famílias pobres distantes das 

áreas “nobres” de Goiânia. 

A terceira fase foi chamada de Vitória e corresponde ao intervalo de 1988 a 2001. 

Apresenta como características fundamentais a ampliação do comércio local, dos 

serviços urbanos, a exemplo do transporte público, escolas e hospitais, bem como a 

expansão em número de loteamentos. O Conjunto Primavera é um dos bairros que 

surgem nesta etapa. Trata-se de um bairro que foi implantado pelo governo estadual 

com pouco mais de mil lotes e que localizava na área rural de Goiânia. Outros 
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loteamentos deste período são resultado do parcelamento de chácaras de recreio que 

existiam na região, a exemplo do Conjunto Estrela D’Alva, Parque Tremendão, Bairro 

Morada do Sol e Residencial Recanto do Bosque. 

A quarta fase foi chamada de Triunfo e é considerada a mais recente etapa da 

formação territorial, social e econômica da Região Noroeste. Ocorre entre os anos de 2002 

e 2010 e recebeu esse nome pois dois motivos principais: consiste no período com maior 

regularização dos bairros da Região, sobretudo aqueles ligados às ocupações urbanas, e 

equivale ao momento de conurbação dos municípios de Goiânia e Goianira. Isso significa 

que é na fase Triunfo que muitas famílias da Região Noroeste recebem a posse legal de 

suas moradias, a partir de políticas estaduais de regulamentação fundiária, a exemplo 

da Medida Provisória nº 2.220, de 04 de setembro de 2001 e do Programa Casa Legal de 

2008. Como há bairro Triunfo em Goiânia e Goianira torna-se uma representação do 

processo de conurbação entre os dois municípios, ou seja, o marco da expansão urbana 

de Goiânia, mas também da Região Noroeste.  

Essa fase equivale também ao período inicial das políticas públicas dos governos 

Lula, a exemplo dos programas Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Essas políticas 

proporcionaram uma redefinição social e econômica, sobretudo às famílias de baixa 

renda, e os moradores da Região Noroeste são exemplos dessa mudança. Com o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal proporcionou à 

Região Noroeste obras de saneamento básico e criação de praças, por exemplo. Equivale 

também à consolidação de um comércio local e início do processo de verticalização da 

região. O mapa 1 apresenta as etapas de formação da Região Noroeste. Admitimos haver 

uma fase intermediária que chamamos de Tremendão. Consideramos como fase 

intermediária aquela que permeia todos os momentos históricos onde a Região Noroeste 

de Goiânia é referência. Infelizmente é uma fase caracterizada pela discriminação dos 

sujeitos que lutaram para pela terra e pela permanência na cidade. Nosso esforço em 

apresentar esse momento é apenas mediante a uma reflexão introdutória. A 

criminalização da luta e a vinculação dos moradores das áreas de ocupação urbana com 

a subversão das leis ou mesmo com a nomenclatura pejorativa permeia todos os 

momentos da formação territorial da Região Noroeste.  
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Como exemplo, apresentamos a relação dos nomes dos bairros com elementos 

que geram medo ou repulsa. O nome da fase “Tremendão” deu-se a partir de uma 

utilização de sua intenção inicial para fins de discriminar. Os moradores relatam que o 

nome do Bairro Tremendão deu-se como homenagem ao cantor Erasmo Carlos que era 

conhecido durante a Jovem Guarda como “O Tremendão”, uma gíria para designar um 

rapaz bonito, termo característico da década de 1960. Como refere-se a um bairro da 

Região Noroeste tornou-se associativo ao medo, que “treme”. Para Wacquant (2006), o 

espaço pode ser penalizado quando sua permanência na paisagem urbana torna-se 

realidade, geralmente dentre aqueles locais ligados à pobreza. São associados ao 

descrédito de suas práticas.  

Outro exemplo é a Vila Finsocial que recebe o nome de um programa social 

federal para “fins sociais” e tem sua nomenclatura vinculada ao “fim da sociedade”. Não 

via de regra, a Vila Mutirão tem sua associação à criminalidade justificada por ter 

moradores pobres e com origem em uma ação coletiva para a construção de mil casas 

em um dia, os residentes nas duas etapas mais recentes solicitaram, a partir de plebiscito, 

a mudança do nome dos bairros (Vila Mutirão I e Vila Mutirão II) para Jardim Novo 

Planalto e o Jardim Liberdade. 

Mapa 1: Região Noroeste de Goiânia e bairros selecionados, 2014. 
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A tentativa de suavização na nomenclatura do nome dos bairros mais recentes, 

relacionados, em grande maioria à questões naturais, a exemplo do Residencial Recanto 

do Bosque, Alto do Vale, Morada do Sol e Estrela D’Alva, não os distanciaram do 

estigma relacionado à pobreza ou mesmo da criminalidade, em parte relacionado à 

origem na luta coletiva pelo solo urbano, mas ainda relacionada à violência urbana 

possibilitada pela desigualdade social e suas derivações, como o desemprego. Mesmo 

com a melhoria nas condições de vida, saúde, emprego e crescimento econômico da 

Região, esse estigma não se dissipou, na opinião de Júnior (2006).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 2010 o perfil dos moradores da Região Noroeste de Goiânia era bastante 

diversificado. Grande parcela é composta por população não natural e jovem. Menos de 

30% frequentavam escola ou creche e destes a maioria estavam matriculados no ensino 

fundamental. Apenas 7% frequentavam curso superior e somente 3% de toda a 

população da Região haviam concluído o ensino superior. Mais de 51% dos moradores 

da Região não tinham instrução ou não haviam concluído o ensino fundamental em 

2010.  

Por outro lado, a maioria dos trabalhadores da Região Noroeste tinham registro 

formal de trabalho e mais de 50 % da população recebia entre meio e um salário mínimo 

e meio por pessoa da família em 2010. O consumo também é considerável e crescente. 

As residências com geladeiras e televisores passava de 90% e boa parte das famílias 

tinham motocicletas e carros para uso particular. 

Esses dados alimentaram a associação da Região Noroeste à chamada “nova 

classe média”, famílias que entre R$ 291 e R$ 1.019 num contexto de salário mínimo de 

R$ 622,00, ou seja recebiam entre meio e dois salários mínimos mensais per capita, (Brasil, 

2012). Porém, autores como Pochmann (2012) afirmava que haviam modificações na 

classe trabalhadora, que chamou de classe trabalhadora renovada e alertava para a 

maneira estratégica como as propagandas sobre essas mudanças tendem a orientar as 

políticas públicas, justificando a diminuição dos investimentos públicos em áreas como 
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saúde, educação e previdência social. Na atual conjuntura percebemos que as críticas aos 

estudos da nova classe estavam certas.  

A associação de famílias com o perfil da Região Noroeste à “nova classe média”, 

na verdade, ofusca a precarização da vida e do trabalho (Alves, 2000), as longas jornadas 

de trabalho e de deslocamento para esse fim, a baixa escolaridade e dificuldade de acesso 

aos cursos superiores, precárias condições de moradia (Cruz, 2015). No caso das famílias 

da Região Noroeste de Goiânia desconsideram a luta, a ação política dos movimentos 

pela moradia urbana, a criminalização dos sujeitos, a discriminação da pobreza e todo o 

contexto da formação social, econômica, política e de identidade dessa comunidade. 
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RESUMO:  

Desde a Revolução Verde na década de 1960, desenvolveu-se no Brasil um modelo 

hegemônico de agricultura, hoje chamado de agronegócio, que não respeita a soberania 

alimentar e nutricional, os saberes e as práticas socioculturais dos povos. O texto identifica 

alguns dos problemas causados pela agricultura comercial e discute se é possível a realização 

de outro tipo de agricultura, que respeite as culturas dos povos, os hábitos alimentares com 

ênfase no Direito Humano a Alimentação consagrado em instrumentos legais através das 

Lutas dos Movimentos Sociais. 

Palavras chave: agrotóxico, segurança alimentar e nutricional; direito a alimentação; 

INTRODUÇÃO 

A produção de alimentos em toda história da humanidade foi uma atividade 

carregada de significados, símbolos e saberes. O alimento sempre foi considerado 

sagrado ao longo de nossa trajetória. Sobre sua produção floresceram civilizações 

enquanto outras pereceram diante da impossibilidade de produzi-lo com fartura 

suficiente para alimentar seus membros. Vários livros históricos, dentre eles a bíblia 

cristã, trazem relatos de crises e pujanças de alimentos em suas diversas fases. A própria 
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história do Cristianismo tem uma ponte direta com a capacidade de produzir alimentos 

da Judéia, ao passo que o islamismo tem ligações fortes com as águas dos rios Tigres e 

Eufrates utilizados para irrigação através de longos canais na região da babilônia. 

A domesticação de plantas e animais utilizados na alimentação humana ao longo 

da história representou acima de tudo a segurança produtiva independente das 

intempéries climáticas, fazendo com que a humanidade pudesse aumentar 

significativamente sem as agruras causadas pela falta de alimentos. Na América pré-

colombiana, por exemplo, os habitantes possuíam uma variedade imensa de plantas 

domesticadas, as quais garantiam a soberania alimentar, fazendo com que muitas 

civilizações alcançassem condições de desenvolvimento superior à Europa do século XV. 

O milho, a batata e a mandioca dentre outros são exemplos de alimentos que foram 

levados para a Europa e incorporados aos hábitos alimentícios do Velho Mundo. 

A agricultura praticada tradicionalmente ao longo de nossa história sofreu mudanças 

significativas na segunda metade do século XX, mais especificamente após a Segunda Guerra 

Mundial. De uma agricultura pautada na diversidade de cultivos e saberes passamos a 

praticar a agricultura comercial, com a predominância da monocultura e a forte presença do 

capital através das práticas e insumos introduzidos pela Revolução Verde36. Essa prática veio 

acompanhada de mudanças significativas na composição da população rural, 

consubstanciada no processo de expulsão do homem do campo nunca presenciado na história 

humana. Países como o Brasil que até a década de 1970 era considerado tipicamente rural 

chegou à condição de urbano com consequências inimagináveis a sociedade. Formaram-se 

grandes bolsões de miséria espalhados nas periferias dos grandes centros urbanos. 

A necessidade de produzir alimentos em grande escala visando acabar com a fome 

no mundo foi o argumento utilizado pelas grandes potências do pós-guerra para introduzir 

na agricultura práticas de cultivo que associam a produção de alimentos a uma série de 

necessidades tecnológicas. Essas mudanças ficaram conhecidas como Revolução Verde, 

foram levadas principalmente aos países periféricos através das práticas introduzidas pela 

                                                           
36 Entende-se como Revolução Verde o processo de interiorização do capitalismo no campo, a 

partir de 1960, com a introdução das monoculturas e a destruição da biodiversidade para facilitar 

o uso de máquinas de grande porte e colocar em prática a tríade capitalista: tempo x custo x lucro 

(Machado e Machado Filho, 2014, p. 43). 
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extensão rural. O pacote tecnológico da Revolução Verde sustenta no uso de adubos 

sintéticos, sementes híbridas, venenos e a intensificação da mecanização das áreas de cultivo. 

 A monocultura ganhou o espaço da diversificação produtiva, promovendo a 

expulsão dos camponeses de sua unidade de vida, destruindo saberes e consolidando 

um modelo agrícola excludente, incapaz de agregar os trabalhadores do campo no 

processo produtivo.  

A fome que ainda persiste é o retrato mais cruel desse modelo de agricultura. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 

chegamos em 2016 com 795 milhões de pessoas que padecem com a fome no mundo37. 

Vale lembrar que a FAO não considera nesse relatório questões importantes como as 

ligadas aos problemas socioambientais oriundos da comoditização dos alimentos, ao 

passo que o conceito38 empregado para explicar a questão não vai além das calorias 

produzidas e disponibilizadas à humanidade 

Nesse artigo buscaremos mostrar que o atual modelo de desenvolvimento 

agrícola não contribui em nada na consecução do Direito Humano a Alimentação, 

servindo puro e somente para garantir lucro ao capital financeiro que o aufere através 

de subsídios públicos, da exploração do trabalho e dos recursos naturais.  

 

DA NECESSIDADE DE PRODUZIR ALIMENTOS EM QUANTIDADES AO 

DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

A alimentação sempre foi uma questão central em todas as sociedades do mundo, mas 

a nossa história tem mostrado que foram raras as sociedades humanas que conseguiram 

garantir uma alimentação de qualidade para todos os seus membros. Ainda hoje (2017), cerca 

de um quinto da humanidade padece do flagelo da desnutrição e das doenças causadas pela 

                                                           
37Conforme o Relatório de Insegurança Alimentar divulgado anualmente pela Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), cerca de 795 milhões de pessoas estão 

desnutridas globalmente. 
38 A FAO utiliza o conceito de Segurança alimentar que agrega apenas a disposição das calorias 

mínimas necessárias à existência humana. No campo da luta social o conceito Soberania 

Alimentar construído e empregado pela Via Campesina agrega elementos mais amplos que vão 

desde a sociobiodiversidade ao respeito às práticas e saberes dos camponeses. 
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má alimentação. Adicionalmente, as recentes práticas agropecuárias, que se baseiam na forte 

utilização de insumos químicos, associadas à mudança de hábitos alimentares urbanos, têm 

agravado problemas referentes à saúde humana, consubstanciados no aumento da incidência 

de doenças crônico-degenerativas (como a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, 

câncer, dentre outros) associadas a uma alimentação inadequada, que se transformaram a 

partir da década de 1990 nas principais causas de mortalidade (VALENTE, 2002). 

O conceito de segurança alimentar se originou-se na Europa, no século XX, e está 

associado à capacidade de cada país de produzir sua própria alimentação de forma a 

não ficar vulnerável a possíveis cercos e embargos provenientes de situação de guerra 

(VALENTE, 2002). Mas o pano de fundo para a aplicação deste conceito na Política 

Pública remonta à catástrofe vivida pela economia dos países europeus na Segunda 

Guerra Mundial. Com a agricultura e a oferta de alimentos devastadas pela guerra, 

houve uma crise de abastecimento, que fez com que se consolidasse a Segurança 

Alimentar como elemento fundamental de política pública, centrada nos aspectos 

quantitativos e qualitativos da alimentação (BELIK 2010. p. 41). 

Na década de 1970, o mundo não produzia alimento suficiente para toda a sua 

população, havia uma crise nutricional. Nesse período, os preços internacionais dos 

alimentos se elevaram, causando uma situação de desabastecimento para os países 

muito dependentes de importações. E ainda, os países exportadores começaram a 

promover embargos ou taxação das exportações, haja vista o receio de que poderia faltar 

alimentos à população local. Nesse momento, o conceito passa a ser utilizado de maneira 

mais ampla no cenário mundial, fortemente associado a uma política de criação e 

manutenção de estoques nacionais de alimentos”. (VALENTE 2002. p.41). 

Na década de 1990, passamos a produzir alimentos suficientes para toda a 

população, e ainda assim, existem milhões de pessoas com fome. A garantia de segurança 

alimentar e nutricional então deixa de ser vista como um problema de produção e sim de 

distribuição e acesso aos alimentos. Nesse momento compreende – se que o problema nunca 

foi a produção de alimentos, mas outras questões inerentes ao assunto como a estrutura 

agrária adotada nos países periféricos. E ainda que a Revolução Verde tenha conseguido, a 

partir de 1960 e 1970 aumentar consideravelmente a produção, é questionado a qualidade 



 

176 
 

desses alimentos produzidos com uso de agrotóxicos. Assim, outras dimensões são 

incorporadas ao conceito de segurança alimentar e nutricional, dentre elas as noções de 

alimentos seguros e de qualidade, balanceamento de dieta, da informação e das opções 

culturais do ser humano”. (VALENTE 2002, p. 43). 

Percebe-se que o conceito de segurança alimentar e nutricional não é um conceito 

acabado, pelo contrário, está em constante construção. De forma que hoje, em nosso país, o 

que está no centro do debate da segurança alimentar e nutricional é, segundo o Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA 2012, p.7): “o modelo de 

produção de alimentos prevalecente no país: a monocultura exportadora, baseada no uso 

intensivo de insumos agrícolas industrializados, com ênfase nos agrotóxicos”. Modelo este 

que é profundamente marcado por uma lógica definida pelo agronegócio empresarial – 

produto histórico da articulação entre o capital financeiro, o capital industrial e o latifúndio. 

“A realidade brasileira é a prova cabal de que a produção e a disponibilidade de 

alimentos em quantidade suficiente não garantem a segurança alimentar de uma 

população” (VALENTE 2002. P. 48). Desde 1950 o Brasil produz alimentos em quantidade 

suficiente para alimentar toda a sua população, e a produção per capita só vem aumentando, 

mas ainda assim a insegurança alimentar e nutricional é motivo de preocupação. 

Atualmente, a segurança alimentar e nutricional, ao ter ampliado as dimensões que a 

compõem, está intrinsecamente relacionada ao Direito Humano à Alimentação Adequada, o 

que representa um enorme avanço, visto que assim a ênfase passa do objeto (comida) para o 

sujeito humano detentor de direitos39. Em 2006, foi aprovada a Lei de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN), Lei nº 11.346/2006, a qual define que a alimentação adequada é direito 

fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos 

consagrados na Constituição Federal. Nesse sentido cabe ao poder público adotar as políticas 

e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional 

da população. No entanto, o Brasil fez uma escolha política de incentivo a um modelo agrícola 

que viola frontalmente o Direito Humano a Alimentação Adequada 

                                                           
39 Ao compreender que a alimentação em qualidade e quantidade suficiente é um direito de todo 

brasileiro, o Estado passa a ser responsável pela implantação de políticas públicas visando a 

efetivação dessa necessidade.  
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Os defensores desse modelo hegemônico, o agronegócio, formado por 

pesquisadores, produtores rurais, políticos e jornalistas, encabeçados pela indústria que 

produz e comercializa os agrotóxicos e transgênicos, difundem uma série de afirmações 

que justificam a existência e persistência desse modelo. Visando fortalecer o debate sobre 

a consolidação do direito à alimentação frente as práticas do agronegócio o CONSEA 

(2012) fez as seguintes análises sobre o modelo agrícola – exportador adotado pelo Brasil:  

a) que o clima e a dimensão da agricultura brasileira exigem o uso 

intensivo de agrotóxicos, de modo que o nível de agrotóxicos 

atualmente utilizado é adequado ao papel da agricultura na economia 

brasileira e mundial; b) os problemas que são identificados no uso de 

agrotóxicos na agricultura se deve a um mau uso de um instrumento 

necessário, logo, as políticas públicas não devem coibir o uso de 

agrotóxicos, mas apenas fiscalizar sua administração; c) ainda que se 

reconheça a existência de problemas, mesmo com o bom uso, a 

aplicação de venenos é um mal necessário sem o qual não é possível 

produzir alimentos em quantidade suficientes, a preços acessíveis, para 

toda a população brasileira e parcela significativa da população 

mundial; d) eventuais restrições ao uso de agrotóxicos desestruturaria 

a produção agrícola, elevando o preço dos alimentos, e aumentando a 

penúria dos grupos mais vulneráveis, do campo e da cidade (CONSEA 

2012, p.07). 

A discussão em curso não dará conta de responder a todas essas afirmações, 

mas traz questões que geram reflexões sobre cada um deles. A agricultura brasileira tem 

mudado consideravelmente desde a década de 1960, e essas afirmações servem para 

justificar e legitimar um modelo agrícola, que logrou chegar à hegemonia, tendo como 

principal o lucro em detrimento da preservação ambiental, o respeito à diversidade das 

culturas dos povos e de hábitos alimentares saudáveis.  

Pesquisas não comprometidas com a indústria agroquímica têm feito uma série de 

publicações que demonstram, de maneira cada vez mais expressiva, a possibilidade de 

produzirmos alimentos em quantidade e qualidade suficientes, e que promovam a soberania 

alimentar e nutricional. Além disso, camponeses têm se esforçado em colocar em prática a 

produção de alimentos agroecológicos, provando ser possível produzir em grande 

quantidade, sem o uso de venenos, sem sementes transgênicas, sem monocultura, sem 

latifúndios. Essa produção pode ser conferida nas inúmeras feiras realizadas em todo o Brasil, 

em que o consumidor tem acesso a alimentos produzidos pelo verdadeiro ‘homem do campo’. 
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DAS SEMENTES CRIOULAS AO FURADAN40: O VENENO ESTÁ NA MESA 

 

O modelo de agricultura praticado em larga escala e produtor de comoditties ainda 

não conseguiu atingir o objetivo proposto pelo capital no pós-guerra. Aliás, em parte obteve 

sucesso, pois garantiu a transferência dos ganhos auferidos no campo para a indústria 

através da aquisição de máquinas e equipamentos, enfim da utilização do pacote tecnológico 

mais parecido com um arsenal de guerra. Algo que podemos chamar de “arsenal de guerra 

do agronegócio”, fruto dos devaneios produtivistas e do lucro a qualquer custo imposto 

pelas práticas agrícolas orientadas pelos princípios da Revolução Verde. 

A redução da fome através da produção de alimento em larga escala nunca foi e 

nem será alcançado, pois o próprio sistema carece de uma reserva capaz de absorver 

parte do que é produzido a custa de muito veneno e da exploração em muitos casos 

criminosa do trabalho e dos recursos naturais. Na realidade no conceito de soberania 

alimentar utilizado atualmente esse modelo não produz alimentos, mas comoditties 

destinadas preferencialmente ao mercado externo. Nesse sentido o Direito Humano a 

Alimentação Adequada não se consolida, pois, a segurança alimentar não efetiva da 

forma com que está sendo perseguida especialmente pelos governos. 

Acompanhando as últimas contradições enfrentadas por esse modelo de 

exploração dos recursos naturais e do trabalho, percebe-se uma determinada limitação 

diante das respostas da natureza às agressões sofridas. “A resistência imunológica das 

“pragas”, e paralelamente o desenvolvimento de novos pesticidas com o intuito de 

assegurar a manutenção do processo produtivo é a expressão concreta dessa lógica” 

(VALENTE 2004, p. 141), que emprega cada vez mais venenos letais em dosagem que 

causam danos irreversíveis ao ambiente. Essa resistência que determinados organismos 

adquirem frente aos venenos tradicionalmente utilizados nos vários cultivos é uma das 

                                                           
40 Uma das situações de risco identificadas na laranja está relacionada ao agrotóxico carbofurano, 

que passa por processo de reavaliação na Anvisa. É a substância presente nas amostras que mais 

preocupa quanto ao risco agudo, sendo que 11% das amostras de laranja apresentaram situações 

de risco relativas ao carbofurano.(Programa de Análises de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos – ANVISA 2015). Carbofurano é o princípio ativo do veneno agrícola Furadan 
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limitações, e pode ser interpretada como um aviso de que produzir nessas condições sem 

respeitar as regras naturais leva a atividade necessariamente a um caminho sem volta.  

A própria natureza tem demonstrado sua capacidade de reação, pois os ataques 

sofridos nos cultivos por insetos e certas doenças não ocorriam antes, quando os cultivos 

eram pautados no respeito às limitações naturais e em perfeita integração com os seres 

vivos existentes no ambiente. 

A resposta do agronegócio à resistência de determinados insetos está na reinvenção 

e utilização de venenos agrícolas cada vez mais letais, inclusive sem qualquer seletividade 

quanto ao organismo a ser atingido. Assistimos no Brasil uma verdadeira guerra química só 

comparável ao uso do agente laranja na invasão dos Estados Unidos ao Vietnam na década 

de 1970. Os órgãos de fiscalização perderam o controle na regulação e utilização dos venenos 

e estamos submetidos a riscos incalculáveis oriundos principalmente de agrotóxicos 

contrabandeados que entram no Brasil por diversas formas, fugindo do controle oficial.  

Consta que no Oeste da Bahia os produtores ressuscitaram até o letal Furadan, 

um dos inseticidas mais covardes que já se utilizou na agricultura mundial. 

Originalmente recomendado para o controle do nematoide, esse veneno espalhou-se 

pelo Brasil dado a sua capacidade de exterminar vidas, inclusive humana. 

No Brasil milhares de pessoas são intoxicadas anualmente pela ingestão de 

alimentos contaminados, água envenenada ou simplesmente pelo contato com o veneno 

no ambiente de trabalho41. Na maioria das vezes são trabalhadores que estão diretamente 

envolvidos na atividade produtiva do agronegócio. São os invisíveis que nem sequer 

aparecem nas estatísticas, não tem nome, nem lenço, nem documento. O agronegócio 

ocupa de ocultá-los. A imagem (02) mostra o crescimento de intoxicações por agrotóxicos 

no Brasil entre os anos de 1999 a 2013, com uma disparada a partir de 2005.  

 

 

 

                                                           
41 Para cada dólar gasto em consumo de agrotóxico, pode estar embutido uma despesa futura de 

US$ 1,28 em despesas sociais pelo governo. E são cálculos ainda subestimados, envolvendo 

apenas as doenças agudas e conhecidas até o presente. Os custos indiretos no futuro apontam 

para somas muito maiores (KLIAS, 2012, s/p) 
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Imagem (01): série histórica de casos confirmados de intoxicação por agrotóxicos no Brasil  

 

 

Fonte: Dossiê ABRASCO (2015) 

 

Observa-se a disparada de casos de envenenamento por agrotóxico entre 2005 a 

2008, numa proporção superior a 200%. Esse crescimento não diz respeito apenas as 

mudanças na forma de registro implementadas pelo Ministério da Saúde. Nesse período 

tivemos a aprovação da Lei 11.105, que liberou o cultivo dos organismos geneticamente 

modificados no Brasil, o que enseja o consumo de uma quantidade maior de agrotóxicos. A 

lei de biossegurança (isso mesmo biossegurança), da mesma forma que outros instrumentos 

legais que regulamentam as práticas do agronegócio (leis ambientais, trabalhistas e crédito), 

obedecem aos ditames das empresas que produzem veneno e transgênicos.  

De forma que o agricultor é forçado a seguir a receita de um mesm fabricante 

quando da aquisição do pacote mortífero para a produção de comoditties. Sem promover 

mudanças profundas no sistema produtivo atual essa batalha poderá ser perdida e com 
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efeitos trágicos à população. Estamos falando da quantidade de veneno consumido por 

cada habitante ano, não obstante os efeitos no solo e no ambiente de uma maneira geral42. 

Passou despercebido da sociedade os resultados do Programa de Análise de 

Agrotóxicos nos Alimentos (PARA), período de 2013 a 2015, divulgados pela ANVISA 

em 2016. Das mais de 12 mil amostras analisadas em torno de 135 apresentaram risco de 

intoxicação aguda43. Esse resultado estava presente em amostras de 13 alimentos dos 25 

analisados. Conforme conclusão da Anvisa, “ o nível de segurança alimentar é 

considerado aceitável quanto aos potenciais riscos de intoxicação aguda advindos da 

exposição dietética a resíduos de agrotóxicos”.  

Como assim? Aceitável num cenário em que a metade dos alimentos analisados 

tiveram algumas amostras com percentuais de veneno possível de causar intoxicação 

aguda nos consumidores? Num cenário em que mais de 12 mil amostras foram 

analisadas e somente em 135 foram encontrados venenos capazes de causar uma 

intoxicação aguda, os números são realmente pequenos. Mas se considerarmos que 

milhares de pessoas consomem esse alimento diariamente as coisas complicam ainda 

mais. Não estamos falando em efeito acumulativo e sim da forma aguda de intoxicação. 

Pensar numa maneira verdadeira de praticar agricultura significa produzir 

alimentos ao invés de produzir commodities, e voltar às bases tradicionais da agricultura, 

resgatando sua essência, primando pela diversidade no cultivo e o respeito às formas de 

vida envolvidas no processo. Se já é tarde para a humanidade fazer esse caminho de 

volta é outra questão que merece uma reflexão mais aprofundada, mas a verdade é que 

esse caminho deve ser trilhado sob pena de não conseguirmos promover esse avanço. 

No estágio atual da agricultura brasileira e mundial deixar de usar agrotóxico 

não é algo que possa fazer de um dia para o outro. Por outro lado, contamos com muitas 

                                                           
42 Importante estímulo ao consumo advém da diminuição dos preços e da absurda isenção de 

impostos dos agrotóxicos, fazendo com que os agricultores utilizem maior quantidade por 

hectare (PIGNATI; MACHADO, 

2011). Quanto aos fertilizantes químicos, a média de consumo por hectare continuou no mesmo 

nível no período. 
43  Intoxicação aguda: Decorre de um único contato (dose única- potência da droga) ou múltiplos 

contatos (efeitos cumulativos) com o agente tóxico, num período de tempo aproximado de 24 

horas. Os efeitos surgem de imediato ou no decorrer de alguns dias, no máximo 2 semanas. 



 

182 
 

experiências extremamente positivas de atividades produtivas que utilizam práticas 

agroecológicas consolidadas em saberes diversos do mundo camponês. A produção de 

alimentos utilizando conhecimentos tradicionais, sementes crioulas e saberes pautados 

na justiça social e ambiental consolida-se a cada dia como a alternativa necessária à 

alimentação da humanidade. Esse modelo de agricultura que produz qualidade de vida, 

“soberania alimentar “e preservação das condições ambientais e culturais das 

comunidades camponesas chamamos de “agroecologia”, que nada mais é que a 

utilização das práticas camponesas existentes entre as populações tradicionais.  

Muito se comenta sobre os problemas oriundos das práticas nocivas implementadas 

pela agricultura comercial no Brasil, especialmente nas áreas de Cerrado onde sua 

territorialização apresenta-se de forma mais intensa. Discutimos questões diversas e que são 

necessárias que sejam colocadas, tendo em vista as características ambientais desse bioma e 

consequentemente a dificuldade de recuperação, isso se levarmos em consideração apenas 

os aspectos ligados a fauna, a flora e o solo. Diariamente somos bombardeados com 

informação que justificam e consolidam o agronegócio nesse território, ao passo que as 

alternativas a esse modelo são poucas representadas, e muito menos em forma de políticas 

públicas voltadas a agricultura camponesa. 

Construir essa reflexão em pleno Cerrado é uma situação complexa e difícil, haja 

vista que essa região é o coração do agronegócio e consequentemente berço dos maiores 

problemas socioambientais oriundos dessa prática. Utilização de veneno sem o devido 

controle, desmatamento inclusive de áreas com reservas permanentes, intoxicação da 

população e inchaço das cidades pela expulsão dos camponeses de seus territórios são 

os problemas mais evidentes. 

Quando falamos em um modelo diferente de produção de alimentos fomos 

imediatamente questionados sobre a condição do agronegócio e sua participação na produção 

de alimentos em nosso país. Sem dúvida conforme a opção política e a forma de julgamento 

esse setor produtivo tem um fator importante para a economia brasileira. Pois em sua essência 

produz comoditties exportadas para vários países, favorecendo a balança comercial. E talvez 

seja essa a mesma razão que diminui sua importância quando falamos em situações como 

soberania alimentar, alimentos saudáveis e práticas socioambientais corretas. 
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Ocorre que a produção de commodities obedece a outra regra, com outros meios e 

uma lógica em que os saberes constituídos ao longo do tempo em determinados 

territórios não têm qualquer significância. Na lógica do agronegócio o homem 

culturalmente impregnado de saberes e identidades territoriais não têm nenhuma 

serventia no processo, e muito menos seus saberes. Nessa perspectiva, os recursos 

naturais disponíveis são apropriados e utilizados pelo capital agrário na potencialização 

dos investimentos aumentando lucro à custa do bem comum. 

A preocupação expressa e que passa no momento pela academia é como garantir a 

soberania alimentar convivendo com a lógica do agronegócio que depreda e destrói tudo 

que encontra pela frente? No Cerrado o caso é mais grave, pois tratamos de um ambiente 

antigo, frágil e de difícil recuperação, fato que em si seria limitante à prática de atividades 

predatórias feitas as desenvolvidas pelo agronegócio. Não obstante a isso temos o fato de 

que as grandes nascentes das principais bacias hidrográficas do país estão nessa região. 

A razão que nos fez trazer essa discussão está diretamente ligada com o momento 

do agronegócio em relação a utilização de venenos na produção de alimentos (ou 

comoditties). As sementes geneticamente modificadas estão perdendo a sua eficiência e 

consequentemente não tendo condições de conviver harmonicamente com vários 

organismos existentes naturalmente no ambiente, razão maior de sua existência. O 

exemplo mais recente é a lagarta Helicoverpa armígera que levou o Ministério da 

Agricultura a decretar estado de Emergência Sanitária44 nas regiões produtoras de Soja, 

Milho e Algodão. Essa condição possibilitou a liberação da importação do 

veneno“Benzoato de Emamectina”, um agrotóxico altamente letal e sem registro no Brasil.  

Nesse contexto a guerra química que está colocada desde a Revolução Verde 

aumenta a cada safra numa proporção muito superior ao aumento da produtividade. O 

volume de veneno consumido nas lavouras comerciais assusta até mesmo técnicos 

experimentados do setor. Informações da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

                                                           
44 O estado de emergência fitossanitário para a lagarta Helicoverpaarmigera foi prorrogado em 

Goiás por mais um ano a contar de, 27 de novembro. O novo prazo foi estabelecido pelo 

Ministério da Agricultura por meio da Portaria nº 247, publicada no dia 18 de novembro de 2016. 

Assim, os produtores do Estado podem dar continuidade ao uso emergencial de produtos à base 

de benzoato de emamectina para controle da praga em lavouras de soja, milho, algodão e feijão. 
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(ANVISA) constam que entre os anos de 2000 e 2010 houve um incremento de 190% no 

consumo de veneno utilizado na agricultura brasileira, ao passo que a produção de grãos 

cresceu menos da metade disso, apenas 77%. 

Essa realidade pode ser constatada no número de aplicação de veneno na cultura da 

soja, por exemplo, que dobrou em um período de 10 anos. Atualmente para que a Soja 

produza com segurança são necessárias no mínimo 12 aplicações de veneno, desde herbicida 

a inseticida, fungicida, acaricida dentre outros. Tomamos como exemplo o Estado de Mato 

Grosso que deve produzir na safra 2016/2017, em torno de 30 milhões de toneladas de soja. Os 

custos nominais de produção com agrotóxicos no cultivo da soja cresceram em torno de 75% 

entre 2007/201545, saltando de 18% para 33% dos custos totais. Como comparativo na média 

nacional os venenos representaram na safra 2015/2016, 18,24% dos custos de produção. Vale 

lembra que nesse período tivemos a aprovação e a intensificação dos produtos geneticamente 

modificados na agricultura. A imagem (02), mostra o crescimento no uso de veneno em 

ralação ao crescimento da safra brasileira de grão/fibras/cana de açúcar. 

 

Imagem (03): comparativo entre o crescimento do uso de veneno e a produção de comoditties 

       

 Fonte: Dossiê ABRASCO (2015) 

 

                                                           
45 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Compêndio de Estudos Conab - v. 1 

(2016). Brasília: 2016 
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Entre 2010 e 2014, houve o aumento de até 5% ao ano no consumo de veneno 

na agricultura brasileira. Observamos que essa estimativa é repassada pela indústria que 

fabrica e comercializa legalmente veneno agrícola no país. O Brasil possui uma área 

cultivada de 55 milhões de hectares, o que representa menos de 5% de toda área 

cultivada entre os 20 maiores países agrícolas. No entanto, consumimos 20% de todos os 

venenos utilizados na agricultura mundial. 

Os valores estimados mostram que o volume de agrotóxicos utilizados no campo 

brasileiro pode ser superior ao mostrado pelas estatísticas oficiais. Ocorre que os 

venenos contrabandeados que entram no Brasil não são contabilizados. Não temos 

números oficiais que nos aponte a quantidade de veneno contrabandeado anualmente 

pelos agricultores brasileiros, mas “estimativas dos próprios fabricantes dão conta que 

esse volume chega a 20% do veneno consumido pela agricultura brasileira” (O popular 

online 17/02/2016). 

Essa situação agrava ainda mais quando sabemos que os venenos 

contrabandeados não apresentam as especificações técnicas obrigatórias em produtos 

tóxicos. Não possuem qualquer tipo de controle sobre o princípio ativo, e dessa forma 

não possui instruções de uso como dosagem, momento de aplicação e outros. E nem 

passa pelo controle das combalidas instituições públicas que fiscalizam a utilização dos 

venenos na agricultura.  

Tomemos como exemplo o Estado de Goiás que possui 155 Fiscais Agropecuários 

para fiscalizar entre trinta a quarenta mil propriedades rurais que utilizam agrotóxicos 

no estado. Somente a cultura da soja, a maior consumidora de veneno das comoditties de 

exportação ocupa esse ano (2016), uma área de 3,3546 milhões de hectares, ou seja, 215 

mil hectares para cada profissional. 

Outros caminhos existem, ao passo que as práticas que ainda resistem estão 

sendo sufocadas para liberar espaço aos grandes cultivos. Atividades que dependem 

diretamente de insetos como a apicultura e a produção de maracujá estão deixando de 

existir pela morte desses insetos causada pela nuvem de veneno que diariamente cobrem 

                                                           
46 O Brasil cultivará na safra (2016/2017) 32 milhões de hectares de soja, com a perspectiva de 

produzir 110 milhões de toneladas de grãos.  
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as lavouras de soja, milho e algodão. Insetos que conviviam pacificamente com essas 

plantas hoje devoram tudo que encontram pela frente, e conforme a lógica existente do 

agronegócio somente derramando veneno conseguiremos reverter ou amenizar a 

situação. 

A última novidade da indústria para “solucionar os problemas da agricultura” 

foi o desenvolvimento das famigeradas sementes transgênicas. Esta tecnologia segue a 

mesma lógica da agricultura convencional, ora fabricando plantas inseticidas, ora 

plantas de uso associado a herbicidas e, desde que foi introduzido há pouco mais de uma 

década, só fez aumentar o consumo de agroquímicos. Aliás, como não poderia deixar de 

ser, pois não seria a indústria capitalista capaz de produzir alimentos saudáveis e 

contribuir para a promoção da soberania alimentar.  

Essas práticas não se aplicam ao modelo do agronegócio, pois as vastas extensões 

de monoculturas, em que se eliminam completamente os elementos da paisagem 

natural, reduzem a biodiversidade ao extremo e exaure o solo, torna-se impossível 

produzir de maneira sustentável, ou seja, um sistema de produção associado a 

sociobiodiversidade. 

Os sistemas agroecológicos, ao contrário, são adaptados à realidade da 

agricultura camponesa e reforçam a proposta de outro modelo de desenvolvimento para 

o campo quando prevê a repartição das terras e a produção descentralizada, que possa 

aumentar o uso de mão de obra, dinamizar economias e abastecer mercados locais com 

alimentos saudáveis. É em defesa deste tipo de agricultura que lutamos: uma agricultura 

que respeite o trabalhador e os saberes da terra, os consumidores e o planeta. E com as 

informações discutidas nesse texto esperamos contribuir para o trabalho daqueles que 

também lutam contra o modelo de exploração do agronegócio e em defesa da vida, de 

uma agricultura sadia e de um meio ambiente sem venenos. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 O agronegócio é a forma de agricultura que, mirando no lucro desrespeita povos, 

culturas e saberes. Para a propriedade capitalista, a terra deve estar vazia, tudo o que 
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tornar a terra permanentemente ocupada, como a natureza animal e vegetal, as 

comunidades tradicionais, os indígenas e camponeses são vistos como um entrave para 

o desenvolvimento das práticas capitalistas no campo. 

 Para sustentar o monocultivo desmatamos grandes áreas, aplicamos milhões de 

toneladas de venenos e plantamos sementes modificadas geneticamente. Matamos a 

natureza e matamos o homem, destruindo e envenenando. A preocupação do 

agronegócio não é alimentar, pois exporta como commodities tudo que se produz. Em um 

país com tanta terra agricultável, com tantas plantações, ainda temos milhões de pessoas 

que padecem com fome, ou que alimentam de produtos envenenados. A preocupação 

do agronegócio também não é dividir, partilhar, pelo contrário, é concentrar. 

Concentrando a terra em especial, concentra-se a riqueza e o direito de produzir 

alimentos 

Assim, não há outra razão para a perpetuação do agronegócio se não o 

enriquecimento de alguns e prejuízos diversos, alguns irreversíveis para a humanidade. 

Um mundo sem fome passa necessariamente por uma transformação completa das 

práticas agrícolas atuais, que deve focar a produção de alimentos em detrimento de 

commodities. Movimentos camponeses têm erguido e avançado com a bandeira da 

agroecologia, que representa não apenas uma forma de cultivo de alimentos, mas acima 

de tudo uma filosofia de vida calcada no respeito ao meio ambiente e a diversidade 

sociocultural. 

Quanto a academia cabe a tarefa de promover pesquisas e discussões acerca da 

emancipação do homem, do respeito às liberdades e direitos, razão pela qual impera a 

discussão acerca do agronegócio, enquanto modelo agrícola hegemônico violador de 

direitos, dentre eles, o Direito Humano à Alimentação Adequada. Em outro polo 

encontram-se as práticas agroecológicas que significa a retomada da vida (em todas as 

suas dimensões), produzindo alimentos através das práticas milenares dos camponeses.  
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INTRODUÇÃO 

Analisando as práticas de ensino presentes na atuação docente em geografia na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em diferentes escolas na cidade de Catalão (GO), 

foi possível perceber a necessidade de se pensar em metodologias diferenciadas para 

esta modalidade de ensino que, historicamente enfrentou e enfrenta inúmeras 

dificuldades de se estabelecer no Brasil.  

Neste artigo procuraremos resgatar a constituição histórica da Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil e os desafios que esta modalidade de ensino vem enfrentando 

ao longo de sua existência. Buscaremos assim compreender os avanços e retrocessos 

pelos quais a EJA perpassa ao longo do tempo. 

Apontaremos ao longo do trabalho, dificuldades e desafios no processo de 

ensino-aprendizagem de Geografia na EJA. Entraves estes que vão desde o seu público 

extremamente heterogêneo tanto em faixa etária quanto em aspectos culturais, sociais e 

econômicos, as metodologias utilizadas que muitas vezes não atendem as expectativas 

dos discentes e até mesmo a formação e capacitação de professores que sofrem com a 

ausência de recursos específicos.  

É de suma importância destacar que os alunos da EJA não são crianças e portanto 

deve-se considerar suas características socioculturais e estimular sua participação 

consciente na realidade social. Cabe então a ciência geográfica estimular as vivências e 

experiências dos discentes e buscar relacioná-las ao conteúdo visto em sala, educando-

os de maneira emancipatória, tornando-os cidadãos críticos e estimulados a seguirem 

além da formação concluída.  
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: BREVE HISTÓRICO 

Para discorrer sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil (EJA) se faz 

necessário, mesmo que de maneira sucinta, retomar a própria história da Educação 

brasileira marcada por ações governamentais e também por ações coletivas voltadas as 

práticas educativas. 

Acredita-se que a primeira prática educativa voltada aos jovens e adultos nessa 

terra recém descoberta pelos europeus foi realizada pelos padres jesuítas, por volta de 

1549 com o intuito primeiro de catequisar os povos nativos dando-lhes a oportunidade 

de viverem “civilizadamente”. Romão e Gadotti (2007) evidencia as intenções 

educacionais dos jesuítas afirmando 

Somente após quase meio século da “descoberta do Brasil” é que se iniciou a 

atividade educativa no país, com a chegada dos Jesuítas em 1549, voltada, 

fundamentalmente, para a aculturação da população ameríndia, por intermédio do Ratio 

Studiorium que se baseava nos estudos clássicos. “Ao ministrarem aos índios, já adultos, 

as primeiras noções da religião católica bem como da cultura ocidental”, como afirmava 

Fernando Azevedo (1971, p.515), pode-se dizer que aí começava a educação de adultos 

no país. (ROMÃO E GADOTTI, 2007, p. 63) 

A primeira constituição brasileira criada em 1824 por Dom Pedro I, após a 

independência marca a educação pois garante instrução primária e gratuita a todos os 

cidadãos que neste contexto eram homens brancos e livres. Avançando para a segunda 

Constituição, já no Brasil República em 1891 (pós Abolição da Escravidão) nota-se que 

os avanços obtidos na primeira constituição são negados pela segunda e ainda proíbe o 

voto aos analfabetos e consequentemente aos recém libertos. 

Podemos apontar já neste período que o adulto analfabeto é responsabilizado por 

esta condição a qual se atribui ao sujeito uma responsabilidade social por sua condição 

de marginalizado, destituindo assim a obrigação do Estado de contribuir na elaboração 

de políticas públicas para amenizar a situação de analfabetismo em que se encontrava 

uma grande parcela da população. 

Até então na história da Educação de Jovens e Adultos não se viu nenhum avanço 

tão significativo quanto a criação do Plano Nacional de Educação (PNE), elaborado a 
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partir da Constituição de 1934, durante a Era Vargas (1930 à 1945) onde fica assegurado 

no Art. 149 o direito de todos a educação a nível nacional. Salientando Haddad e Di 

Pierro (2000) conclui 

Nos aspectos educacionais, a nova Constituição propôs um Plano Nacional de 

Educação, fixado, coordenado e fiscalizado pelo governo federal, determinando de 

maneira clara as esferas de competência da União, dos estados e municípios em matéria 

educacional: vinculou constitucionalmente uma receita para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino; reafirmou o direito de todos e o dever do Estado para com 

a educação; estabeleceu uma série de medidas que vieram confirmar este movimento de 

entregar e cobrar do setor público a responsabilidade pela manutenção e pelo 

desenvolvimento da educação. (HADDAD E DI PIERRO, 2000, p.3) 

    Marcada por grandes transformações e iniciativas voltadas ao ensino de jovens e 

adultos, a década de 1940 registra a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), atrelada aos interesses capitalistas de poderosos grupos econômicos 

que viam a necessidade de uma educação profissional voltada ao desenvolvimento 

industrial do país. O elevado índice de analfabetismo registrado nesta década era um 

entrave ao desenvolvimento econômico daí a necessidade de políticas públicas voltadas 

a solucionar tal problemática. Ainda na década de 1940 é regulamentado o Fundo 

Nacional de Ensino Primário (1942) que tinha como objetivo garantir recursos 

permanentes ao então ensino primário e a criação do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsável pelo incentivo e realização 

de estudos na área da educação, o Serviço de Educação de Adultos e a Campanha de 

Educação de adultos, ambos em 1947. Conforme apontam Haddad e Di Pierro (2000) 

Os esforços empreendidos durante as décadas de 1940 e 1950 fizeram cair os 

índices de analfabetismo das pessoas acima de cinco anos de idade para 46,7% no ano 

de 1960. Os níveis de escolarização da população brasileira permaneciam, no entanto, 

em patamares reduzidos quando comparadas à média dos países do primeiro mundo e 

mesmo de vários dos vizinhos latino-americanos. (HADDAD E DI PIERRO, 2000, p.111) 

Ao final da década de 1950 o então presidente da República do Brasil Juscelino 

Kubitscheck convocou educadores de todo o país a participarem do II Congresso 
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Nacional de Educação de Adultos, no Rio de Janeiro. Em seu discurso Kubitscheck 

destaca que os alunos adultos que procuram o ensino noturno após um dia inteiro de 

trabalho buscam superar dificuldades e conquistar através dos estudos uma vida 

melhor. 

 Vale ressaltar que neste momento tão fecundo para a educação de jovens e 

adultos uma personalidade se destaca virando referência nacional e internacional nesta 

modalidade de ensino, o filósofo e educador pernambucano Paulo Freire (1921-1997). A 

partir de uma concepção educativa própria, que cruza a teoria social, o compromisso 

moral e a participação política, Freire buscava despertar a consciência crítica dos 

educandos, valorizando sua cultura, memórias, valores e saberes, negando à lógica de 

que era necessária a inferiorização de uns para garantir a dominação de outros. Buscava 

ainda fazê-los refletir sobre o seu lugar numa sociedade marcada por uma profunda 

desigualdade social agravada pela má distribuição de renda. 

 A Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, criada em janeiro de 

1958 avançou no que se refere a alfabetização de adultos pois proporcionava a estes a 

possibilidade de prosseguimento dos estudos, algo que ainda não havia sido proposto 

até então. 

 A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, marcada por avanços e 

retrocessos, passaria por mais uma provação: a Ditadura Militar, instaurada em março 

de 1964. As práticas educativas libertadoras implementadas por Paulo Freire foram 

vistas como ameaças à manutenção da ordem no país, sendo que este passa a ser julgado 

como um subversivo e, portanto, perseguido pelo regime militar culminando no seu 

exílio. 

 Durante o regime militar, especificamente no ano de 1967, surge o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) criado pela Lei n° 5.379, contrapondo-se ao modelo de 

Paulo Freire. O MOBRAL, de cunho assistencialista e conservador, propunha a alfabetização 

funcional de jovens e adultos sem alterar a estrutura organizacional da educação no país. 

Buscava-se apenas ensinar a ler, a escrever e executar cálculos básicos da matemática. 

Complementando, Viegas e Moraes (2017) conclui 
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Quanto aos diplomados, a educação recebida não lhes possibilitou 

reflexão crítica e conscientização acerca dos processos sociais; houve 

manutenção do seu status quo. O cidadão recém-alfabetizado, 

geralmente oriundo de classes populares, continuou servindo como 

mão de obra pouco qualificada para classes mais abastadas da 

sociedade. Com a diferença de agora passar a participar do mercado de 

trabalho formal. (VIEGAS; MORAES, 2017, p. 466) 

  Além do MOBRAL, cria-se também durante a ditadura, o Ensino Supletivo (1971) 

que pouco avançou no sentido de corrigir os problemas educacionais brasileiros. Este 

ciclo do ensino de jovens e adultos se encerra com a redemocratização do país em 1985 

e a extinção do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). 

 Durante o governo de José Sarney (1985 a 1990) cria-se a Fundação Educar, 

mantendo os mesmos aspectos e características estabelecidas no MOBRAL porém sem o 

devido apoio financeiro necessário para sua manutenção. Mais uma vez um programa 

voltado a esta modalidade de ensino não logra êxito pois ao findar o mandato de Sarney 

o novo presidente eleito de forma democrática, Fernando Collor de Mello, extingue a 

Fundação Educar e transfere a responsabilidade da alfabetização e pós alfabetização de 

jovens e adultos para os municípios.  

 No ano Internacional da Alfabetização (1990) foram realizados vários debates 

com o intuito de erradicar o analfabetismo no Brasil. Se envolveram neste processo 

instituições governamentais e não governamentais. Como ação vinculada ao governo 

federal ocorre o lançamento do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania 

(PNAC), que buscava alcançar em cinco anos a redução em 70% do analfabetismo 

brasileiro. Na verdade, o PNAC se resume em mais um programa fadado a extinção e 

sem avanços significativos. 

 Foi ainda na década de 1990 que a denominação Ensino Supletivo é substituída 

oficialmente por Educação de Jovens e Adultos traduzindo, segundo SOARES (2002), 

não apenas uma mudança de vocábulo uma vez que a palavra Educação compreende 

diversos processos de formação. Caracteriza-se, portanto como uma mudança positiva 

avaliada por vários profissionais da área. 

No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002), as ações voltadas 

a EJA foram bastante escassas. Destaca-se o Programa Alfabetização Solidária criado em 
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1996, que mereceu duras críticas de profissionais da área por ter um caráter 

assistencialista e aligeirado não proporcionando ao indivíduo condições favoráveis à 

continuidade dos estudos. Há que se destacar também sobre a escassez de recursos 

destinados a EJA. 

Nos dois mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2006 e 2007 a 

2010) diversos programas foram criados para atender a modalidade de EJA. Como bem 

destaca Di Pierro (2010) 

O Programa Brasil Alfabetizado, coordenado pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação (MEC); o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, gerido pela Secretaria Nacional de Juventude; 

o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, mantido pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do MEC; o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, 

coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário; e o Exame Nacional de Certificação 

de Competências, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP). (DI PIERRO, 2010, p. 946)   

Em suma, as leis envolvendo a educação de jovens e adultos ora avançam, ora 

retrocedem. Mantem-se o mesmo olhar de que esta modalidade de ensino tem caráter 

compensatório, que funciona como simples emissora de certificados melhorando índices 

educacionais sem representar, na prática avanços qualitativos para a formação dos sujeitos, 

libertando-os das armadilhas impostas pelo modelo capitalista perverso. 

DESAFIOS DO ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS  

A modalidade de ensino para jovens e adultos foi criada com o intuito de atender 

cidadãos que não tiveram a oportunidade por quaisquer motivos de concluir a educação 

básica. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Seção V, Art. 37 de 1996, “a 

educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. Isso impacta 

diretamente no processo histórico que possibilitou a constituição e a consolidação da 

EJA como modalidade da educação básica através das políticas de currículo.  
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A Educação é um direito fundamental que cada indivíduo deve ter. É de extrema 

importância trazer a educação como fonte transformadora do mundo, pois a mesma 

promove vários benefícios no que se refere a melhor qualidade de vida e emancipação 

humana. A educação torna-se importante porque nos condiciona ir em busca de novos 

conhecimentos uma vez que conhecer é vivenciar, vivenciar é entender e compreender 

os processos no mundo em suas determinadas instancias social, cultural, econômica, 

política, ambiental, entre outras.  

Observando a realidade vivenciada pelos alunos da EJA, nota-se o problema da 

evasão escolar, onde muitos alunos se sentem desmotivados a chegar à fase de conclusão 

do ensino básico, consequentemente a grande maioria deixa de ingressar na 

universidade, ou seja, falta iniciativas que os levem a conhecer a realidade da mesma e 

assim possibilitando novos horizontes, principalmente no que tange a inclusão no ensino 

superior público.   

Ressalva-se ainda que ensinar Geografia na modalidade EJA é um desafio, pois a 

mesma é um ensino que tem por objetivo contribuir no curto prazo para formação crítica 

destes alunos que muitas vezes são levados a desacreditar na escola como uma instituição 

emancipadora, pois os mesmos chegam desmotivados e muitas vezes alienados a apenas 

qualificar-se para atender as necessidades do capital. E cabe à Geografia a função de despertar 

o aluno a fazer uma crítica da realidade vivenciada. 

A Geografia é uma ciência que pesquisa o espaço constituído pelo trabalho das 

sociedades humanas, vivendo diferentes tempos, considerando o espaço como resultado 

do movimento de uma sociedade nas relações que estabelecem com a natureza. Ela 

permite aos indivíduos compreender o espaço geográfico e ampliar a sua visão de 

mundo. O espaço é o objeto de estudo da Geografia e compreender tudo que está 

inserido nele é papel da Geografia bem como as relações sociais e ambientais por isso a 

relação homem-meio. A relação tempo-espaço é a materialidade central da dialética 

socioespacial.  

Ao vivenciar o âmbito escolar na EJA, nota-se que na maioria das vezes, tais 

políticas não são executadas. Isto ocorre por diversos fatores, tais como: falta de 

profissionais qualificados na sua própria área de trabalho, material didático insuficiente 
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para atender as necessidades dos alunos, o próprio cansaço do aluno e do professor que 

chegam à escola desmotivados pela longa jornada que enfrentam cotidianamente, dentre 

outros. 

É necessário entender que se trata de um ensino com necessidades especiais, cujo 

maior objetivo é contribuir, no pouco tempo que se tem para uma formação crítica destes 

alunos. Alunos que já tem uma realidade de vida, muitas vezes sobrecarregada, que não 

entendem a realidade que os cerca. E à geografia, cabe o papel de trazê-los ao 

conhecimento da sociedade e seus conflitos.  

Um dos problemas do Ensino da EJA nas escolas é a evasão escolar. Segundo 

Antunes (2012, p. 7) “é inútil pensar o adulto como uma ‘criança de tamanho grande’ e 

amarrar-se a ilusão de que poderá aprender como as crianças aprendem”. Geralmente o 

que encontramos nas turmas da EJA são alguns jovens e adultos que não se preocupam 

em estudar e quando perguntam por que escolheram a Educação de Jovens e Adultos a 

resposta é sempre pela duração mais curta para concluir cada série e por fim terminar 

os estudos, mas existe exceções de trabalhadores e trabalhadoras que veem na EJA uma 

grande oportunidade para a aprendizagem e que pensam em ter um futuro melhor para 

eles e a família.  Para demonstrar a pluralidade do público da EJA Santos (2014) descreve 

No entanto, para além dos jovens e adultos trabalhadores, sabemos que, 

atualmente, outro grupo vem caracterizando os cursos de EJA: o considerável número 

de adolescentes recém-egressos do período diurno. Muitos, repetindo a sina dos jovens, 

adultos e idosos trabalhadores, recorrem a EJA em função do trabalho precoce. Outros, 

por serem evadidos, repetentes, renitentes, expulsos ou convidados a se transferirem dos 

cursos regulares, vão parar em cursos noturnos carregando a sensação de que, não 

havendo mais lugar para eles onde se encontravam antes, é essa a escola que lhes sobra. 

(SANTOS, p. 46) 

A metodologia utilizada nas aulas de geografia precisa trazer sempre os 

conteúdos para a realidade e a vida cotidiana dos alunos, para que assim proporcione 

interesse e compreensão, visto que estes, na maioria das vezes sentem dificuldades em 

se projetar no espaço/território desconhecido. As aulas precisam ser mais dinâmicas e 

criativas, trazendo satisfação e aprendizado, isso pode ser conseguido através de 
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debates, vídeos, músicas, trabalhos em grupos, manuseio de revistas e jornais, bem como 

discussões sobre temas que estão na mídia.  

É função da Geografia, ao lado das outras disciplinas que fazem parte do currículo, 

desenvolver no aluno a capacidade de observar, analisar, interpretar e pensar criticamente a 

realidade, tendo em vista a sua transformação (FILHO & ALMEIDA, 1991). O professor tem 

que tentar cativar o aluno, visto que este tem uma jornada múltipla (trabalho, estudo, família, 

comunidade, lazer) e isto é o fator principal que o diferencia das crianças e adolescentes do 

ensino regular. Antunes (2012) justifica que  

 

Ensinar Geografia de maneira significativa para alunos adultos, 

portanto, necessita intenção da parte de quem ensina, e se esta intenção 

não se manifestar nas ações do professor, o que deseja que seu aluno 

aprenda acaba por se transformar em inútil e repetitiva memorização. 

Algo que se guarda hoje, mas que amanhã se esquece. (ANTUNES, 

2012, p. 21) 

 

É notória a ausência de recursos didáticos pedagógicos na unidade escolar que foge 

a utilização do livro didático, desta forma, é de grande importância outros tipos de 

facilitadores do processo de ensino-aprendizagem. Apoderar-se desse recurso a favor do 

professor torna as aulas mais atrativas, participativas e reflexivas pois auxilia no 

desenvolvimento das habilidades de observação, descrição e compreensão do lugar, 

contribuindo para a formação de uma visão crítica do cotidiano. 

É importante, no processo de ensino aprendizagem da EJA levar em consideração a 

experiência de vida do aluno que muitas vezes é munido de uma série de conhecimentos 

culturais que foram adquiridos ao longo da vida e podem se tornar um importante aliado no 

ensino da Geografia, uma vez que a mesma leva em consideração tais experiências. Geografia 

é nosso cotidiano, pois tem como objeto de estudo o espaço. Antunes (2012, p. 32) conclui “não 

se pretende ao aluno da EJA uma geografia enciclopédica e que sirva apenas para expressar 

cultura erudita, mas uma geografia explicativa daquilo que se observa e sobre o espaço onde 

atua. ” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo do trabalho buscamos explicitar as dificuldades enfrentadas pela 

Educação de Jovens e Adultos para se estabelecer enquanto modalidade de ensino. 

Esperamos ter ficado claro que as políticas públicas ora enfatizam e reconhecem sua 

importância, ora a desprezam de maneira sutil delegando responsabilidades as esferas 

estaduais, municipais e até mesmo para a iniciativa privada. 

 No que se refere ao ensino de Geografia na EJA as dificuldades são múltiplas 

uma vez que se esbarra na escassez de material didático adequado a este público, ao 

corpo docente que muitas vezes não compreende as particularidades dos sujeitos que 

compõem a EJA, à própria gestão escolar que padroniza ao ensino noturno as regras 

aplicadas ao ensino regular diurno, não levando em consideração que são alunos 

adultos, trabalhadores com um histórico de rejeição e sensação de fracasso por não terem 

cumprido sua vida escolar em “idade certa”.  

Ressaltamos também que os professores trabalham de forma precarizada, com uma 

carga horária extensa que dificulta a elaboração de metodologias voltadas ao ensino noturno e 

a sua própria capacitação. Há ainda aqueles profissionais que são contratos temporários, que 

recebem salários pífios se comparado a grandeza do trabalho que executam. Muitos são 

formados em áreas diferentes daquela em atuação, dificultando ainda mais a realização de uma 

educação que visa a emancipação dos sujeitos. 

Enfim, não cabe aqui descrever as mazelas do sistema educacional brasileiro. 

Mesmo com situações das mais adversas possíveis há professores que fazem a diferença 

na vida de seus alunos. Que ensinam uma Geografia na EJA voltada a despertar a 

consciência crítica dos educandos, que mostra a estes que a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária é possível, porém a partir de um grande esforço coletivo das 

camadas populares lutando contra um capitalismo cada vez mais perverso e excludente. 

Mesmo convivendo diariamente e reconhecendo o descaso do poder público com a 

educação brasileira ainda acreditamos na mudança. E assim vamos seguindo... 
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BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

Neste artigo, aborda-se a educação profissional, pensando a Rede de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (REPCT), vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC). A REPCT foi criada, com esta nomenclatura e possui 38 Institutos Federais e 

outras instituições. 

Para compreender o desenrolar histórico da educação profissional que culminou 

na criação da REPCT é preciso remontar ao ano de 1909, quando foram criadas 19 Escolas 

de Aprendizes e Artífices, sendo que uma delas era situada em Goiânia e originou a 

Escola Técnica Federal de Goiás, posteriormente ao Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Goiás, que em 2008 se transformou em Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG).  

Sobre esse processo de transformação da educação profissional, usando a história 

da REPCT como linha diretiva, Tavares (2012, p.02) explica que a REPCT “foi 

adequando-se às novas demandas apresentadas pela sociedade. Neste processo, o 

ensino técnico teve momentos de maior ou menor proximidade e equivalência com 

relação à educação básica propedêutica”. Além disso, houve um grande período em que 

as instituições da Rede atendiam somente a homens estudantes. Há que se explorar com 
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mais afinco a abertura das instituições para que as mulheres pudessem ser estudantes 

delas, mas em Goiás a Escola Técnica Federal permitiu a candidatura de estudantes 

mulheres a partir da década de 1960, na gestão do diretor Prof. Niso Prego.  

A REPCT passou de 1909 a 2002 por fases abordadas por TAVARES (2012) e 

SILVA (2015) em que o público foi desde as pessoas alijadas da sociedade, classes 

populares e até mesmo parte das elites dos Estados. 

Estes períodos da educação profissional no Brasil ilustram, quando 

destrinchados, a dualidade da educação por camadas sociais, uma vez que quanto mais 

direcionado somente para o trabalho, menos as camadas mais privilegiadas tem 

interesse de ocupar estes espaços.  

A partir de 2003 a REPCT começa um novo período de expansão, e é dentro desta 

expansão que nos ocuparemos de pensar educação profissional e gênero a partir do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás como instituição de 

educação profissional, sendo que o lócus de pesquisa foi o Câmpus Senador Canedo com 

o Curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio e o Curso Técnico em 

Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio. Estes cursos estão atualmente com 

turmas de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio e funcionam em tempo 

integral, atendendo ao público que está em idade regular para esta fase de ensino e 

integrando os currículos do ensino médio e do ensino técnico. 

O Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada 

ao Ensino Médio (SETEC/MEC, 2007, pp.40-41) apresenta a perspectiva de integração do 

ensino médio, que se baseia primeiramente no sentido filosófico da integração: “Ele 

expressa uma concepção de formação humana, com base na integração de todas as 

dimensões da vida no processo educativo, visando à formação omnilateral dos sujeitos”.  

Portanto, o ensino integrado nos Institutos Federais deve ocorrer para a formação 

integral de estudantes para a compreensão do sentido do trabalho, porém com a 

preparação para atuação no mundo do trabalho na sua forma atual de conformação no 

sistema capitalista.  

Pode-se reconhecer o esforço do texto oficial em promover a formação integral 

combatendo a dualidade entre formação básica e formação profissional. Não há citação 
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sobre a igualdade de gênero na formação integral, embora a proposta figure avançada 

em termos de cidadania, o que, em tese, deveria abranger o esforço pela igualdade de 

gêneros. Além disso, enquanto não desconhece a natureza ontológica do trabalho como 

formadora das pessoas, procura articular isso com a contradição da necessidade da 

inserção no mundo do trabalho ao mesmo tempo em que se preocupa com os arranjos 

produtivos e sociais. Assim, centenas de câmpus dos Institutos Federais foram e estão 

sendo implantados no Brasil com o desafio, dentre outros, do ensino integrado de nível 

médio para formar profissionais críticos que atendam as necessidades das suas regiões 

com capacidade, inclusive, de pesquisar e inovar. Outra pretensão é diminuir ou cessar 

a migração de profissionais de outros locais, o que faz com que somente os postos de 

trabalho das atividades menos prestigiadas sejam ocupadas pela população da região.  

Pode-se afirmar que a partir de 2003, oficialmente a REPCT pretende formar para 

a cidadania integral, buscando dissolver a ideia de que a educação profissional ofertada 

é somente para inserir o público de classe mais baixa no mundo do trabalho, assim como 

foi no início do século XX (1909-1950) ou no período de estagnação (1985-2002). 

Porém, a preocupação de que os Institutos Federais, por exemplo, sejam 

ocupados majoritariamente pelas camadas da classe média como ocorreu no período de 

ascensão da Rede (1950-1985), é resolvida de certa forma com a aplicação da Lei 

12711/2012, que reserva 50% das vagas da REPCT por critérios sociais e raciais. Esta 

política pública garante, de certa forma, que a dualidade estrutural da educação não se 

apresente na Rede, promovendo educação propedêutica e profissional a quem ingressa 

nos Institutos Federais. Silva (2015), após densa análise de dados de inscritos/as e 

aprovados/as nos diversos processos seletivos do IFG concluiu que esta instituição tem 

atendido as “camadas menos favorecidas das localidades próximas à da instalação de 

suas instituições vinculadas”.  

A DIVISÃO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

A divisão do trabalho está calcada na questão social e de gênero, e a partir desta 

premissa é que se pretende problematizar a (não) entrada das mulheres em algumas 

atividades, que no Brasil, há décadas vem sendo realizadas por homens.  
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A mulher é desvalorizada no mundo do trabalho capitalista em detrimento dos 

homens, sofrendo discriminação somente pelo fato de ser mulher. Além disso, a 

discriminação se estende também aos fatores de raça, por exemplo, caso seja negra, e à 

questão de classe, caso seja oriunda da classe trabalhadora. Por isso, é importante falar 

de gênero, classe e raça para estudar a divisão do trabalho, como nos aponta Hirata 

(2014), pois a violência e a opressão de gênero sofrida pelas mulheres transitam entre o 

espaço público e o espaço privado em que elas estão. 

Acrescenta-se a esta hierarquia, a construção social imposta pelo patriarcado e 

admitida pelo capitalismo que coloca mães como únicas responsáveis por filhos/as, que 

diminui a contratação de mulheres, que viola direitos sexuais e reprodutivos, e legitima 

diversas formas de violência contra as mulheres. Lembrando que a construção social que 

gera desigualdade entre homens e mulheres advém da infância, quando escola, igreja e 

família já ensinam o que o menino pode fazer e o que menina pode fazer, sendo as 

meninas induzidas à falácia da fragilidade e ao serviço doméstico compulsório e o 

menino estimulado em diversas competências, com destaque para a força física.  

  A partir disso, há elementos para que seja pensada a expansão da educação 

profissional em áreas e eixos que historicamente empregam majoritariamente homens. 

Para discutir as relações entre educação profissional, trabalho e gênero neste artigo 

reconhece-se que no sistema capitalista o trabalho é sempre precarizado por estar numa 

relação desigual para a produção de mais-valia. 

Há ainda um ponto importante a ser destacado que é o fato de que a atuação da 

Rede prioriza os eixos tecnológicos voltados as áreas de ciências exatas, sobretudo áreas 

industriais, de infraestrutura, tecnologia da informação, etc. E além desta realidade na 

estruturação dos eixos, na replicação ocorre a implantação multiplicada de câmpus com 

eixos tecnológicos baseados nas ciências exatas. Sabendo a conformação do mundo do 

trabalho e as questões de gênero imbricadas nele, há uma questão gritante que é a 

inserção de mulheres nas áreas propostas pelos diversos eixos tecnológicos balizados 

pelas ciências exatas, já que as ocupações mais feminizadas são os serviços domésticos, 

a educação, a saúde e os serviços sociais (IBGE, 2010).  
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Portanto, ao pensar a educação profissional e o mundo do trabalho surgem 

diversas questões de gênero, as quais não devem ser ignoradas, mas sim destrinchadas 

dialeticamente.  

O IFG Câmpus Senador Canedo não foge a esta realidade da Rede e oferta para 

o ensino médio integrado ao ensino técnico em tempo integral duas opções de curso, 

sendo elas: Mecânica e Automação Industrial. Como anteriormente citado, estes dois 

cursos se situam no eixo tecnológico Controle e Processos Industriais que vai abranger 

tecnologias ligadas aos processos mecânicos, eletroeletrônicos e físico-químicos.  

Sabe-se que a atuação feminina nestes espaços com estas atribuições é muito 

pequena, então diante desta realidade e da política institucional de implantação da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica é necessário discutir trabalho e gênero47 

para a implantação dos cursos integrados.  

Se a preocupação é trabalho e gênero pensando na educação profissional a partir 

da realidade concreta da inexpressiva presença de mulheres nas áreas de Mecânica e 

Automação Industrial, é necessário se reportar aos motivos desta materialidade. Há uma 

divisão sexual do trabalho que é sustentada estruturalmente pelo capitalismo e pelo 

patriarcado.  

 No entanto, é importante ressaltar que a divisão sexual do trabalho não se inicia 

no capitalismo, pois se vincula a ideologia do patriarcado e o sistema apenas se 

apropriou disso. Nogueira (2006) aborda também a divisão sexual do trabalho pensando 

nas atividades das trabalhadoras no espaço produtivo e no espaço reprodutivo e na 

perspectiva do trabalho duplicado e que também justifica a feminização de algumas 

profissões.  

Hirata (2014) problematiza as formas de opressão como classe e raça na análise 

do trabalho. Outras autoras também vão pensar nas diversas formas de opressão e como 

essas se materializam no mundo do trabalho a exemplo de Crenshaw (2002) que 

                                                           
47 Opta-se aqui pela categoria gênero, pois segundo Mathieu (2009) o sexo se refere ao biológico 

e o gênero se refere ao social. Isso significa não sobrevalorizar a diferenciação biológica, mas sim 

a construção social e a identidade de gênero das pessoas. Sendo assim, acrescenta-se que os 

estudos de trabalho e gênero se referem ao mundo do trabalho e incluem homens e mulheres. 
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apresenta um trabalho com a problematização de raça e gênero. Reconhece-se a 

importância de abordar as diferentes formas de opressão e as diferenças no mundo do 

trabalho e seus desdobramentos como desigualdade a fim de mudar o cenário brasileiro 

apresentado pelo Censo de 2010 (IBGE, 2010) em que os salários são decrescentes na 

seguinte ordem: homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. 

Portanto, as mulheres seguem com remunerações menores que os homens e a situação 

das mulheres negras é a mais precária, ocupando também o maior percentual dos postos 

de trabalho doméstico. Vale ressaltar que mesmo possuindo uma média maior de anos 

de estudo que os homens, no Brasil a mulher segue com salários em média 30% menores 

em média (IBGE, 2010).  

 As justificativas para a não contratação de mulheres para certos cargos vão ao 

encontro da reprodução da ideologia do patriarcado e do que é esperado da mulher 

como ser social como apontado por Mathieu (2009). Ao mesmo tempo essa 

secundarização da mulher trabalhadora também vai justificar as narrativas 

entrecortadas da carreira de mulheres, mesmo quando estas chegam a ocupar posições 

de mando, como apontado por Guimarães e Georges (2009). Abramo (2010) cita estudos 

da OCDE da década de 1991 mostrando que já estavam sendo feitas críticas a essas 

situações de desigualdade no trabalho para as mulheres.  

Assim como Soares (1990) já falava de “guetos profissionais” apontando que as mulheres 

eram contratadas, sobretudo, para cargos tipicamente femininos que apresentavam 

baixos salários e baixa valorização, Caetano (2014) afirma que essa realidade segue 

presente na sociedade capitalista brasileira, inclusive com as mesmas ocupações 

feminizadas, a exemplo da docência, serviço social, enfermagem, serviços domésticos e 

outras atividades que em alguma medida ligam-se a ideia de cuidado. 

ESTUDO DE CASO DOS CURSOS TÉCNICO EM MECÂNICA E TÉCNICO EM 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO  

Durante o processo de pesquisa confirmou-se que em pleno século XXI existem 

empresas que não contratam mulheres, até mesmo para o estágio obrigatório, sob o 

argumento de que são frágeis para determinadas atividades ou de que podem tirar a 

atenção dos homens do local.  
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Nas entrevistas no IFG Câmpus Senador Canedo com estagiários/as dos Cursos 

de Mecânica e Automação Industrial a desigualdade de gênero nas áreas foi revelada, 

sendo que neste caso a turma de Automação Industrial demonstrou dados mais 

alarmantes da desigualdade no mundo do trabalho desde o momento inicial de ingresso, 

que é o estágio. Em uma turma com seis homens e onze mulheres, todos eles realizaram 

estágio e somente quatro mulheres conseguiram fazê-lo no primeiro semestre do terceiro 

ano, sendo que três delas estão realizando estágio no próprio câmpus. O outro caso de 

realização do estágio no próprio câmpus é de um estudante do Curso de Mecânica.  

O terceiro ano (série final) do Curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino 

Médio do IFG Câmpus Senador Canedo conta com 16 estudantes, sendo 11 homens e 

cinco mulheres. Deste total, oito realizaram estágio no primeiro semestre de 2017 e oito 

estão aguardando vaga ou oportunidade para a realização do estágio, que é obrigatório 

e imprescindível para a conclusão do curso, que está prevista para dezembro de 2017. 

Foi realizada entrevista com os/as oito estagiários/as de Mecânica, entre os/as quais há 

duas estudantes. 

Na empresa C de Senador Canedo-GO, um estudante e uma estudante 

realizaram estágio. Percebeu-se que ambos possuem uma visão parecida da empresa no 

que se refere a questão de gênero na atuação técnica. Informaram que há uma proporção 

maior de homens no trabalho, sendo que as mulheres ocupam “funções inferiores”, 

segundo a estagiária ou que “os homens saíam um pouco na frente”, nas palavras do 

estagiário. A estudante relatou ainda que dentre os/as estagiários/as,  somente uma 

mulher auxiliava na manutenção industrial da empresa.  

Na V, empresa de Aparecida de Goiânia-GO, um estudante e uma estudante 

realizaram estágio. Ambos receberam remuneração de R$200,00 para a realização do 

estágio, acrescido de R$200,00 de auxílio-transporte. Ela informou que a equipe de 

estagiários/as realizavam as mesmas tarefas e que cerca de 80% desta equipe era 

composta de homens, além de dizer que todos os profissionais de nível superior são 

homens. Ambos disseram que há técnicos/as de nível médio contratados/as pela 

empresa e que homens e mulheres realizam as mesmas tarefas, de acordo com a área de 

formação. Ele relatou, todavia, que nos horários livres sentia um clima de indiferença na 
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interação entre homens e mulheres, mas também disse que foi um impacto positivo ver 

na linha de produção que o número de trabalhadores era aproximado com a quantidade 

de trabalhadoras e que há capacidade técnica por parte delas, não percebendo distinção 

entre homens e mulheres no trabalho na empresa V. 

Na empresa S de Aparecida de Goiânia-GO, dois estudantes realizaram estágio. 

Eles receberam remuneração de R$468,00 acrescida de R$150,00 de auxílio transporte. 

Eles relataram a equipe de estagiários é composta somente por homens e que todos 

realizam as mesmas tarefas. Relataram que dentre a equipe técnica de nível médio não 

há mulheres, que as mulheres são contratadas somente quando são profissionais de nível 

superior e que a linha de produção, o controle de qualidade e a gerência são exercidas 

apenas por homens. Nenhum dos dois estudantes quis tecer comentários sobre a questão 

de gênero entre técnicas e técnicos no mundo do trabalho. Ambos elogiaram a 

organização da empresa, relataram positivamente a experiência do estágio.  

Um estudante de Mecânica realizou estágio na empresa R de Senador Canedo-

GO com remuneração de R$480,00. Relatou ser o único estagiário da empresa, que 

segundo ele, tem um quadro com cerca de 30% de mulheres, sendo que todas as pessoas 

executam as mesmas tarefas. Ele não quis tecer comentários acerca da comparação entre 

a atuação de homens e mulheres na empresa, mas disse que o estágio foi bastante 

construtivo.  

Um outro estudante de Mecânica realizou estágio no laboratório do IFG Câmpus 

Senador Canedo sem remuneração ou auxílio. Ele relatou que só há homens no 

laboratório e não teceu comentário a respeito da presença ou ausência de mulheres. 

Além disso, relatou que a experiência do estágio aproximou-o das relações estabelecidas 

no mundo do trabalho entre patrões e empregados.  

O terceiro ano (série final) do Curso Técnico em Automação Industrial Integrado 

ao Ensino Médio do IFG Câmpus Senador Canedo conta com 17 estudantes, sendo seis 

homens e 11 mulheres. Deste total, dez (quatro mulheres e seis homens) realizaram 

estágio no primeiro semestre de 2017 e sete estão aguardando vaga ou oportunidade 

para a realização do estágio, que assim como para o Curso de Mecânica é obrigatório e 

imprescindível para a conclusão do curso, que está prevista para dezembro de 2017. Foi 



 

211 
 

realizada entrevista com nove estagiários/as de Automação Industrial, sendo que uma 

estagiária não quis conceder entrevista. 

Dentre as quatro estudantes que realizaram estágio, as três que participaram da 

pesquisa realizam estágio no mesmo local, no laboratório do IFG Câmpus Senador 

Canedo e não recebem nenhum tipo de remuneração ou auxílio para a realização do 

estágio. A equipe de estágio do laboratório é composta somente por mulheres, que no 

caso, são as três estudantes de Automação Industrial realizando as mesmas atividades 

de manutenção de equipamentos. Elas relataram que estão gostando da experiência do 

estágio, pois tem possibilitado a elas a expansão do conhecimento na área. Ao serem 

perguntadas sobre a percepção da atuação de técnicas em relação aos técnicos elas 

afirmaram que existe dificuldade de arrumar estágio e emprego pelo fato de serem 

mulheres.  

Entre os seis homens da turma, como descrito acima, todos já conseguiram 

realizar o estágio no primeiro semestre do terceiro ano. Quatro realizaram estágio em 

um laboratório de núcleo de pesquisa do IFG Câmpus Goiânia e dois estagiaram na 

empresa V de Aparecida de Goiânia, a mesma em que um estudante e uma estudante de 

Mecânica estagiaram.  

Os dois estudantes que realizaram estágio na empresa V receberam, assim como 

a equipe de Mecânica, R$200,00 de remuneração e R$200,00 de auxílio transporte. Eles 

informaram que a equipe de estagiários e os/as trabalhadores/as da empresa executavam 

as mesmas tarefas no que se refere a questão de gênero. Ou seja, ratificaram a informação 

dada pela equipe de Mecânica de que na empresa V, homens e mulheres executam as 

mesmas tarefas nos ambientes em que estão lotados.  

Os quatro estudantes que estagiaram no laboratório sediado no IFG Câmpus 

Goiânia não estão recebendo nenhum tipo de remuneração ou auxílio para a realização 

do estágio, sendo que a equipe é composta por sete homens e uma mulher, o que 

equivale a uma equipe 87,5% masculina. Dois estudantes afirmaram que homens e 

mulheres realizam as mesmas tarefas enquanto os outros dois disseram que as 

atribuições são diferentes, sendo que um deles relatou que a mulher está mais atrelada 

às atividades de administração. Quanto a equipe profissional do local, dois afirmaram 
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que só homens trabalham no laboratório. Os outros dois estudantes contaram que 

também haviam mulheres, mas não souberam dar detalhes, afirmando que homens e 

mulheres que trabalham efetivamente no local executam as mesmas tarefas. Os quatro 

estudantes relataram que gostaram da experiência do estágio, sendo que três deles 

afirmaram que perceberam desigualdade de gêneros na realização do estágio, sendo que 

um deles afirmou que “é muito difícil para a mulher arrumar estágio por conta do 

preconceito, e quando elas conseguem ficam na administração”. O outro estudante 

afirmou que “não há distinção entre homens e mulheres, pois todos executam e recebem 

o mesmo”.  

A experiência da pesquisa no IFG Câmpus Senador Canedo foi importante para que 

seja vista a desigualdade de gênero e preconceito que as mulheres sofrem desde as suas 

primeiras tentativas de adentrar o mundo do trabalho por meio do estágio obrigatório do 

curso técnico. Para elas, portanto, é mais difícil essa entrada, ainda que tenham capacidade 

técnica atestada pelo fato de terem cursado o mesmo ensino que os homens.  

Se há demanda profissional por técnicos, haja vista o relato institucional de que 

no início de 2017 algumas empresas já procuravam o IFG Câmpus Senador Canedo com 

intuito de contratar estagiários, inclusive oferecendo remuneração para o estágio 

obrigatório, há de existir uma forma de atuação institucional para conscientizar as 

empresas de que a contratação de mulheres é importante, não podendo ser a questão de 

gênero um critério de seleção. 

É importante enfrentar as desigualdades do mundo do trabalho porque mesmo 

diante do trabalho precarizado imposto pelo sistema capitalista, a entrada da mulher no 

mundo do trabalho é um fator de extrema importância para a emancipação feminina e a 

formação política das mulheres para a luta por direitos e contra a opressão e violência 

sofrida por mulheres. Isso porque estando situadas em uma sociedade capitalista, a 

independência financeira auxilia para que sejam evitadas situações de submissão 

vinculadas a necessidades básicas. 

Considerando essa importância, propõe-se alavancar estas discussões e realizar 

intervenções no âmbito institucional. Isso porque com a existência de investimento na 

educação profissional e a ausência da preocupação oficial no projeto de expansão e 
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criação dos Institutos Federais de combate à desigualdade de gênero nas áreas em que 

mais há investimento para cursos técnicos, a princípio esta responsabilidade recai sobre 

as gestões locais dos Institutos Federais que, conhecendo as questões de trabalho e 

gênero, devem se posicionar localmente em suas regiões de atuação para tentar amenizar 

as desigualdades de gênero no trabalho. 

Hoje, como apontado anteriormente, a Rede pretende-se para a formação cidadã 

e se a formação no IFG é igual, independente de gênero, mas o mundo do trabalho é 

desigual, o estágio que é encaminhado pela Coordenação de Interação Empresa-Escola, 

de acordo com a Minuta de Regimento do IFG, pode ser um espaço para o incentivo da 

igualdade. O mundo do trabalho está permeado de desigualdade, beneficiando-se da 

divisão sexual do trabalho. A expansão da educação profissional na perspectiva da 

formação integrada deve estar preparada para criar formas de combate à desigualdade. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência no desenvolvimento de 

extensão universitária, onde ocorreu, também, trabalho de campo. Essas atividades foram 

voltadas para alunos do ensino médio do Colégio Estadual João Dias Sobrinho na cidade de 

Divinópolis do Tocantins – TO, localizada na região centro-oeste do estado, a cerca de 140 

km da capital Palmas com população estimada em 6.777 Segundo (IBGE). As ações foram 

desenvolvidas por um pequeno grupo de estudo do Laboratório de Estudos Geo-Territoriais 

(LEGET), que é composto por um professor e cinco acadêmicos dos cursos de Geografia 

Bacharelado e Licenciatura da Universidade Federal do Tocantins – UFT, Campus Porto 

Nacional. O projeto com o título conhecendo os municípios tocantinenses. 

As atividades envolveram 30 alunos rede estadual de ensino. As referidas atividades 

foram desenvolvidas nos dias 9 e 10 de junho de 2017, que buscavam fazer um debate sobre a 

organização do espaço do referido município utilizando-se instrumentais e prática de campo, 

típicos dos estudos da ciência geográfica. As atividades realizadas proporcionaram experiências 
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tanto no uso de equipamentos laboratoriais para elaboração de materiais pedagógicos, quanto 

no elo da teoria e prática docente.  

As atividades iniciaram-se com reuniões para preparação das atividades, pós isso 

começou as elaborações dos materiais: mapas, mosaico de cartas topográficas e maquetes, todos 

os materiais sobre o município. Num primeiro momento foram gerados produtos cartográficos 

(mapas, recorte de imagens de satélite e carta topográfica) que serviriam de referência para as 

atividades. Posteriormente ocorreu a confecção de uma maquete do município, baseado nas 

altimetrias topográficas (Figura 1).  

 

Figura 1: Confecção da maquete. 

As ações laboratoriais foram desenvolvidas a partir das disponibilidades dos 

integrantes do grupo que se encontravam nos finais de semana e feriados, essas ações 

foram de grande importância para o trabalho, sobretudo na elaboração de toda parte 

teórica e metodológica do trabalho proposto. As referidas atividades foram organizadas 

por professores da educação básica, em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Educação e Prefeitura Municipal. As atividades foram parte de um evento tradicional 

da cidade que esse ano chegou à sua 11º edição, titulado de “SEMINÁRIO AMBIENTAL 

DE DIVINÓPOLIS”.  
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O desenvolvimento das atividades se deu com o constante manuseio do material 

didático pré-elaborado, concomitantemente com a teoria. Com 4 horas de atividades 

práticas/teóricas, os alunos compreenderam como fazer a leitura do material cartográfico e de 

como se localizar em campo utilizando o GPS. . Em seguida ocorreu a aula de campo, onde, 

de posse dos produtos cartográficos e GPS, ocorria em campo à interpretação do que os 

mesmos apresentavam, ampliando-se o discurso para o uso e ocupação do solo nos pontos de 

parada. Assim, discutiu-se a formação geomorfológica do município; a diferença de mata ciliar 

e mata galeria em um rio que faz o limite entre os municípios de Divinópolis do Tocantins e 

Abreulândia; o desmatamento do Cerrado para pastagem e com isso o aumento da criação de 

gado; a importância das veredas para o equilíbrio hidrológico e de atividade extrativista do 

fruto Buriti. Todas essas atividades foram de acordo com CALLAI et al. (1988, apud Souza e 

Pereira 2007, p.3) “estudar  o  município  é  importante  e  necessário  para  o aluno,  na  medida  

em  que  ele  está  desenvolvendo  o  processo  de  conhecimento  e  de crítica  da  realidade  

em  que  está  vivendo”. Ficou evidente que os participantes não tinham a dimensão das 

possibilidades de debates que a Geografia pode proporcionar e, também, se evidenciou a 

forma de como foi atrativa essa atividade, pois despertou a curiosidade a partir de algumas 

duvidas levantada pelos alunos. Por fim, em um terceiro momento, foi feito uma apresentação 

aberta para a população a partir de uma palestra a nova fronteira agrícola do cerrado, 

MATOPIBA, de como esse projeto é organizado e quais são seus danos nesse 

“desenvolvimento” de devastação do cerrado. Os participantes avaliaram de forma positiva 

o desenvolvimento das atividades, bem como os organizadores, que, dias depois, após terem 

contatos com os participantes, disseram que os mesmos elogiaram as atividades 

desenvolvidas. E também enfatizaram a importância dessas atividades tanto para o âmbito 

escolar quanto para toda a comunidade. 

DESENVOLVIMENTO 

A extensão universitária é o elo da universidade com a sociedade, ela faz parte do 

tripé da instituição de ensino superior, que é formada pelo ensino, pesquisa e extensão. 

Esse processo educacional faz com que a universidade possa se relacionar com a 

sociedade, promovendo a troca entre o conhecimento cientifico e conhecimento popular, 
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fortalecendo assim o vínculo entre essas duas instituições. Portanto a extensão 

universitária põe em prática o conhecimento adquirido na academia, tendo a função de 

construir uma sociedade mais justa e igualitária.  

A universidade tem um papel importante para com a sociedade, mas para isso é preciso 

conhecer a sociedade previamente para que possa preparar uma melhor intervenção, para que 

possa contribuir de forma significativa às demandas da população. Desta maneira, a extensão 

universitária tem várias tarefas de relação com a sociedade. 

É tarefa da universidade para a sociedade, dialogar com ela, tentar 

responder às suas demandas e expectativas, reconhecer a sociedade, em 

sua diversidade, tanto como sujeito de direitos e deveres, quanto como 

portadora de valores e culturas tão legítimos quanto aqueles derivados 

do saber erudito. É tarefa da  extensão  construir a relação de 

compartilhamento entre o conhecimento científico e tecnológico 

produzido  na  universidade  e  os conhecimentos de que são titulares 

as comunidades tradicionais.(PAULA, 2013, p.20) 

Uma preocupação relevante da função das atividades de extensão são as temáticas a 

serem trabalhadas, para que possam contribuir na informação das transformações na área 

política, cultural e econômica que estão ocorrendo no atual período. 

As temáticas escolhidas como capazes de abarcar o principal das ações 

de extensão, de fato, incidem em questões fundamentais do nosso 

tempo, convocando a reflexão e a intervenção sobre graves desafios e 

ameaças que pesam sobre o futuro das cidades, sobre o meio ambiente, 

sobre o mundo do trabalho, sobre a vida cultural transformada em 

espaço do puro domínio do mercado, do individualismo, do 

privatismo, da venalidade e da manipulabilidade gerais. (PAULA, 

2013, p.21) 

Uma forma de extensão universitária é o trabalho de campo, esse processo educativo de 

grande valor para ambas as comunidades, tanto acadêmica, quanto popular. Há um grande 

número de trabalhos científicos que afirmam e reafirmam a importância do trabalho de campo, 

sobretudo da sua atribuição da prática pedagógica no ensino de geografia, de que com ele a uma 

forma diferenciada de por em prática os conteúdos estudados em sala de aula, com a função de 

articular a teoria com a prática, essencialmente para compreender a realidade local. Embora haja 

inúmeras possibilidades de se trabalhar uma aula de campo, poucos entendem sua real 

funcionalidade, e de como melhor ser encaminhado, para melhor aproveitamento tanto dos 

alunos, quanto dos professores.   
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O trabalho de campo abre uma gama de possibilidades de se ensinar, aprender e 

entender as dinâmicas que ocorrem no local de estudo, e com isso, entender o tema estudado, 

podendo assim relacionar as mudanças temporais, hoje, sobretudo das influências externas, 

nesse mundo atual dito como globalizado. Fazendo com que os estudantes sejam sujeitos 

ativos no debate a cerca do tema estudado, que não se limita a área rural, mas também 

podendo ser usado na área urbana. De acordo com CASTROGIOVANNI; CALLAI; 

KAERCHER (1999, p. 99, apud, Cioccari 2013, p.34) 

A aula de campo é um rico encaminhamento metodológico para 

analisar a área de estudo (urbana ou rural), de modo que o aluno 

poderá diferenciar, por exemplo, paisagem de espaço geográfico.  

Parte-se de uma realidade local, bem delimitada para se investigar a 

sua constituição histórica e as comparações com os outros lugares, 

próximos ou distantes. Assim a aula de campo jamais será apenas um 

passeio, por que terá importante papel pedagógico no ensino de 

Geografia. 

Para melhor aproveitamento do trabalho de campo a uma preocupação em relação 

com a preparação que antecede o campo, pois a partir daí, faz-se necessário o 

conhecimento prévio do que vai ser analisado na área de estudo, visto que a 

funcionalidade dessas estratégias pode ajudar em resolver os possíveis desafios na 

prática de campo. Para Latini e Araújo (2009, p.3 e 4) “o planejamento do campo, com 

um roteiro de viagem e com os pontos de interesse, com a coleção de dados referentes à 

região em estudo e correlacionados aos conteúdos aplicados em aula, para possibilitar 

maior entendimento”. 

Por se tratar de uma aula fora de sala, à aula campo se torna uma ferramenta 

bastante atrativa para os alunos, pois com isso, a disposição de aprender é visível a partir 

das curiosidades e perguntas que surgem no decorrer de um trabalho de campo, outro 

diferencial dessa prática pedagógica é a o contato do educador com o educando, de 

forma informal, que não exclusivamente vai tratar dos conteúdos de sala de aula, mas 

pode relacionar com outros tipos de situações e transformações que ocorrem no atual 

período.  

É uma atividade que contribui para estreitar a relação dos alunos entre 

si e com os professores, conduzindo-os a praticar atitudes necessárias 

que, além de assimilar e compreender melhor os conteúdos específicos, 

pode influir na modificação de atitude e formação da personalidade 



 

220 
 

que mais tarde poderá servir para a vida social e profissional. 

(TOMITA, 1999, p.14) 

OFICINA 

A oficina ocorreu nos turnos matutino e vespertino do Colégio Estadual João Dias 

Sobrinho com alunos do ensino médio. De inicio houve apresentação da temática 

cartográfica que foi elaborada com ênfase na realidade dos estudantes, destacando os 

conteúdos na área rural e urbana. Paralelamente com a apresentação do tema também 

apresentou-se os materiais didáticos do município(Figura 1). 

  

Figura 2: Amostra dos materiais 

A aula foi desenvolvida de forma dinâmica com práticas de manuseio de 

equipamentos de GPS. Pôde-se entender a topografia do município através de uma 

maquetes e mapas (Figura 3). Com estes recursos realizou-se debates com questões 

problematizadoras do referido município 
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Figura 3: Uso dos materiais. 

A segunda parte da oficina realizou-se um trabalho de campo na área rural do 

município, com professores e alunos (Figura 4). 

 

Figura 4: Participantes da oficina 

O trabalho de campo foi realizado em dois pontos de parada. O primeiro no leito 

do Rio Kaiapó que é localizado o limite municípal de Divinópolis e Abreulândia ( Figura 

5). Onde ocorreu explicações a respeito dos recursos hidricos e a problematização da 

diferença entre mata galeria para mata ciliar conteúdo de biogeografia. O segundo ponto 

foi realizado nas proximidades de uma vereda, abordando assim assuntos que variaram 
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desde a importância desse ambiente para o controle hidrico até as formas de 

extrativismo no cerrado. 

 

Figura 5:  Ponto 1. 

Por fim ocorreu um momento de diálogos sobre o campo e a importância desse 

recurso para o ensino de Geografia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O referido processo educativo de ensino e aprendizagem de forma diferenciada 

contribuiu significativamente para despertar maior interesse dos alunos envolvidos pela 

ciência geográfica. Inclusive o trabalho de campo teve um papel importante para 

conhecer o município, o local, relacionando com outras escalas de abordagem. Com isso 

podemos perceber a importância do ensino em geografia para compreender os processos 

temporais que ocorrem no local de estudo, e com isso, formar cidadãos atuantes para 

buscar uma sociedade melhor. 

A prática pedagógica de campo obteve resultados satisfatórios para nós 

acadêmicos do curso de Geografia, pois, as referidas atividades serviram de experiência 

na prática docente, que contribuiu de forma significativa para fazer um elo da teoria de 

sala de aula do conhecimento científico e prática educativa, relacionando assim os 

conhecimentos da academia e sociedade. 
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Os participantes e organizadores das atividades avaliaram de forma positiva o 

desenvolvimento das atividades. Percebemos também que as trocas de experiências 

foram de grande importância para o crescimento social e profissional.  
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RESUMO:  

Com frequência é percebido que ainda existe, mesmo que no meio acadêmico 

questionamentos acerca da diferença entre os conceitos de agricultura familiar e 

campesinato; Hora estes são tratados como iguais, outrora é entendido que embora haja 

similitudes, não se tratam da mesma coisa. A fim de evidenciar as características que os 

aproximam, mas principalmente as que os diferenciam, fora organizado a partir de uma 

ampla revisão teórica, um apanhado de definições e considerações com o objetivo de um 

melhor entendimento do tema. 

Palavras-chave: Campesinato. Agricultura familiar. Concepções teóricas. Diferenciação 

social. 

INTRODUÇÃO 

Faz-se necessário nos estudos em ciências humanas e em especial na geografia 

agrária, muito cuidado na utilização e diferenciação dos conceitos de “agricultor 

familiar” e “camponês”, visto que o primeiro tem sido utilizado desde a década de 1990 

em oposição ao segundo, sendo empregado principalmente para classificar quanto a sua 

inserção no mercado. No entanto, não é tão simples quanto possa parecer. A fim de 

atingir maior clareza sobre a distinção dos termos, propõe-se a análise dos conceitos com 

base nas literaturas clássica e moderna. 

Foram consultados a respeito do campesinato obras dos seguintes autores: 

Bombardi (2003), Cardoso (1987), Chayanov (1974), Martins (1986), Oliveira (1991), Porto 

(1997), Shanin (1972), Thompson (1998), e Wanderley (1999). Sobre a agricultura familiar 

lançou-se mão da leitura dos seguintes teóricos: Abramovay (1992), Altafin (2007), 

Baiardi (1999), Bombardi (2003) e Lamarche (1993), além da legislação brasileira vigente 

que trata do agricultor familiar.  

Elaborou-se a partir das leituras um apanhado com as principais constatações e 

foram tecidas algumas considerações acerca das mesmas. Pode-se aferir que o universo 
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de ideias sobre os temas é riquíssimo, no entanto, é comum por trás da utilização dos 

dois termos o posicionamento político-ideológico ao qual está atrelado. 

SOBRE O CONCEITO DE CAMPESINATO 

A respeito do campesinato, inicialmente busca-se conhecer as características do 

conceito clássico. Cardoso (1987) destaca algumas: a) Acesso estável à terra, tanto na 

forma de propriedade, quanto de usufruto; b) Mão de obra predominantemente familiar, 

podendo-se fazer uso de força de trabalho extra, adicional; c) Autossubsistência 

combinada a uma vinculação ao mercado, eventual ou permanente; d) Autonomia 

relativa na gestão das atividades agrícolas, nas decisões sobre o que e quando plantar 

etc. 

É importante destacar que a relação camponesa com o mercado não é pautada 

em bases capitalistas, a produção pode sim ser negociada, no entanto, está em primeiro 

plano, a satisfação das necessidades da família, logo o aumento da força de trabalho para 

a geração de excedentes destinados a venda leva em consideração o bem-estar da família 

e não o interesse pelo aumento da lucratividade. 

Para Chayanov (1974), a composição familiar vai influenciar diretamente na 

organização e gestão da produção, por exemplo, uma família com seis componentes 

entre adolescentes e adultos naturalmente vai produzir mais do que uma outra família 

que também é composta de seis pessoas, no entanto três destes são crianças, que já 

consomem, mas não trabalham. Essas variações fazem com que exista uma infinidade 

de estratégias de produção, o que difere o campesinato de outros tipos de agriculturas. 

Outro aspecto essencial à compreensão do campesinato é o seu sistema produtivo 

do tipo policultura-pecuária. A diversidade de gêneros cultivados combinados à criação 

de animais, reflete a prioridade da produção, que é atender as necessidades do grupo 

familiar. 

E há ainda outra peculiaridade, a possibilidade de uma vida itinerante, de 

mobilidade, é real no campesinato, ainda que proprietários de pequenas porções de 

terras, uma vez que seu terreno se torna improdutivo ou já não mais suficiente para 

suprir a necessidade da família, uma migração é considerada. Conforme Wanderley 

(1999) a herança familiar não era a propriedade, mas sim, o próprio modo de vida. 
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Numa acepção mais moderna, Shanin, Oliveira e Martins, tratam do campesinato 

enquanto classe social, o que significa entender que o camponês está inserido no modo 

de produção capitalista, mas nem sempre o foi, conforme Martins (1986), o capitalismo, 

na sua expansão não só redefine antigas relações, subordinando-as à reprodução do capital, mas 

também engendra relações não capitalistas igual e contraditoriamente necessárias a essa 

reprodução. Assim, notamos que o campesinato resiste e se reinventa no bojo do 

capitalismo.  

Diferente dos demais produtores neste sistema, a produção camponesa objetiva 

o consumo e a obtenção de mercadorias, logo, não existe uma efetiva preocupação com 

a crise ou variação de preços, uma vez que o objetivo não é lucrar, o camponês adapta-

se as situações diversas do mercado, mas é importante ressaltar que ainda assim, a classe 

camponesa não é autônoma e está sim sujeita ao capitalismo, é uma das classes 

chamadas subalternas, altamente explorada, através da sujeição da renda da terra ao 

capital. Bombardi (2003) considera que historicamente o campesinato sempre esteve 

atrelado ao mercado, a ideia do camponês isolado é uma distorção da realidade.  

Outro fator que diferencia os camponeses dentro da lógica capitalista é de ordem 

moral, pois é sob esta lógica que operam os camponeses. Estudar o campesinato requer 

a utilização de uma outra ótica, que não a puramente dos fatores econômicos. Neste 

sentido, Thompson (1998) aponta para a observação do universo das relações sociais 

camponesas, cheias de costumes, valores e significados próprios, como a extrema 

solidariedade entre parentes, vizinhos; ou como a ideia de corresponsabilidade que uns 

tem com os outros, incomum no modo de vida capitalista. 

Do ponto de vista político, no Brasil, os camponeses têm tomado as rédeas de seu 

destino por meio das ocupações de terras em reivindicação da realização da reforma 

agrária. O próprio termo “camponês”, bem como “latifundiário”, para Martins (1986) 

são expressões políticas, que procuram expressar a unidade das respectivas situações de classe 

e, sobretudo, que procuram dar unidade às lutas dos camponeses. Na prática, para Martins, os 

camponeses não são uma classe única, homogênea, e sim heterogênea, composta por 

ribeirinhos, quilombolas, brancos não herdeiros, posseiros, entre outros. A unidade faz-

se necessária para fortalecer a luta. 
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Da mesma forma tratou Porto (1997) sobre unidade apreendida ao conceito de 

campesinato:  

“[...] o conceito de campesinato não só permaneceu como instrumental 

analítico dos estudos sobre o campo brasileiro, mas também pareceu 

conquistar espaço hegemônico…, deu unidade a uma grande 

diversidade de relações de trabalho e de formas de acesso à terra, tais 

como parceria, arrendamento, morada, pequena propriedade” (Porto, 

1997 p. 27) 

   

No sentido da organização política, a criação das Ligas Camponesas, sob a 

influência do Partido Comunista Brasileiro, representou um marco para os movimentos 

sociais no Brasil. Inicialmente surgiram por volta da década de 1940, na região nordeste 

do país e depois se espalharam por todo o território nacional, em sua pauta estavam a 

defesa da extensão dos direitos trabalhistas ao campo e principalmente a reforma 

agrária. As Ligas Camponesas mobilizaram um grande número de trabalhadores rurais 

e também apoiadores urbanos. Com o golpe militar de 1964 e a forte perseguição política 

aos partidos e movimentos de esquerda, ocorreu a desarticulação das ligas Camponesas. 

Para o Governo Federal tem início ali, durante o período militar, o desmanche do 

campesinato, a substituição pelo termo pequeno produtor rural e posteriormente 

agricultor familiar. Embora tenha sido criado um Estatuto da Terra, com intuito de 

acalmar os ânimos dos que clamavam por uma reforma agrária, este foi completamente 

distorcido com emendas e medidas provisórias, que visavam exclusivamente beneficiar 

o grande produtor, o latifundiário. Deste período as poucas ações de colonização que 

ocorreram beneficiaram em maioria sulistas, de origem europeia, bastante tecnificados 

e inseridos no mercado, ou seja, criou-se um novo segmento de colonos, agricultores de 

base familiar, mas ao mesmo tempo houve a expulsão de extrativistas e posseiros, 

aumentando assim os conflitos no campo. Tendo uma classe desunida aumentavam-se 

os conflitos sim, porém, mais facilmente manipulavam-se os considerados mais fracos. 

Com a intensificação da modernização conservadora da agricultura, foi ainda 

mais enfraquecida a ideia de campesinato para o Governo Federal, pode-se observar 

uma divisão em dois grupos: o primeiro composto por agricultores de base familiar 

integrados à agroindústria e o segundo composto por todos aqueles que permaneciam 

as margens do processo da modernização da agricultura. Previa-se que a nova lógica do 
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campo, a lógica agroindustrial, fosse promover a expulsão dos agricultores não 

integrados, e os integrados por sua vez, perderiam a qualidade de camponês e se 

tornariam pequenos produtores rurais ou agricultores familiares (o que não se efetivou 

de fato, não da forma como fora pensado, tanto é que após o processo de 

redemocratização do país emergiram novos movimentos sociais camponeses, 

pressionando pela reforma agrária, mostrando que o campesinato ainda estava vivo.). 

SOBRE O CONCEITO DE  AGRICULTURA FAMILIAR 

Já a respeito da agricultura familiar, dentre as diversas vertentes encontradas na 

literatura sobre o conceito, destacam-se duas. Conforme Altafin (2007), a agricultura 

familiar é uma nova categoria, gerada no bojo das transformações experimentadas pelas 

sociedades capitalistas desenvolvidas. E outra corrente que defende ser a agricultura 

familiar brasileira um conceito em evolução, com significativas raízes históricas. 

Em consonância com a primeira vertente citada, uma das formas pela qual se 

atribuiu o conceito de agricultura familiar deu-se ao acreditar no fim do campesinato, 

como é relatado na obra de Lamarche (1993): 

 

Henri Mendras havia previsto, já em 1967, o fim dos camponeses. 

Dezoito anos depois, ele constata que estava com a razão e declara que 

assistiu ao desaparecimento da exploração familiar. Na verdade, a 

exploração camponesa hoje praticamente desapareceu do território 

francês, mas com certeza a exploração familiar não, e não se pode 

confundir as duas coisas.  

A exploração camponesa é familiar... mas nem todas as explorações 

familiares são camponesas... 

Nossa reflexão acerca da exploração familiar se organiza em torno de 

um eixo definido pelo grau de integração na economia de mercado. É 

claro que concebemos esta integração em seu sentido mais absoluto, ou 

seja, tanto no plano técnico-econômico, quanto no plano sociocultural. 

(LAMARCHE, 1993, p. 15-19) 

No mesmo sentido, Abramovay (1992) acrescenta: 

...são camponeses aqueles produtores familiares marcados por uma 

inserção parcial em mercados incompletos... Diferentemente de boa 

parte da literatura a respeito, a ênfase da definição (e, portanto, da 

diferença com relação aos agricultores familiares modernos) está no 

tipo de relação com o mercado. (ABRAMOVAY, 1992, p. 24) 
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Abramovay distancia ainda mais os termos camponês e agricultor familiar, ainda 

que este último também tenha caráter familiar, sua posição na lógica mercadológica o 

difere, como esclarece o autor: “[...] uma agricultura familiar altamente integrada ao mercado, 

capaz de incorporar os principais avanços técnicos e de responder às políticas governamentais não 

pode ser nem de longe caracterizada como camponesa”. (Abramovay 1992. p. 22) 

Para a segunda vertente de pensamento, as transformações vividas pelo 

agricultor familiar não representam uma ruptura definitiva com as formas anteriores, 

pelo contrário, mantém uma relação com a tradição camponesa, que fortalece sua 

capacidade de adaptação as exigências da sociedade capitalista moderna. Nesta Linha 

de pensamento, Wanderley (1999) e Lamarche (1993) discorrem sobre a agricultura 

familiar enquanto conceito genérico, que engloba múltiplas especificidades, sendo o 

campesinato, uma delas. Altafin (2007) concorda com os autores citados e coloca que o 

termo agricultura familiar é utilizado como um guarda-chuva conceitual, que abriga grande 

número de situações, em contraposição à agricultura patronal, tendo como ponto focal da 

polarização do tipo de mão-de-obra e de gestão empregadas. (ALTAFIN, 2013, p. 13)  

Da mesma forma que o conceito de campesinato, o de agricultura familiar tem 

atrelado a si um cunho político muito forte, no Brasil especialmente, foi disseminado por 

Pesquisadores do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD) 

durante o então governo de Fernando Henrique Cardoso. Conforme Bombardi (2003), 

este núcleo orientou a criação de políticas públicas a partir dos resultados de pesquisas 

realizadas no Brasil todo, e propagando a ideia de que os pequenos agricultores não 

eram mais camponeses e, portanto, podiam e deviam exercer outras funções, atribuindo 

a eles de modo geral o status de pequeno empresário rural. 

Podemos notar a opção pelo conceito de agricultura familiar pelo Governo 

Federal, por meio da implantação do Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF (BRASIL, 1996) ou ainda quando é criada a Lei 11.326/2006, a 

primeira a fixar diretrizes para o setor (BRASIL, 2006), a opção adotada para delimitar o 

público foi o uso “operacional” do conceito, centrado na caracterização geral de um 

grupo social bastante heterogêneo, como relata Altafin (2007).   
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Do ponto de vista dos autores, o maior problema da adoção pelo governo do 

termo agricultura familiar, é deslegitimar a luta e a necessidade da reforma agrária e 

ainda a possibilidade de ludibriar e forçar uma mudança de comportamento dos 

agricultores. 

Sob bases técnicas, um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e Agricultura (FAO) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) visou definir o conceito de agricultor familiar a partir de três 

característica principais:  

“[...] a partir de três características centrais: a) a gestão da unidade 

produtiva e os investimentos nela realizados são feitos por indivíduos 

que mantém entre si laços de sangue ou casamento; b) a maior parte do 

trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família; c) a 

propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da terra) 

pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em 

caso de falecimento ou aposentadoria dos responsáveis pela unidade 

produtiva” (INCRA/FAO, 1996: 4). 

Baiardi (1999) também de forma mais técnica, classifica os agricultores familiares 

conforme cinco categorias:  

Tipo A: tecnificado, com forte inserção mercantil. É predominante na 

região de cerrado, geralmente ligado à produção de grãos;  

Tipo B: integrado verticalmente em Complexos Agro-Industriais – aves 

e suínos, por exemplo – e mais recentemente em perímetros irrigados 

voltados à produção de frutas;  

Tipo C: agricultura familiar tipicamente colonial – Rio Grande do Sul, 

Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais – ligados à policultura 

combinando lavouras, pomares com a pecuária e a criação de pequenos 

animais;  

Tipo D: agricultura familiar semimercantil – predominante no 

Nordeste e no Sudeste;  

Tipo E: de origem semelhante ao tipo D, porém caracterizada pela 

marginalização do processo econômico e pela falta de horizontes. 

(BAIARDI, 1999, p. 12) 

 

Um outro tipo de classificação a se levar em consideração é a delimitação formal 

de agricultor familiar proposta pelo Governo Federal na Lei 11.326/2006. Esta lei 

considera:  

“[...] agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que 

pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos 
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seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do 

que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-

obra da própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar 

predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao 

próprio estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu 

estabelecimento ou empreendimento com sua família” (Brasil, 2006). 

Tendo em conta o atendimento de tais requisitos, inclui ainda “[...] 

silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que 

promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; [...]aqüicultores 

que explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2 ha 

(dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de 

água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; [...] 

extrativistas pescadores que exerçam essa atividade artesanalmente no 

meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores” (BRASIL, Lei 

11.326/2006) 

A extensa lista de características da agricultura familiar, tanto acadêmicas quanto 

oficiais vem reforçar a ideia de que o conceito é múltiplo, ou como colocou Altafin (2007), um 

guarda-chuva de possibilidades. Uma das mais relevantes funções da agricultura familiar, diz 

respeito ao seu papel original de garantir a segurança alimentar. Segundo dados do 

INCRA/FAO (2000), mesmo com acesso reduzido a terra, ao crédito e as inovações 

tecnológicas, a produção da agricultura familiar tem um grande potencial e contribui de forma 

efetiva para o abastecimento do país. 

Outra função de fundamental importância da agricultura familiar é a geração de 

emprego, que por sua vez é geração de aumento de renda e melhoria do bem-estar social. 

As pequenas propriedades rurais são responsáveis pelo maior número de postos de 

trabalho no campo brasileiro,  

enquanto estabelecimentos patronais precisam de, em média, 67 

hectares para gerar um posto de trabalho, os familiares precisam de 

apenas oito hectares. No Norte isso é ainda mais discrepante, sendo 

necessários 166 hectares da 16 agricultura patronal para gerar um 

emprego, e apenas 14 hectares para a agricultura familiar fazer o 

mesmo (INCRA/FAO, 2000: 30). 

 

Há ainda a função de preservação ambiental, em geral, a agricultura é uma das 

atividades que mais impactam sobre o meio ambiente, através do modelo tecnológico 

atual, com a agricultura familiar os impactos também existem, no entanto, por ter menor 

acesso à terra e a outros recursos naturais, como a água por exemplo, faz com que o 
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agricultor familiar faça o manejo de forma mais cuidadosa, mais preservacionista, sendo 

assim uma produção sustentável.  

Por último, mas não menos importante, a função sociocultural que tem a 

agricultura familiar, significa um resgate de um modo de vida, associando tradição, 

identidade e cultura. Essa função possibilita a relação rural-urbano, por meio da busca 

por hábitos mais saudáveis, do consumo de alimentos sem agrotóxicos, pela valorização 

da produção artesanal, entre outros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tanto o conceito de campesinato, quanto o de agricultura familiar são muito 

ricos, não sendo possível esgotá-los facilmente. É necessário que fique claro que foram 

abordados apenas alguns aspectos dos conceitos e que existem na literatura brasileira e 

estrangeira posicionamentos divergentes dos apontados aqui, o mais frequente é de que  

campesinato e agricultura familiar são opostos, a medida de sua inserção no mercado; 

também é considerado que a agricultura familiar pode ser uma nova face do 

campesinato, ou ainda, da negação do conceito de agricultura familiar e o fortalecimento 

do conceito de campesinato. 

Nota-se, sobretudo, que na atualidade a adoção de um termo em detrimento do 

outro trata-se de uma opção político-ideológica, sendo o campesinato vinculado a 

posicionamentos políticos de esquerda, a movimentos sociais de luta pela terra e do 

próprio auto-reconhecimento dos camponeses; enquanto agricultor familiar é atrelado a 

lógica capitalista e de direita, que tem atrelado a si a busca pela deslegitimação do 

campesinato e por consequência, a ludibriação dos mesmos com o discurso de inserção 

do pequeno produtor no agronegócio, enquanto na verdade este promove a expulsão e 

expropriação dos pequenos. 
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RESUMO 

O presente trabalho traz uma reflexão sobre a precarização do trabalho do professor na 

rede estadual do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo do estudo é analisar o desafio 

do trabalho do professor frente à precarização das condições de trabalho em tempos de 

parcelamento de salário, sucateamento da infraestrutura e diminuição de turmas na rede 

estadual do Estado do Rio Grande do Sul. Para tal, foram aplicados questionários junto 

a professores de escolas estaduais no município de Santa Maria., cuja importância do 

município de dá por ser a sede da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (Cre) e por 

conter mais de 54% dos professores efetivos desta Cre. Entre os resultados obtidos 

destaca-se o sucateamento da infraestrutura escolar, o excesso de alunos por turma e de 

carga horária, o aumento dos casos de violência e, ultimamente o parcelamento salarial 

dos professores da rede pública estadual. 

Palavras-chave: Professor; Precarização; Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

O papel atribuído ao professor, historicamente, na sociedade assume várias 

facetas, compreendendo desde transmitir conhecimentos, preparar para o mercado de 

trabalho, possibilitar a continuidade dos estudos e formar pessoas cidadãs que 

compreendam seu papel como seres transformadores da sociedade. 
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Nas palavras de Morin (2009), ao descrever a missão atribuída à educação, afirma 

que esta consiste no fortalecimento das condições de possibilidade da emergência de 

uma sociedade-mundo composta por cidadãos protagonistas, conscientes e criticamente 

comprometidos com a construção de uma civilização planetária. 

Ao definir o papel do professor, Marques (2009, p. 24-25) menciona que: 

 

O professor é o profissional do magistério encarregado de transmitir, 

pessoalmente, conhecimentos e educar o aluno. Estas são tarefas 

complexas e cada dia mais cobradas dos professores. Para ensinar, não 

basta o conhecimento técnico-científico da matéria; é preciso, muito, 

saber mais: repassar conhecimento, ter domínio de sala, tratar o aluno 

com respeito e, ao mesmo tempo, com autoridade, saber elaborar as 

avaliações e avaliar os alunos, prepará-los para a vida, ajudá-los a 

amadurecer de acordo com as etapas de sua existência. (MARQUES, 

2009, p. 24-25). 

 

Entretanto, o que se vê, são os inúmeros papéis atribuídos ao professor, os quais 

crescem dia após dias e, em contrapartida, observa-se a precarização do trabalho desta 

categoria tão importante para a sociedade, pois são eles os responsáveis pela formação 

de todos os demais profissionais. 

Nóvoa (2006, p.33) ressalta que os professores nunca viram seu conhecimento 

específico devidamente reconhecido, mesmo quando se insiste na importância da sua 

missão, a tendência é evidenciar que lhes basta apenas dominar sua disciplina, 

comunicar-se e lidar com os alunos, o resto é indispensável. Tais preposições corroboram 

para a desvalorização da profissão. 

Ao trabalharem a precarização do trabalho docente Lüdke & Boing (2004), 

destacam que na atualidade esta profissão vem apresentando sinais evidentes de 

precarização, em termos de valorização, prestígio, poder aquisitivo, condições de vida, 

respeito e satisfação no exercício do magistério.  

A precarização perpassa pela desvalorização moral e salarial dos professores, à 

medida que a cada mudança ou reformulação da educação no país, os profissionais que 

trabalham na educação básica dificilmente são ouvidos, à medida que mesmo vigorando 

a Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica, ainda não é cumprida em muitos estados 
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nacionais, inclusive no Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, de acordo com o 

Sindicato dos Professores Estaduais (Cepers), os professores estaduais tem o pior salário 

nacional, e para equiparar ao piso nacional o estado deveria reajustar o salário em 82, 

42%. (CEPERS, 2017). 

O trabalho tem por objetivo analisar o desafio do trabalho do professor frente à 

precarização das condições de trabalho em tempos de parcelamento de salário, 

sucateamento da infraestrutura e diminuição de turmas na rede estadual do Estado do 

rio Grande do Sul. Para tal, foram aplicados questionários junto a professores de escolas 

estaduais no município de Santa Maria. 

Desta forma, o trabalho se justifica por tentar compreender a desvalorização e 

precarização do trabalho do professor a luz dos interesses do capital. A escolha do 

município de Santa Maria deve-se por ser a sede da 8ª Coordenadoria Regional de 

Educação (Cre) e por possuir 41 estabelecimentos de ensino, que corresponde a 54% do 

efetivo dos professores ativos desta Cre, em 2016. (MEC/INEP, 2016). 

 

O CONTEXTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE SANTA 

MARIA: PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E DESAFIOS DO PROFESSOR 

A realidade da educação brasileira requer atenção e comprometimento por parte 

dos agentes envolvidos neste processo. Cabe destaque para o papel do estado como 

fomentador da educação universal e de qualidade para todos. 

Nos últimos anos, especialmente a partir de 2012 a rede estadual vem realizando 

concursos públicos para suprir a falta de professores na rede, sendo que uma das 

principais características dos concursos, em questão, diz respeito à forma como são 

realizados, ou seja, por área de conhecimento, fazendo com que o professor ao ser 

aprovado no concurso possa atuar na área de conhecimento, não apenas a sua formação 

específica. Em outras palavras, o professor formado em geografia pode atuar na 

disciplina de História, Filosofia e Sociologia, e vice versa, sem nenhuma prerrogativa, 

desde que seja de interesse da rede estadual de ensino. 

Partindo desta prerrogativa observa-se que o estado não prima por uma 

educação de qualidade efetiva, já que um profissional pode atuar em diversas ramos de 
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conhecimento dentro de sua área, o principal objetivo é fazer com que não falte professor 

em sala de aula, não se tem a preocupação se este profissional esta capacitado ou não 

para desenvolver conhecimentos específicos de cada disciplina que compõem a grade 

curricular. 

Neste contexto, reportar-se a Mészaros (2005), cuja educação sob o ponto de vista 

capitalista restringe-se a interiorizar os preceitos que ditam as normas da ordem vigente, 

de modo a validar e fundamentar os interesses do capital, tais como a divisão de classe 

e a subjugação do trabalho ao capital. 

Ressalta-se que grande parte dos professores que atuam na rede são professores 

contratados, fazendo com que estes não consigam usufruir os mesmos direitos que os 

demais. Concomitante a isso, observa-se um enfraquecimento do sindicato uma vez que, 

apesar de terem uma legislação que os rege, eles podem ser desligados a qualquer 

momento pela rede estadual de ensino. Isto contribui para uma diminuição de 

professores filiados ao sindicato e até mesmo pela própria desvalorização das ações 

sindicais pelos professores. 

Neste contexto, como observa Marques (2009) a respeito da organização sindical 

da categoria docente no Brasil, a história tem mostrado que a classe dos professores não 

conseguiu formar sindicatos fortes, muitas vezes os seus integrantes não têm a 

consciência política que deles se espera e muito menos a consciência dos seus direitos 

trabalhistas. Trata-se de uma categoria que tem demonstrado pouca consciência do seu 

papel global que desempenha no processo educativo e, por esta mesma razão, estão cada 

vez mais sujeitos às pressões exercidas pelos seus empregadores, resultando no medo 

de lutar pelos seus direitos. 

As condições de trabalho encontram-se em precariedade, por exemplo, várias 

escolas precisam de reformas, incluindo salas danificadas, fiação elétrica imprópria para 

suportar a demanda, falta de material para consumo e uso em sala de aula, rede de 

internet que não supre a necessidade de suporte técnico, entre outros. Outro aspecto 

refere-se ao grande número de alunos por turma, dificultando, muitas vezes, o processo 

de ensino aprendizagem, bem como o desgaste físico e psicológico do professor. A 

jornada de trabalho, especialmente, nas disciplinas com carga horária de 2 horas 
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semanais, como a Geografia, acarreta excesso de turmas para o professor, podendo 

chegar até 16 turmas o professor que possuir uma carga horaria de 40 horas semanais.  

Além disso, cabe ressaltar como bem adverte Marques (2009), todo professor leva 

trabalho da escola para casa e sua atividade não se esgota no ambiente escolar, pois é 

evidente que uma aula ministrada requer várias horas de preparação, estudo, pesquisa 

e leitura. Toda atividade realizada em sala de aula esconde várias horas posteriores de 

analise do professor. Em fim, o professor é um dos únicos profissionais que demanda 

horas a mais de sua carga horária para realizar atividades extraclasse, além é claro das 

horas que são destinadas para sua atualização e formação continuada. 

Outro aspecto que merece destaque refere-se aos casos recorrentes de violência 

contra o professor, o que recebe notoriedade pela visibilidade da mídia. Em resumo, 

todos os fatos evidenciados sobre a precarização do trabalho do professor resultam em 

afastamento do profissional, o qual em grande parte é motivado pelas condições 

psicológicas. 

Atualmente, um dos grandes problemas enfrentados pelos professores estaduais, 

assim como todo o funcionalismo público estadual ligado ao Poder Executivo se refere 

ao parcelamento dos salários. Desde o inicio da última gestão do governo estadual que 

se iniciou em janeiro de 2015 até o presente momento, agosto de 2017, o governo vêm 

parcelando salários, sendo que desde fevereiro do ano passado, os servidores do Poder 

Executivo estão sendo pagos de forma fatiada e consecutiva, cujo parcelamento atinge a 

18ª vez consecutiva. Ressalta que em 2015, também houve parcelamento, mas por dois 

meses. Entretanto, os servidores ligados ao Poder Judiciário, Legislativo e Defensoria 

Pública estão recebendo normalmente, ou seja, em parcela única. 

Em paralelo e concomitante, o governo segue o cronograma de quitação de 13º 

salário do ano passado, o qual foi fatiado em 12 parcelas. Estes fatos corroboram ainda 

mais para a precarização do trabalho do professor, ao afetar a vida particular, 

contribuindo para a desmotivação dos mesmos, prejudicando a qualidade de ensino 

desenvolvida e cooperando para a desvalorização do professor. 

Por fim, é importante destacar que como bem pontua Marques (2009), os direitos 

específicos conquistados pelos professores ainda no início do século XX nem de longe 
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representam privilégios, mas acima de tudo são direitos imprescindíveis ao exercício do 

magistério, enfim, ao processo ensino/aprendizagem, para a efetiva educação de 

qualidade para todos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A fim de verificar as reais condições de trabalho do professor da rede estadual 

do Estado do Rio Grande do Sul, no município de Santa Maria foram aplicados 32 

questionários junto aos professores da rede em 5 escolas: Instituto Luiz Guilherme do 

Prado Veppo, Escola Estadual de Ensino Médio Professora Naura Teixeira Pinheiro, 

Escola Estadual de Ensino Médio Santa Marta, Escola Estadual de Ensino Médio 

Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco e Escola Estadual de Ensino 

Fundamental João Belém. 

Dos professores entrevistados observa-se que 40,62% dos profissionais são 

contratados, ressaltando que todos os estabelecimentos de ensino pesquisados possuem 

professores contratados. Isso denota uma parcela significativa dos professores efetivos 

sendo que estes profissionais são regidos pela CLT e, portanto, não usufruem das 

mesmas garantias dos profissionais estatutários. Além disso, normalmente, não estão 

filiados ao Sindicato dos Professores (Cepers), contribuindo para uma baixa adesão 

sindical, tornando cada vez mais fraca a representação sindical da classe trabalhadora. 

Com relação à carga horária dos professores, observa na figura 1 a seguir, que 

60% dos professores possuí 40 horas semanais, seguido de 31% com 20 horas semanais 

e, os profissionais que possuem 10 horas, 30 horas e 50 horas ou mais com 3% cada um. 

Normalmente, os professores que possuem 40 horas semanais cumprem sua carga 

horária em duas ou mais escolas, dificilmente, esta carga horária é cumprida na mesma 

escola, especialmente, aos profissionais que trabalham com o Ensino Fundamental e 

Médio. 
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Figura 1 – Carga horária dos professores da rede estadual no município de Santa Maria, em 2017 

 

Fonte: Trabalho de campo 2017. 

Org: Lisane Regina Vidal Conceição 

 

No que tange as etapas e modalidades de ensino em que os professores atuam, 

observa-se que 41% atuam no Ensino Médio, 19% no Ensino Fundamental e Médio, 13% 

atuam tanto no Ensino Fundamental e Médio como também na modalidade Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). Ainda merecem destaque, os profissionais que atuam 

concomitantemente no Ensino Médio e EJA, os que atuam apenas no Ensino 

Fundamental e os que atuam somente nas Séries Iniciais com 6% cada um. 

Os profissionais que atuam em mais de uma etapa de ensino ou ainda na 

modalidade de Jovens e Adultos, normalmente, são profissionais de disciplinas com 

carga horária baixa, ou seja, de 1 a 2 horas semanais, entre elas destaca-se a Geografia. 

Outro aspecto a se considerar é que, geralmente, são os professores contratados ou que 

possuem convocação que se dividem entre escolas, etapas e modalidades de ensino, 

corroborando para a precarização das condições de trabalho, bem como para a 

desvalorização do profissional professor e, consequentemente, para a precarização da 

educação brasileira. 
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Fazendo um paralelo da educação no Estado do Rio Grande do Sul com o restante 

do Brasil, levando em consideração o Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb)51 

de 2015, observa-se que no Ensino Fundamental as Séries Iniciais possuem os melhores 

índices, ou seja, 5,5 atingindo a meta para o ano, já as Séries Finais não atingiram a meta 

ficando com 4,0. Em 2015, o Estado do Rio Grande do Sul alcançou seu pior desempenho 

desde o início da série histórica do Ideb, cuja nota alcançada foi 3,3, o que coloca o Estado 

no 13º lugar quando comparado com todas as unidades da Federação. 

No que tange ao Ensino Médio, o Rio Grande do Sul ocupa a sexta posição do 

ranking nacional das notas médias por escola do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) em 2015. O Estado, já liderou a lista em 2011, mas vem perdendo posições ao 

longo dos anos, e nesta última avaliação, ficou no mesmo patamar de 2014 sendo 

superado pelo Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. 

No que se refere à infraestrutura da escola verificou-se que em todos os 

questionários foram citados mais de um problema (Figura 2), merecem destaque a 

internet ruim em 20% dos estabelecimentos de ensino, seguido dos computadores 

estragados 16%, falta ou insuficiência de laboratórios de ciências 14% e falta de material 

para uso em sala de aula com 12%. Salienta-se que a internet ruim deriva da pouca opção 

de rede em muitas escolas, visto que além do monopólio de determinadas operadoras 

em determinados bairros ainda tem-se a burocracia em contratos quando se trata deste 

tipo de serviço nas escolas. 

Em relação aos computadores estragos observa-se que o principal entrave esbarra 

na burocracia para realizar os concertos necessários bem como a falta de verba para este 

fim. A insuficiência ou falta de laboratórios de ciências decorre principalmente da pouca 

verba para manutenção de equipamentos. Entretanto, uma das prerrogativas para as 

                                                           
51 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Inep em 2007 e reúne 

em um só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo 

escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos 

resultados das avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, 

facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. 

O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e 

médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o 

país, e a Prova Brasil – para os municípios. 



 

243 
 

escolas ofertarem o Ensino Médio é justamente à instalação do laboratório e sua 

manutenção, o que se pode notar que requer mais cuidado e atenção da rede estadual. 

A falta de material para uso em sala de aula compreende desde a falta de livros 

didáticos para todos os alunos, folhas, tesouras, réguas, giz colorido, cópias 

xerografadas, etc. Isto denota a precarização das condições de ensino, ou seja, muitas 

vezes o que o professor dispõe em sala de aula é apenas giz e quadro negro e, ainda 

cobra-se que realize uma educação de qualidade, formando cidadãos críticos, 

conhecedores de seu papel na sociedade, que os prepare para dar continuidade aos 

estudos, em fim, que faça milagres. 

Figura 2 – Problemas da Infraestrutura Escolar na rede Estadual em Santa Maria, 2017 

 

Fonte: Trabalho de campo 2017 

Org: Lisane Regina Vidal Conceição 

 

 

De acordo com os professores, dos problemas mencionados acima, alguns 

requerem urgência em serem resolvidos como, por exemplo, a construção de refeitório 

e cozinha adequada para os alunos fazerem suas refeições, arrumar as salas de aula que 

estão com problemas, construção de ginásio coberto para as atividades fora da sala de 

aula como as realizadas nas práticas de Educação Física, uma internet boa que supre a 

demanda da escola e uma sala de computação com computadores para todos os alunos 

e com boa capacidade de memória e velocidade. 
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Quando indagados sobre o fechamento de turmas nas escolas das 32 entrevistas, 

seis professores mencionaram que houve fechamento de turmas em suas escolas, 

afetando o Ensino Fundamental, Ensino Médio e algumas totalidades da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). De acordo com os professores o fechamento de turmas implica 

na oferta de ensino no bairro onde está localizada a escola como também, contribui para 

a precarização do trabalho do professor, pois, este terá que se dividir entre mais escolas 

para completar sua carga horária, contribuindo para o aumento dos gastos de transporte 

e tempo de locomoção que o profissional terá no final do mês. 

Além disso, ocorre o aumento de tempo destinado às reuniões, ou seja, atividade 

extraclasse que o professor terá que participar, afetando suas horas de planejamento e, 

também, o tempo destinado a atualização profissional, ou seja, sua formação continuada. 

Tias implicações podem ser observadas na seguinte fala: 

 

“Sim, pois o professor tem dois ou três ambientes de trabalho, tendo 

que se deslocar de um lado para outro o ano inteiro. Se trabalha apenas 

em uma escola consegue se focar mais. Além disso, devemos tomar 

decisões sobre a aprendizagem do aluno, pois acredito que todas as 

turmas do Brasil devem ter no máximo 20 alunos porque o mais 

importante é a qualidade do que a quantidade”. (PROFESSORA DA 

REDE ESTADUAL, 2017). 

 

A possibilidade de o professor cumprir sua carga horária em uma escola 

certamente contribuiria para uma educação de qualidade, pois o professor criaria uma 

identidade com a escola, teria mais tempo para conhecer a realidade do educando, 

poderia acompanhar o educando em todas as etapas de ensino e também o 

desenvolvimento de sua aprendizagem. Em fim, seriam muitas e imensuráveis as 

vantagens desta forma de organização do ensino. 

No que tange ao parcelamento dos salários dos professores nos últimos dois 

anos, observa-se que tal prática afeta a qualidade de ensino na rede estadual. Vários são 

os dilemas do profissional quando se aproxima de dia do pagamento: pagar aluguel ou 

comer? Como fazer para pagar as contas? As contas chegaram se não pagar terá juros? 

Que se responsabiliza por tudo isso? 
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Esta realidade vivenciada todo final de mês, aflige todo o corpo docente da rede 

pública estadual. Tais preocupações podem ser visualizadas nas seguintes falas: 

 

“O professor é afetado diretamente em sua vida financeira que 

consequentemente afeta o seu emocional e psicológico que reflete 

também em sua atuação profissional”. (PROFESSOR DA REDE 

ESTADUAL, 2017). 

“Afeta em função do problema financeiro, privando o pagamento das 

contas o que gera ansiedade, preocupação e isso prejudica o bom 

andamento do trabalho”. (PROFESSORA DA REDE ESTADUAL, 

2017). 

 

“Chega a momentos que falta até passagem para chegar à escola”. 

(PROFESSORA DA REDE ESTADUAL, 2017). 

 

“Essa realidade representa o descaso do poder público com a educação 

e um total desrespeito com o professor, já que recebo pouco. O 

parcelamento dos salários desestabiliza o profissional e prejudica sua 

produtividade”. (PROFESSORA REDE ESTADUAL, 2017). 

 

Neste contexto, todos foram unanimes em afirmar que existe um processo de 

desvalorização do professor. A desvalorização perpassa pela questão salarial, mas vai 

muito além dela, pois os motivos são muitos e as ideologias também. O professor é 

cobrado pela escola, pelo governo, pela sociedade, entretanto, tais cobranças não 

acompanham condições para um trabalho de qualidade. A desvalorização é gradativa e 

visível, tudo converge para que o professor fique mal perante os alunos e a sociedade, 

tal situação afeta a motivação e prática pedagógica do profissional. 

Os desafios do professor são muitos na contemporaneidade. De acordo com os 

professores, pode-se citar: realizar um trabalho eficiente e de qualidade, ainda que tudo 

contribua para o contrário; ensinar, mesmo que sem recursos e para quem manifesta 

claro e contundente desejo de não aprender; ter ânimo para trabalhar com baixos salários 

e desvalorização profissional e conviver com a pressão do governo estadual; conviver 

com a falta de educação e valores étnicos dos educandos; violência em sala de aula; 

conviver com a falta de material em sala de aula e realizar atividades criativas e 

prazerosas; manter os alunos focados no conhecimento intelectual que está em choque 
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com o conhecimento rápido e fácil da web; enfrentar o sucateamento do sistema; em fim, 

não desistir frente às condições de trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ambiente de trabalho do professor evidencia vários aspectos que determinam 

a precarização das condições de trabalho. Com destaque para o sucateamento da 

infraestrutura escolar, o excesso de alunos por turma e de carga horária, o aumento dos 

casos de violência e, ultimamente o parcelamento salarial dos professores da rede 

pública estadual. 

Entretanto, salienta-se a relevância do papel do professor no processo 

socioeducativo, considerada a força motriz capaz de formar cidadãos críticos que 

rompem a lógica do sistema vigente. 
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RESUMO 

Educação para as populações do campo, pensando nesta em sua forma emancipatória, 

é a educação resultante da construção social coletiva, estamos tratando de período 

histórico e geograficamente localizados. A configuração territorial do município de 

Catalão (Goiás), a iniciativa da Nucleação das escolas rurais levou a maior parte das 

escolas dentro das comunidades a serem desativadas, ou seja, no mesmo período em 

que o território camponês estava sendo atacado e que grande parte foi expulsa do 

campo para a cidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo do século XX tivemos algumas iniciativas para o aprimoramento da 

oferta de Educação para as populações do campo no Brasil, porém, trataram-se de 

programas realizados de forma a desconsiderar as especificidades das populações do 

campo, sendo alguns deles modelos prontos e implantados. 

No contexto brasileiro, quando tratamos da Educação para as populações do 

campo, pensando nesta em sua forma emancipatória, portanto, resultante da 

construção social coletiva, estamos tratando de período histórico e geograficamente 

localizados. 

Nos referimos ao contexto de luta pela terra que envolveu camponeses e 

trabalhadores rurais sem-terra em processo organizativo do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra-MST (FERNANDES, 1994), em ocupação de terras 

nas regiões sul e sudeste experimentaram de forma coletiva a demanda por uma 

Educação contextualizada com suas práticas de luta e a transformaram 

posteriormente, junto do Estado e outras instituições na proposta da Educação do 
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Campo (CALDART, 2004) que atualmente conhecemos. 

Para além da proposta dos movimentos sociais que contemplada sua forma mais 

emancipatória, da qual amplamente concordamos, apresentamos no presente trabalho 

alguns dos entraves à construção de uma proposta coletiva de educação para as 

comunidades camponesas do município de Catalão (Goiás), que ao nosso entendimento 

contribuíram para o enfraquecimento desses territórios. 

DESENVOLVIMENTO 

A configuração territorial do município de Catalão (Goiás) é interessante no que diz 

respeito a composição de diferentes modelos de desenvolvimento e de sociedade. Neste 

território estão presentes a territorialização camponesa com mais de 33 comunidades rurais 

e a territorialização do capital (agronegócio e mineradoras). 

O período da década de 1970 é marcado pelo aumento populacional devido o 

início da exploração mineral, que tem seu auge até 1980, com a instalação da indústria 

mineral no município. (MESQUITA, 1993). 

Temos, portanto, a investida de diferentes projetos de desenvolvimento que de 

certa forma corroboraram na desterritoralização de camponeses. Desde o avanço da 

modernização da agricultura no Sudeste Goiano e especificamente no município de 

Catalão no fim da década de 1980 e início de 90 (MESQUITA, 1993) e concretização 

dessa territorialização a partir da chegada de grandes empresas agrícolas decorrentes 

dos projetos de expansão da agricultura. 

Além da territorialização de empresas mineradoras implantadas na década de 80, 

inicialmente sob responsabilidade do Estado e que recentemente passam para as mãos do 

capital internacional que promove a expansão das atividades. 

Coincidentemente, é nos fins da década de 1980 que temos no município a 

iniciativa da Nucleação das escolas rurais, o que levou a maior parte das escolas dentro 

das comunidades a serem desativadas, ou seja, no mesmo período em que o território 

camponês estava sendo atacado e que grande parte foi expulsa do campo para a cidade 

(MENDONÇA, 1994). 
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A NUCLEAÇÃO DAS ESCOLAS ISOLADAS RURAIS 

Em si, a Educação no Brasil já se constitui tema bastante fértil nas discussões que 

carregam diferentes perspectivas e, quando falamos da Educação para os povos do campo 

o debate ascende ainda mais faíscas, pelo fato de abrangerem nessas discussões uma classe 

historicamente organizada na luta de classes: os camponeses. 

Um tema amplamente conhecido desde a década de 1980 é a Nucleação das 

chamadas Escolas Isoladas Rurais, comumente realizadas em salas multisseriadas. A 

Nucleação consiste no agrupamento das Escolas Isoladas Rurais em única unidade 

administrativa ou, como ocorreu em alguns casos, na delegação destas a uma escola-polo. 

Este projeto tem como referência um modelo norte-americano (FLORES, 2000; HAGE, 

2010), no entanto, concordamos com Hage (2010) quando destaca questões seu processo 

de realização, sem reflexões de fato pertinentes aos problemas das escolas e sem a 

participação popular no processo. 

A multisseriação significa a reunião de crianças e adolescentes numa mesma 

sala de aula, na maioria dos casos, Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Em geral, estas escolas rurais brasileiras que funcionam em salas 

multisseriadas têm como contexto um amplo leque que combinam descaso e 

abandono com as populações do campo. São escolas com problemas que vão da falta 

de estrutura física, até as sérias carências no respaldo aos professores. 

Quanto à estrutura física, as condições são na maioria das vezes precárias. Os 

professores e estudantes sentem o abandono pelas secretarias/diretorias de ensino na 

estrutura dos prédios, na falta de material, de merenda (fator relevante para a 

permanência na escola), produtos de higiene e limpeza. 

Quanto aos problemas enfrentados pelos professores, podemos elencar a múltipla 

funcionalidade (diretor, coordenador, faxineiro, merendeiro, dentre outras), a 

rotatividade de professores devido a falta de vínculo com o campo, as referências do ideal 

de escola (seriada e urbana), a desvalorização dos docentes do campo seja em salários ou 

respaldo na formação e continuação desta e, dificuldades com metodologias de ensino 

que compreendam a diversidade das salas de aulas. 

Em geral, as Escolas Isoladas Rurais desempenharam/desempenham no Brasil 
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um importante papel na alfabetização de crianças e adolescente do campo, porém os 

problemas acima descritos nos permitem melhor compreensão da realidade dessas 

escolas e, como parte da realidade do campo brasileiro, nos permite entender como 

vem sendo historicamente tratados os seus problemas estruturais, assim como os 

demais, a exemplo da questão da Concentração Fundiária, a Reforma Agrária, 

Políticas de comercialização. 

A realização da Nucleação das Escolas Isoladas Rurais em Catalão ocorre a partir de 

1988 e, em linhas gerais, de maneira bem parecida com as demais experiencias brasileiras. 

Maria Marta Lopes Flores (2000) ao analisar o processo destaca que este seguiu o modelo 

autoritário de se fazer política, ou seja, sem a consulta dos sujeitos camponeses, estudantes e 

professores destas escolas e se caracterizou como uma política realizada de cima para baixo, 

como política compensatória. 

Fernandes (2012) nos clareia quanto às diferenças dos tipos de políticas 

compensatórias e emancipatórias. São compensatórias as políticas elaboradas de cima 

para baixo, sem a participação e reivindicação popular no processo. E emancipatórias, 

as políticas que partem da reivindicação popular, da exigência do povo e para a o 

povo, inclusive no processo de construção. 

[...] As políticas compensatórias, quase sempre, são elaboradas de 

cima para baixo com o objetivo de controle político das populações 

subalternas. As políticas emancipatórias, quase sempre, são 

elaboradas de baixo para cima com o objetivo de construir 

autonomias relativas e formas de enfrentamento e resistência na 

perspectiva de superação da subalternidade [...] (FERNANDES, 2012, 

p.02, 03). 

Ou seja, sem saber das necessidades específicas e anseios dos povos do campo, 

por isso em muitos casos houve resistência da população na implantação desses projetos. 

E está aí a diferença do tipo de escola que pensa/organiza o Movimento de Educação do 

Campo, uma escola construída pelo povo e para o povo. 

Segundo Flores (2000, p.32), a então secretária de Educação, Neura Ferreira 

Rocha de Paula, na gestão Arnaldo Rosa de Mesquita, teria sido influenciada pela 

instalação do modelo no município de Uberlândia (MG), fato conhecido através de 

matéria de revista, em reportagem sobre o tema e que, logo após visitou o município 
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para conhecer melhor a experiência. 

As escolas rurais de Catalão anteriores à nucleação partilhavam das condições 

gerais das Escolas Isoladas Rurais brasileiras. A predominância de salas 

multisseriadas e o amplo conjunto de questões que acompanham este paradigma. A 

oferta de ensino realizava-se do Ensino Infantil (alfabetização) até o primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental e atendia crianças e adolescentes. 

A múltipla funcionalidade realizada pelo professor que era também “faxineiro, 

diretor, coordenador, secretário, cozinheiro”, a baixa qualificação docente, o número 

reduzido de estudantes, estrutura física inapropriada, a dificuldades de acesso as 

escolas pelos professores e estudantes, além de problemas como evasão, repetência e 

rotatividade de professores. E como a maioria dos casos, os professores ainda viam a 

escola urbana como modelo de sucesso, inclusive a encaravam como evolução na 

carreira profissional (FLORES, 2000, p. 24 a 30). 

A realização da Nucleação e consequente desativamento das Escoas Rurais 

Isoladas configuram o que atualmente temos como o modelo de escola urbana no 

campo. A primeira escola a ser formada foi a Escola Maria Barbara Sucena, localizada 

na Comunidade Cisterna, que para sua realização, foram desativadas 5 escolas: José 

Eliseu Marques; Boa Esperança; Sebastião Rosa; Jesus de Nazaré; José Limírio. 

A segunda nucleação formou a escola Arminda Rosa de Mesquita, localizada 

na Fazenda São Domingos. Foram desativadas 6 escolas: Gervásio Rosa de Mesquita; 

Juvêncio Alves; Rui Barbosa; São Domingos; São José da Mata Preta; José de Amorim. 

Última escola a ser nucleada foi a Escola Santa Inês, para sua formação foram 

desativadas 6 escolas isoladas: Dona Leopoldina; Paulista Viriato Cardoso de Oliveira; 

Pedro Carandina Espanhol; São Sebastião; São Cipriano; e Terincontinental. (FLORES, 

2000, p. 33 a 35). 

A Nucleação realizada em Catalão ainda desfrutava/desfruta da condição de 

ideia inovadora, conformando na propaganda feita pelos implementadores (e 

comumente compradas) enquanto avanço, visto que se tratava de iniciativa importada 

dos Estados Unidos. Nas palavras da autora identifica-se o conformismo em “[...] já 

significa um grande avanço na conquista do direito que as crianças de zona rural 
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possuem [...]” (p.41). 

As Escolas Rurais Nucleadas do município de Catalão-GO, embora 

não sejam o único modelo de Escola Rural, significam um avanço na 

categoria de Escolas Rurais. O fato de várias localidades no Brasil e 

no exterior buscar sua implantação já a caracteriza como algo 

inovador para uma clientela que, ao longo dos anos, poucos 

benefícios recebeu em termos de melhoria ao atendimento a sua 

clientela. (FLORES, 2000, p.41) 

Para além da solução (ou a falta dela) estabelecida sobre o conjunto de questões 

de fato significativas apresentadas no âmbito do cotidiano das escolas isoladas rurais 

estruturadas em salas multisseriadas, como no caso do município de Catalão, Hage 

(2010) nos provoca reflexões com relação ás intervenções possíveis para a efetiva 

melhoria das condições acima expostas sobre a realidade dessas escolas. O autor 

elenca seis práticas e políticas emancipatórias para contribuição á reflexão sobre a 

realidade, são elas: 

 

1. Dar visibilidade as escolas multisseriadas nas Secretarias de 

Educação, nas políticas dos Ministérios, nas universidades, centros 

de pesquisas e nos movimentos sociais; 

2. Enfrentar os problemas verdadeiramente graves e os desafios 

concernentes às escolas multisseriadas; 

3. Desfazer o referencial da escola seriada urbano-cêntrica, empecilho 

ao desenvolvimento desse tipo de escola seriada que se baseia nesse 

modelo fracassado; necessidade de buscar, construir novas formas 

de organização do ensino; 

4. Superar o currículo descontextualizado com a realidade do campo, 

necessidade de afirmação das identidades culturais dos povos do 

campo; 

5. Escola multisseriada significa oportunidade de acesso a 

escolarização no lugar em que vive, portanto, formação de uma 

cultura com base no modo de vida que é grande potencial de 

contextualização do currículo; é o lugar de afirmação das 

identidades; tem potencial de se desenvolver enquanto referência de 

local cultural dentro das comunidades; 

6. Considerar a diversidade de sujeitos, idades, séries experiências e 

experimentações. (HAGE, 2010, p.09). 

 

Diante das reflexões sugeridas, o que nos levaria a real solução dos problemas 

em bases legais, segundo o autor, estaria descrito no próprio texto da Lei de Diretrizes 

e Bases-LDB 9394/96, em seus artigos 23 e 28 que preveem respectivamente, 
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determinada autonomia de organização, em séries, períodos, semestres, ciclos, 

alternância, não- seriação e, especificamente para a população rural, o artigo 28, que 

significa a autonomia nas adaptações de conteúdos curriculares, metodologias, 

calendário escolar, etc. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qual é o futuro das escolas rurais no municipio de catalão diante do cenário 

exposto? O que a realização da nucleação traz em linhas gerais é a intrínseca 

dependência do transporte escolar, minimiza os problemas de infraestrutura e 

formação e valorização de professores, mas contribui no enfraquecimento dos 

territórios camponeses funcionando, já que em nenhum momento se é discutido os 

rumos com a população, resolve parcialmente os problemas das escolas rurais, a 

transforma num tipo de escola urbana apenas com localização diferenciada que pouco 

dialoga com os movimentos sociais camponeses. 
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Resumo 

A grande dificuldade em preparar atividades que aguçam os desejos dos estudantes a 

estarem buscando mais sobre os caminhos do conhecimento faz da formação continuada 

de professores uma ferramenta bastante interessante a guisa de aumentar o campo de 

possibilidades por parte do docente em estar melhorando e facilitando o processo de 

ensino-aprendizagem. A formação continuada tem se tornado uma grande ferramenta, 

onde aumenta a capacidade de conhecimento dos professores e lhes apresentam 

novidades para o mundo escolar. Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo 

relatar, a partir da extensão universitária, a experiência no desenvolvimento de formação 

continuada por intermédio de oficinas e de trabalhos de campo com professores e alunos 

do município de Miranorte/TO. Para tal, houve uma organização e confecção de 

materiais cartográficos sobre o município, elaboração de uma maquete, e atividades 

práticas sobre escalas e uso de GPS.  A atividade de extensão ocorreu de 26 a 28 de maio 

de 2017, abrangendo 35 professores e 35 alunos, em momentos distintos. Inicialmente 

teve-se uma oficina teórico/prática sobre leitura e interpretação de mapas, cartas 

topográficas e carta imagem, bem como de manuseio de GPS. Posteriormente, ocorreu o 

trabalho de campo, onde os participantes praticavam a leitura e interpretação do 

material cartográfico in loco. Conjuntamente, iam ocorrendo debates sobre uso e 

ocupação do solo, passando pelas formas produtivas, logística de transporte, migração, 

globalização, etc. Os participantes da atividade de extensão se mostraram bastante 
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mailto:andreiageo2019@gmail.com
mailto:marileneifto@gmail.com
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satisfeitos no decorrer das ações, o que foi comprovado, posteriormente, por 

levantamento da Secretaria Municipal de Educação de Miranorte. 

Palavras Chaves: Extensão universitária, formação continuada, oficinas, trabalho de 

campo.    

 

INTRODUÇÃO 

As possibilidades de cada vez mais buscar a melhoria do ensino público é uma 

questão que deve estar em discussão permanentemente, pois a contribuição social das 

escolas é sem dúvida o limiar para continuar a lutar para maiores evoluções da 

sociedade, seja como ciência ou como organização socioespacial.  

As atualizações de conhecimento por parte do ambiente educacional é um passo 

significante no crescimento do ensino, mormente, as tecnologias abarcam um campo 

enorme e necessitam de maiores contatos dos professores com a mesma. Não pelo fato 

da escola possuir aparato ou não, mas pelo viés operacional, pois os próprios alunos 

portam objetos tecnológicos (CANTINI et al., 2006).    

Via de regra, muitos professores têm encontrado dificuldades em apresentar 

atividades motivacionais para o incremento das aulas e obterem a atenção dos 

estudantes. Tendo isto se tornado corriqueiro, é enorme a necessidade dos docentes 

buscarem novas maneiras de aplicarem o conhecimento adquirido e de aprenderem, por 

meio de processos educacionais, outras formas de contribuir com a melhoria das aulas e 

do ensino-aprendizagem. No contexto amplo ao qual a escola é inserida, a continuidade 

permanente do aperfeiçoamento dos professores é um dos diversos passos para a 

melhoria da educação. 

Na formação continuada em Geografia a aula de campo pode ser um importante 

instrumento a ser utilizado. A aula de campo é de suma importância, pois tem a função 

de articular a teoria com a prática. Neste sentido, a análise de campo é fundamental para 

desvendar e entender o tema de estudo, especificamente para que possamos analisar 

detalhadamente a realidade de cada local e fazer as correlações com outras escalas 

geográficas, entendendo-a sempre, não como momento de lazer de professores e alunos, 

mas como uma ferramenta essencial, que necessita de prévios planejamentos 

(SILVEIRA; CRESTANI; FRICK, 2014).  



 

258 
 

Diante disso, a extensão universitária se apresenta como modo de aproximação 

entre a educação básica e os conhecimentos partilhados no ambiente acadêmico. Com 

esta perspectiva, a formação continuada enquadra-se como um dos vários momentos de 

interação entre as instituições de ensino superior e às escolas, pois como relata Passini et 

al. (2015), este contato entre a Universidade e às escolas por meio de cursos de 

capacitação é um dos passos para a melhoria da capacidade dos professores e alunos em 

aumentarem a interpretação dos mapas.   

A formação continuada tem como um de seus objetivos a atualização permanente 

das inovações científicas por parte de professores. Inclusa de maneira errônea nas 

reformas educacionais de 1990 na América Latina (KALMUS e SOUZA, 2016), a 

formação continuada fugiu de seus princípios. A formação deve atender temas de 

interesse dos professores, pois, muitas vezes, são realizadas formações que desconhecem 

o conhecimento dos professores ou as dificuldades dos mesmos, não contribuindo de 

forma incisiva com o que almejam. Quando se tratando de oficinas para estudantes, estas 

podem contribuir enormemente para a aprendizagem dos mesmos (ROVANI; 

DAMBROS; CASSOL, 2014). 

 Em consonância aos fatos abordados, este trabalho objetiva relatar a experiência 

no desenvolvimento de formação continuada - oficinas e trabalhos de campo -, a partir 

da extensão universitária, com professores e alunos de escolas públicas do município de 

Miranorte/TO. A atividade faz parte do projeto “Conhecendo Municípios do Tocantins” 

desenvolvido no Laboratório de Estudos Geo-Territorias do curso de Geografia da 

UFT/Campus de Porto Nacional. 

 O Município de Miranorte (Figura 1) está localizado a 108 km da capital do 

estado e possuiu uma população estimada em 13.363 habitantes, com índice de 

desenvolvimento humano de 0,662 e PIB estimado em 12.709,76 reais. Sua extensão 

territorial chega 1.031,624 km2 (IBGE, 2016). 
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Figura 2 - Localização do município de Miranorte 

 

METODOLOGIA  

 Por meio de diálogos informais entre um universitário egresso do curso de 

Geografia da UFT/Campus de Porto Nacional e um docente desta mesma instituição, 

aflorou a possibilidade de se realizar uma atividade de extensão no município de 

Miranorte para professores e alunos da rede pública de educação. A título de 

organização, o preparo temático para a intervenção no ambiente escolar de Miranorte, 

foi pensado a priori vislumbrando a abordagem dos aspectos cartográficos da área, 

intuindo utilizá-los como complemento ao Ensino de Geografia, e a partir disso, suscitar 

novos debates envolvendo Geografia Agrária, Urbana, Econômica, entre outras áreas. 

 Foram realizados vários encontros entre a equipe responsável pela atividade de 

extensão, que era formada por um professor e cinco acadêmicos do curso de Geografia, 

no LEGET (Laboratório de Estudo Geo-Territoriais), onde ocorreu a confecção de mapas 

temáticos da área; construção de uma maquete do município; resolução de exercícios de 

escala; e prática de manuseio de GPS. 

Para as etapas preparatórias à atividade de extensão, foram organizadas 

atividades específicas. Alguns integrantes da equipe encarregaram-se da elaboração dos 

mapas e base cartográfica fazendo levantamento no SEPLAN, IBGE, DSG, TOPODATA 
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e outros órgãos que disponibilizam materiais geo-espaciais. Nesta atividade utilizou-se 

o Software Livre Qgis 2.14.2. Os demais da equipe confeccionaram a maquete do 

município (Mosaico de Figuras 1), que possibilitava observar a área do município em 3ª 

dimensão. Na construção da maquete foram usados: placas de isopor, papel carbono, 

agulhas, velas, colas, massa corrida e tintas. Em uma terceira atividade, onde toda a 

equipe participou, foram resolvidos exercícios de escala e de manuseio de GPS. 

 

 

 

 

  

Mosaico de Figuras 1- Confecção da maquete 

 

Estas atividades abordaram a aplicação da cartografia e dos aspectos de uso e 

ocupação do solo, levando aos professores e alunos daquele município um pouco mais 

da projeção Universal Transverso de Mercator (UTM), dando-lhes instruções básicas 

sobre GPS e mostrando-os como é a formação espacial do lugar onde moram, além de 

apresentar por meio de imagem de satélite e por aula campo as modificações ocorridas 

recentemente. 
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RESULTADOS  

 Com o escopo do projeto devidamente organizado, a atividade de extensão 

universitária passou ao momento de realização. Tendo sido planejada do dia 25 ao dia 

27 de maio de 2017, iniciou-se aproximadamente às 19h30min do dia 25 com a formação 

continuada para professores. Na ocasião havia aproximadamente 35 docentes, alguns da 

rede estadual e a maioria da rede municipal. A grande maioria dos professores eram 

formados em Pedagogia, mas ministravam a disciplina de Geografia. 

 Inicialmente, foi questionado o conhecimento dos professores sobre a 

espacialidade do município em questão, o entendimento deles sobre leitura de mapas e 

a frequência com que buscam ensinar aos alunos os saberes cartográficos, locacionais, 

espaciais, sobre o ambiente em que vivem etc. Diante destas indagações, foi possível 

apresentar aos participantes as informações constituintes dos mapas, cartas e imagens 

de satélite e a explanação da projeção cartográfica UTM. Nesta perspectiva, o primeiro 

dia foi um processo de tornar mais compreensível os saberes geográficos aos professores 

(Mosaico de Figuras 2).      

 Na manhã do dia 26, ocorreu a aula de campo com os professores. No campo 

identificaram in loco as informações do material cartográfico, tiveram contato com os 

diferentes modos de uso e ocupação do solo, vivenciaram conhecimentos sobre 

biogeografia, hidrografia, logística, globalização, além de se localizarem espacialmente 

por meio de GPS. 
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Mosaico de Figuras 2 – Atividade teórico-prática em laboratório 

 

Visto que o campo (Mosaico de Figuras 3) é uma prática indispensável aos 

estudos geográficos, este teve além dos benefícios já citados, o objetivo de apresentar aos 

professores um método que contribui, indiscutivelmente, para a construção da 

linguagem geográfica, seja para os organizadores da mesma, assim como os 

participantes em geral.  

 

 

 

 

  

Mosaico de Figuras 3 – Aula de campo com os professores 
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No período vespertino do dia 26 ocorreu oficina sobre escala. Foram 

desenvolvidos vários exercícios utilizando-se desdobramentos da regra de cálculo da 

escala (Mosaico de Figuras 4). 

 

 

 

 

Mosaico de Figuras 4 – Atividade sobre escala 

Na manhã do dia 27 ocorreu a atividade de leitura e interpretação do material 

cartográfico com os alunos do ensino médio do Colégio Estadual Rui Barbosa 

Cavalcante. Seguiu-se a mesma metodologia utilizada com os professores no dia anterior 

(Mosaico de Figuras 5).  

O desenvolvimento das atividades se deu de forma tranquila pelo fato dos alunos 

do ensino médio, 1ª e 3ª séries, já possuírem certa bagagem geográfica e estarem 

conectados com alguns assuntos que contribuiriam nos exercícios e exemplos propostos 

 

 

 

 

 

Mosaico de Figuras 5 – Fundamentação teórica da oficina, e interpretação das informações 
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No período vespertino do dia 27 foi realizada a atividade de campo com os 

alunos. Estes também puderam comparar in loco o que apresentava o material 

cartográfico, como discutir o uso e ocupação do solo, as características produtivas, a 

logística de transporte, a globalização, etc. (Mosaico de Figuras 6). 

Nas oficinas teórico/práticas, tanto parte dos professores como de alunos 

demostraram, inicialmente, resistência e dificuldade para trabalharem com o material 

cartográfico. Porém, depois do acompanhamento individualizado ou em pequenos grupos 

por membros da equipe, todos se motivaram, destacando locais onde nasceram, ou onde têm 

conhecidos, ou, como no caso de alguns professores, locais onde se localizam escolas rurais 

onde já trabalharam. A resistência ou dificuldade foi superada, chegando a ocorrer 

brincadeiras para ver quem localizava primeiro determinado ponto pré-estabelecido. 

Nas discussões que ocorrem nos trabalhos de campo, tanto de professores como 

alunos, o debate sobre a expansão da produção de soja, o desmatamento do Cerrado por 

ela produzido, a migração e controle de terras por sulistas, a inserção do município no 

mercado global por essa produção e a logística de transporte para o mercado 

internacional, foi o que suscitou maior tempo e atenção dos participantes. 
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Mosaico de Figuras 6- Aula de campo com os alunos 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A realização de atividades de extensão universitária tem como possibilidade, 

apresentar para comunidade da educação básica conhecimentos ainda pouco discutidos, 

ou saberes que precisam ser reorganizados mentalmente no processo contínuo de estudo 

e contato prático. Esta relação interativa deve se aproximar cada vês mais, 

principalmente pelo rápido desenvolvimento da técnicas, o que tem condicionado maior 

rapidez na produção de novos saberes pela academia, assim como na revisão dos 

conhecimentos já produzidos.  

 Quando se objetiva tal espécie de atividade, é um ganho de conhecimento 

elevado, haja vista, tanto quem está programando quanto os receptores recebem 

complementação e ganho de conhecimento. Assim como Silveira; Crestani; Frick; (2014), 

relatam as três fazes de realização de uma atividade de campo, é importante que a 

extensão universitária seja bem planeja, aponto de levar em consideração, a preparação 

das atividades, a realização das mesmas e a avaliação após o termino. Com esta 

metodologia, é possível sistematizar esperando que ao final esteja ocorrido o mais 

próximo possível do almejado.  

 Tendo sido às atividades operacionalizadas majoritariamente por acadêmicos, de 

início já se configurou ganho e aprimoramento de conhecimentos, tanto de ordem 

prática quanto de ordem intelectual. A extensão propriamente dita foi avaliada como de 

real importância por parte dos alunos e dos professores, eles sentiram-se entusiasmados 

em conhecer mais sobre os aspectos de uso e ocupação do município onde vivem o limite 
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territorial, e os saberes cartográficos de maneira geral. Em síntese eles nos transpuseram 

a necessidade de mais atividades de extensão onde haja mais aproximação entre Escola 

e Universidade.  

 Assim como a visão elucidada pelo público alvo das atividades, reforçamos a 

ideia de que é necessário que a Universidade atue mais no ambiente escolar, leve 

conteúdos dinâmicos e facilitadores. O encurtamento destas unidades de ensino pode 

proporcionar além do conhecimento pelo ato, ascender à luz em estudantes, fazendo 

com que estes se instiguem a ingressar no mundo acadêmico e a contribuir com o 

desenvolvimento da ciência, do ensino, e do país.  
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RESUMO 

A região Oeste de Santa Catarina tem como base à dependência com grandes grupos 

econômicos agroindustriais, como a Brasil Foods (BRF), Aurora e Seara Alimentos S/A, 

que dominam o setor de carnes de aves/suínos e seus derivados. Na relação dialética 

entre o campo, a cidade e a agroindústria, o trabalhador da cidade e do campo 

(integrado), vêm constantemente se qualificando/desqualificando para atender aos 

interesses da produção e reprodução do capital, impostas pelos complexos 

agroindustriais visando atender às exigências do mercado internacional. O capital ao 

mesmo tempo em que exige maior escolarização do trabalhador, simplifica sua 

atividade, o torna flexível e polivalente, desenvolvendo uma verdadeira pedagogia das 

habilidades e competências, maximizando a extração da mais valia e submetendo-o ao 

ritmo da máquina e da produção. A área de estudo compreende o município de Xaxim, 

no Oeste de Santa Catarina, caracterizado pela forte presença agroindustrial, além de 

um significativo setor de comércio e serviços. Para a análise dos condicionantes entre a 

relação capital, trabalho e educação/qualificação, foi usado o materialismo histórico 

dialético como método. O período mencionado data de 1970 a 2017, caracterizado por 

profundas transformações no campo e na cidade, resultado da reestruturação produtiva 

entre o capital e o trabalho.   

Palavras-chave: trabalho; qualificação; precarização; agroindústria.    
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1. INTRODUÇÃO  

A estrutura do espaço regional desenvolvida no Oeste de Santa Catarina tem 

como base à dependência com grupos econômicos que são as agroindústrias de carnes, 

como a BRF, Chapecó (arrendada) e Aurora. São complexos agroindustriais que 

dominam o setor de carnes de aves/suínos e seus derivados. Na tríade da relação 

dialética entre campo/cidade/agroindústria, o trabalhador do campo e da cidade 

constantemente vem se qualificando/desqualificando para atender às exigências de 

produção e relações de produção impostas pelo capital agroindustrial. Ao mesmo 

tempo em que se escolariza, o trabalhador vive um processo contraditório e dialético 

nas relações de produção, “[...] momentos de educação e de deseducação, de 

qualificação e de desqualificação, e, portanto, de humanização e de desumanização” 

(KUENZER, 2011, p. 11). Assim, o capital agroindustrial exige maior escolarização 

formal dos trabalhadores, porém simplifica as atividades laborais no interior do 

frigorífico, incorporando novas técnicas de produção no campo e na cidade. 

2. EDUCAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR NA LÓGICA DO CAPITAL 

AGROINDUSTRIAL NA REGIÃO OESTE CATARINENSE 

A partir da década de 1970, as agroindústrias catarinenses reestruturam a base 

produtiva, sobretudo para atender o mercado internacional e as demandas impostas 

para reorganizar a produção no campo na obtenção da matéria prima e na cidade, com 

a intensificação da produtividade. Assim, a agroindústria da cidade de Xaxim (SC) 

também reorganiza o processo produtivo, tanto no campo como na cidade, modificando 

e impondo novas formas para a obtenção da matéria-prima por parte do pequeno 

produtor familiar, como integrado, e intensificando novos ritmos de produção e 

obtenção da mais-valia dos trabalhadores, com a mecanização e automatização da 

produção. Sob o ritmo e a velocidade da máquina, os trabalhadores assalariados da 

agroindústria estão envolvidos, ampliando a produtividade e os lucros. De acordo com 

Marx, “[...] a máquina, ao aumentar o campo específico de exploração do capital, o 

material humano, amplia, ao mesmo tempo, o grau de exploração” (MARX, 2011 p. 452). 

Com a maquinaria, “[...] o movimento e a atividade do instrumental de trabalho se 
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tornam [...], independentes do trabalhador [...]”, sendo este movimento realizado sob o 

comando da máquina, da intensidade e produtividade do capital (Idem, p. 460). 

A área de estudo compreende o município de Xaxim, no Oeste catarinense, 

caracterizado como um pequeno município de base econômica agrícola, constituído de 

pequenas propriedades camponesas familiares. O método utilizado neste trabalho 

materialismo histórico dialético, consistindo na relação existente e contraditória entre o 

sistema capitalista de produção e o processo de trabalho. Nesta lógica contraditória, o 

trabalhador recebe uma formação escolar para o consenso no interior do sistema 

capitalista, porém, há resistência neste complexo de opressão do capitalismo em relação 

ao trabalhador. Ao mesmo tempo em que o trabalhador se insere no processo de 

exploração, antagonicamente, busca por meio das forças coletivas, à resistência, 

participando de movimentos sociais do/no campo, sindicatos e instituições de ensino 

que vão na contramão do sistema. O período a ser percorrido data entre 1970 a 2017, 

caracterizado por profundas transformações no campo e na cidade, reestruturando a 

produção e modificando as relações sociais, políticas e econômicas entre o capital e o 

trabalho. Assim,  

 

(...) a colonização feita em Chapecó e região, nesta época, é a 

colonização em tempo do capital, isto é, o capital já se apresentava na 

sua forma madura. A região Oeste, neste sentido, é apenas o 

receptáculo de novas relações de produção. Novas para a região, mas, 

no entanto, são relações velhas que buscavam a expansão para os novos 

espaços que pudessem dar continuidade à acumulação capitalista que 

já vinha se realizando em outros locais (ALBA, 2002, p. 28-29).  

 

Estas novas relações de produção, sob o comando do capital, têm início com a 

chegada das empresas colonizadoras na região a partir da década de 1920, que 

introduzem a comercialização de pequenos lotes de terra, aos colonos vindos do Rio 

Grande do Sul e a consequente expulsão de índios e caboclos da região. Para Alba, 

índios e caboclos foram expulsos ou excluídos do processo de produção na região “[...] 

devido às suas formas primitivas, nada mais tinham a oferecer” ao capital, 

diferentemente dos agricultores que aí se instalaram e estabeleceram “[...] um tipo de 

propriedade diferente das anteriores” (ALBA, 2002 p. 29), adaptando-se às novas 
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formas de produzir e comercializar impostas pelo capital. Nestas pequenas 

propriedades tem início um novo modo de produzir, sendo que os excedentes da 

produção passam a ser comercializados com centros maiores, como São Paulo e Porto 

Alegre, a partir de um pequeno grupo de comerciantes, sendo que desta atividade 

acumularam riquezas e introduziram os primeiros frigoríficos na região. Portanto, a 

origem do capitalismo no Oeste de Santa Catarina tem como base, o comércio. Na lógica 

de produção capitalista das agroindústrias,  

 

As pequenas propriedades agrícolas foram e são importantes para o 

capital, pois nasceram fragmentadas, o que possibilita às empresas 

agroindustriais uma forma nova de estruturação industrial, obtendo a 

matéria-prima dos agricultores através do modelo de integração. 

Através deste modelo de produção, a empresa consegue preestabelecer 

os padrões de produção e ainda manter o produtor sob o seu controle 

ideológico e econômico; o produtor estabelece uma relação de 

dependência agricultor/empresa. As agroindústrias se diferenciam das 

demais empresas pelo controle total que conseguem manter sobre 

outro produtor privado (agricultor), ditando as regras do jogo, de 

acordo com a necessidade de obtenção da matéria-prima (ALBA, 2002, 

p. 31). 

 

O camponês familiar/trabalhador é instruído a seguir as exigências determinadas 

pelo capital agroindustrial, impondo novos ritmos à produção e obtenção da matéria-

prima, transformando-o em simples produtor de matéria-prima (aves e suínos) para a 

empresa. A agroindústria constantemente busca novas formas de 

qualificar/desqualificar o trabalhador, instalando “[...] um verdadeiro processo 

pedagógico que tem por objetivo a educação técnica, política e ideológica do 

trabalhador, determinada pelos interesses do capital; [...]” (KUENZER, 2011 p. 12); 

exercendo certa concepção de mundo e de valores, baseados na lógica da produção e 

da produtividade capitalista. A desqualificação dos trabalhadores ocorre pelo fato do 

capital controlar o processo produtivo, “[...] expropriando o saber do operário, através 

da divisão e parcelarização do trabalho” (CRUZ, 2000 p. 29). Na medida em que a 

ciência é incorporada pela indústria no processo produtivo, intensifica-se o processo de 

subordinação do trabalhador e a expropriação do seu saber sobre o produto do seu 

trabalho, a mercadoria (BRAVERMAN apud CRUZ, 2000 p. 29). Este domínio do capital 
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sobre o trabalho, está determinado pelas relações capitalistas de produção, sendo que, 

“[…] a desqualificação do trabalhador, operada pelo trabalho heterogerido, que acresce 

à alienação do produto do trabalho a alienação do conteúdo e das decisões sobre o 

trabalho pelo trabalhador” (KUENZER, 2011, p. 13).  

Com a divisão do trabalho e da propriedade privada no sistema capitalista, o 

trabalhador produz objetos/mercadorias que se tornam estranhas ao seu próprio 

trabalho, pois são exteriores e, portanto, não lhe pertencem, são apropriadas pelo 

capital que as transforma em valor a partir da apropriação individual da produção 

coletiva realizada pelo conjunto dos trabalhadores do campo e da cidade, para obtenção 

sempre em ritmo crescente do lucro (ANTUNES, 2004).                                                 

Observa-se que boa parte da economia regional, tanto urbana como rural, estão 

voltadas para atender à demanda dessas empresas, que constantemente introduzem 

novas técnicas, tecnificando o campo e a cidade, com a instalação de máquinas e 

equipamentos auto (infor) matizadas tanto para a obtenção da matéria-prima, como 

para a produção, circulação e consumo voltada, sobretudo, para atender ao mercado 

internacional, transformando assim consideravelmente seus espaços “do fazer”, agora 

carregados de ciência, técnica e informação (SANTOS, 2008, p. 86).  Ou então, setores 

que sobrevivem em função da renda obtida a partir desta estrutura, como exemplo os 

pequenos municípios que tem sua economia voltada para o setor agrícola. 

Entendendo-se o espaço como resultado do desenvolvimento das forças sociais, 

políticas e econômicas, têm-se a preocupação de percorrer uma abordagem geográfica 

que dê conta de articular essa estrutura com o espaço por ela produzido e reproduzido, 

sendo que as constantes e rápidas transformações impostas pela agroindústria no 

campo e na cidade, também ocorrem para os trabalhadores, que agora buscam maior 

escolarização/qualificação, visando atender a reestruturação produtiva sob o comando 

da agroindústria. Para Raffestin (1993), ao “[...] se apropriar de um espaço, concreta ou 

abstratamente [...], o ator ‘territorializa’ o espaço” (RAFFESTIN, 1993, p. 143), a partir 

de relações de poder e domínio do território por grupos hegemônicos.  

Assim, a formação socioespacial do município de Xaxim (SC), a partir da 

instalação agroindustrial (1939), desenvolveu e exigiu novas funções do espaço urbano 



 

272 
 

e posteriormente do rural, ao mesmo tempo em que vem exigindo maior 

escolarização/qualificação de seus trabalhadores, tanto do campo, como da cidade.                                      

Assim as propostas e os conteúdos das escolas seriadas são iguais e têm “[...] a mesma 

finalidade: habilitar todas as crianças e jovens do campo e da cidade para as 

experiências modernas de produção e do trabalho” (ARROYO, 2009, p. 80), sobretudo, 

nas formas do trabalho assalariado/alienado.   

Pode-se afirmar que os trabalhadores adultos também estão sendo 

escolarizados/qualificados para o mercado do capital, ou seja, para a proletarização 

como assalariados da própria agroindústria, pois na passagem do sistema rígido para 

o sistema flexível, busca-se o trabalhador polivalente e multifuncional, com habilidades 

e competências para o processo produtivo e, portanto,  que “veste a camisa da 

empresa”, na tentativa de permanecer na agroindústria. Assim,  

 

(...) as novas exigências requeridas pelo sistema flexível de produção 

trouxeram profundas mudanças à qualificação dos trabalhadores. (...) 

enquanto alguns tornam-se superespecializados, outros requalificam-

se e outros ainda sofrem uma desqualificação. Por outro lado, verifica-

se que tanto os trabalhadores qualificados quando os desqualificados 

estão sendo marginalizados do sistema produtivo; o desempregado, a 

subcontratação, a informalidade são inerentes a este modelo de 

produção (CRUZ, 2000, p. 33).  

 

Estas novas exigências impostas aos trabalhadores e a educação formal a eles 

oferecida leva as escolas a se adaptar, para atender aos interesses do capital, sobretudo, 

da agroindústria da região. Há a necessidade de “[...] entender os processos educativos 

na diversidade de dimensões que os constituem como processos sociais, políticos e 

culturais; formadores do ser humano e da própria sociedade” (ARROYO, Miguel G.; 

CALDART, Roseli S.; MOLINA, Mônica C., 2009, p. 12-13).   

Na relação campo/cidade têm-se a necessidade de pensar a escolarização das 

famílias residentes no campo, que na atualidade crianças e adolescentes são levados a 

estudar nas escolas urbanas, recebendo os conteúdos direcionados as práticas urbanas 

e ao mercado. Assim são instruídas na dinâmica do capital industrial, no aumento da 

produtividade e na inserção da ciranda da integração/proletarização com os grupos 

agroindustriais do Oeste de Santa Catarina.          
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Compreender os espaços da cidade e do campo, contextualizado com a realidade 

econômica e educacional dos trabalhadores e a inserção na dinâmica do capital é tarefa 

imprescindível. Para Mészaros, a educação institucionalizada nos últimos 150 anos 

serviu “ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva em expansão do sistema do capital”, mas para transmitir e legitimar 

os valores e os interesses do capital (MÉSZAROS, István; Trad. Isa Tavares. 2008, p. 35).  

Para tanto se busca compreender na atualidade como as famílias integradas e os 

trabalhadores da agroindústria são escolarizados para atender aos interesses dos 

grandes grupos agroindustriais da região Oeste de Santa Catarina. Assim, “[...] a 

precarização da força de trabalho (do trabalho vivo) em geral assume formas sócio-

histórico-geográficas diferenciadas ao longo do processo de desenvolvimento 

capitalista” (THOMAS JR., 2006 p. 142), cujo resultado é a crescente exploração dos 

trabalhadores a partir das novas e “modernas” (re)formas de contratos, a exemplo da 

terceirização indiscriminada. 

Dessa forma há que se entender a gênese de formação das agroindústrias da 

região, representando uma das maiores concentrações da América Latina, incluindo 

empresas como a BRF, Aurora e Seara Alimentos; empresas com complexa divisão 

técnica do trabalho e da produção e que constantemente buscam novas formas de 

qualificar/proletarizar os camponeses familiares integrados e os trabalhadores da 

cidade,  para melhor atender suas demandas, dentre elas a voracidade da ampliação 

dos lucros e resultados a partir da retenção da mais valia do conjunto da classe 

trabalhadora. 

A partir do CEJAX (Centro de Educação de Jovens e Adultos de Xaxim) e CEJA 

(Centro de Educação de Jovens e Adultos), observa-se a busca constante por maior 

escolarização/proletarização por parte dos trabalhadores da agroindústria, do campo e 

da cidade, visando atender às constantes exigências impostas pelo capital, [...] “com 

uma força de trabalho qualificada, flexível a tais mudanças, capaz de potencializar o 

uso da tecnologia e aumentar a produtividade [...]” (CRUZ, 2000 p. 33), na lógica do 

discurso empresarial/escolar do desenvolvimento dos trabalhadores com novas 

habilidades e competências para o capital.  
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O objeto de estudo tem delimitado uma área e uma população, porém o que nos 

possibilitou compreender este objeto foram os condicionantes em escala regional e 

nacional. Para exemplificar referenciamos Milton Santos (2008), que nos diz que o lugar 

contém o global e o global explica o local. Neste sentido é que serão considerados os 

próprios condicionantes em escala nacional e global. 

A lógica de formação desses espaços rural/urbano, impostos pela 

agroindustrialização são dialéticos e desenvolvidos na lógica do sistema capitalista. 

Espaços e pessoas são incorporados ou excluídos na medida em que se fazem 

necessários ou não ao capital, como é o caso da formação socioespacial de Xaxim, 

também de sua gente, ou seja, dos trabalhadores do campo e da cidade que direta ou 

indiretamente estão subordinados à lógica de acumulação capitalista das 

agroindústrias, que constantemente reestruturam a produção, exigindo novas 

habilidades e competências dos trabalhadores, qualificando/treinando-os com a 

inserção constante de novas tecnologias, máquinas e equipamentos, desqualificando-

os pela constante simplificação das atividades produtivas no interior da fábrica.  

 Assim, o capitalismo reestrutura a produção e origina “[...] novas fragmentações 

no interior da classe e, consequentemente, novas identidades do trabalho estranhado 

[...]”, inclusive nas atividades de produção “[...] não essencialmente capitalistas” 

(THOMAS JR., 2006 p. 142), como os camponeses familiares, transformados em 

produtores integrados ou então “entregados” da agroindústria, que territorializa os 

espaços da produção e as relações sociais, sob os seus ditames hegemônicos, 

transformando-os em trabalhadores assalariados a domicílio1 no campo. Nesta lógica, 

os camponeses familiares integrados à agroindústria passam a condição de 

trabalhadores que não dispõe de alguns direitos trabalhistas, como férias, décimo 

terceiro salário, descanso remunerado nos finais de semana e fundo de garantia por 

tempo de serviço (FGTS) etc.; e, portanto, submetidos às novas formas de exploração, 

obtenção e ampliação da mais valia no campo, a partir da integração com estes grupos 

hegemônicos, que são as agroindústrias na região Oeste de Santa Catarina. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A região Oeste de Santa Catarina representa uma das maiores concentrações de 

agroindústrias da América Latina, que constantemente reorganizam e reestruturam o 

processo produtivo, alterando as relações desiguais entre o capital e o trabalho, sendo 

o trabalhador do campo e da cidade escolarizado/qualificado para atender as novas 

exigências impostas pelo capital agroindustrial.  

O trabalhador então busca ampliar sua escolarização, na tentativa de permanecer 

na nova reorganização da produção na agroindústria. Ao mesmo tempo em que o 

trabalhador do campo e da cidade se qualifica para atender os interesses do capital, se 

desqualifica, pois no movimento dialético e, portanto, contraditório a agroindústria 

moderniza os setores da produção com a mecanização e automatização da produção, 

porém simplifica as atividades dos trabalhadores e amplia a intensidade e  

produtividade sob os ditames da acumulação crescente.  

 Nesta lógica o trabalhador amplia a escolarização tornando-se mais letrado 

(SANTOS, 2008), porém permanece sob as condições hegemônicas impostas pelo 

capital agroindustrial, como assalariado do campo e da cidade.  

Necessitamos, portanto, de uma educação formal institucionalizada que 

desenvolva no educando a formação para a vida, onde “[...] produz conhecimento, cria 

habilidades e forma sua consciência” (CALDART, 2009, p. 101). Uma  escola  que  “[...]  

vincule  a educação às questões sociais inerentes à sua realidade,” (FERNANDES, 1999, 

p. 53),  do campo e da cidade, e não a escola que reproduz as atuais relações sociais de 

produção entre o capital e o trabalho e atende aos interesses de acumulação capitalistas.   
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INTRODUÇÃO 

 

 O debate acerca do que ficou conhecido nas Ciências Humanas como relação 

“homem x natureza”, ganha contornos particulares na Ciência Geográfica, tendo em 

vista a existência explícita de duas grandes áreas no interior desse campo disciplinar, a 

chamada “Geografia Física” e a “Geografia Humana”. A discussão sobre a relação entre 

essas duas áreas do conhecimento geográfico é muito antiga, está presente nas obras dos 

geógrafos clássicos e retorna com certa relevância nos debates contemporâneos, ao serem 

compreendidas, sinteticamente, ora como campos distintos (e mesmo contraditórios), 

ora como expressões diferentes, porém, complementares e indissociáveis de uma mesma 

Ciência Geográfica. 

Atualmente, cientistas do mundo todo encontram-se envoltos a uma discussão a 

respeito dos limites da contradição entre o ritmo da reprodução dos ciclos econômicos 

do capital comparativamente à dinâmica da reprodução dos ciclos naturais. Muitos 

pesquisadores já admitem que nas próximas décadas a humanidade vivenciará sérios 

problemas relacionados à utilização descontrolada e alienada da riqueza natural, com a 

possibilidade surgimento de novas guerras movidas pelo seu controle, a exemplo da 

água, como já ocorre historicamente em relação à terra, aos metais preciosos e ao 

petróleo. Contudo, tais limites não dizem respeito somente a um problema de ordem 

estritamente econômica. A emissão em grande escala de CO², metano e outros 

componentes químicos capazes de alterar o clima terrestre pode levar em hipótese, à 

extinção da própria humanidade e a quebra dos laços de sociabilidade criados ao longo 

de séculos, produzindo uma espécie de barbárie contemporânea. 
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 Em virtude disso, mais do que nunca se faz necessário refletir sobre a relação 

entre a ação humana e natureza objetivando elaborar sínteses que possam ser iluminadas 

por intermédio da investigação de temas-chave que sirvam de nexos entre esses dois 

campos do conhecimento. Duas problemáticas perpassam este trabalho, a primeira 

indaga: como os geógrafos têm abordado a relação entra a ação humana e o ambiente 

natural? O segundo problema é de ordem empírico espacial: quais as possíveis causas 

geradoras dos conflitos territoriais e sua relação com os impactos ambientais? O objetivo 

desse artigo é dar os primeiros passos no sentido de uma ecologização sistemática da 

pesquisa científica socioespacial. 

 

Notas sobre a relação entre a ação humana e a natureza não humana na geografia, com 

ênfase na “Escola Russa” 

 

 Em Geografia, falar da relação entre ação humana e natureza remete-nos ao 

problema metodológico acerca da separação ou não das suas duas grandes áreas de 

pesquisa, a chamada “Geografia Física” e a chamada “Geografia Humana”, afinal de 

contas, elas podem ser compreendidas como disciplinas independentes? Quanta 

discussão esse problema já rendeu ao longo da história deste campo disciplinar! Nesta 

parte do artigo serão apresentadas algumas abordagens sobre o respeito tema. Busca-se, 

com isso, confrontar visões distintas acerca dessa problemática. 

 Discorrendo sobre o tema, Maria Sanjaume nos explica que, nos primórdios da 

Geografia, a influência de Darwin na chamada Geografia Humana levou a uma visão 

determinista da luta pela sobrevivência, portanto, as reflexões sobre a relação entre a 

ação humana e natureza conformaram o centro do interesse: “los logros humanos se 

explicaran como consecuencia de las condiciones naturales. Se creyó que las sociedades 

naturales se parecian com los organismos animales y que como ellos estaban fuertemente 

influenciados por las condiciones del entorno natural” (2011, p. 82). Ratzel, por exemplo, 

teria se baseado nestas ideias ao escrever, em 1882, o livro intitulado Antropogeografia, 

relatando as influências do meio geográfico na história. 
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 Saltando um pouco na história, chegamos aos autores que conformam a chamada 

“Escola russa”, que tem o geógrafo Grigoriev como um dos mais importantes 

representantes na área da Geografia Física, ao lado de Gerassimov, Afanesiev, Sotchava, 

Kalesnik e Snytho, que renderam a sistematização de metodologias e técnicas à moderna 

Geografia Física. Segundo João Sant'Anna Neto , para esses autores, a Geografia Física 

constitui-se como uma ciência autônoma e está diretamente relacionada com a Geografia 

Econômica: 

A Geografia Física está intimamente relacionada com a Geografia 

Econômica e seus ramos, à medida que: a) a economia tem que 

desenvolver condições naturais específicas que a afetam de uma 

maneira ou de outra; b) a exploração de recursos naturais é parte 

essencial da produção; e c) a produção social está relacionada com a 

transformação da natureza espontânea ou planejada, para assegurar, 

na medida do possível, a reprodução de recursos. 

 A Escola Russa teve um desenvolvimento particular que não pode ser vivenciado 

pelas demais Escolas, em razão da existência entre o período de 1917 a 1989, durante a 

experiência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, com sua planificação 

econômica, que forçou os geógrafos russos a não somente teorizar como também a dar 

respostas práticas aos problemas concretos colocados pela planificação, nas palavras de 

Grigoriev (19??, p. 45) : 

Os planos de desenvolvimento econômico traçados pelo Programa do 

Partido Comunista da União Soviética exigem, além de uma íntima 

cooperação entre as ciências geográficas e a indústria, estudos mais 

detalhados das leis necessárias a uma resolução correta de problemas 

ligados à eficiente localização geográfica das forças produtivas, à 

utilização mais eficiente dos recursos naturais tendo em conta a sua 

preservação e reprodução, e mudanças planejadas das condições 

naturais. Uma parte importante disso é o trabalho direcionado para a 

alteração das condições climáticas. 

 Outro autor russo I. Guerasimov, cujo texto “Problemas metodológicos da 

ecologização da ciência contemporânea”, inspirou o título desse artigo, nos traz outros 

elementos importantes para pensar o nosso tema. Ele abre o artigo fazendo uma 

afirmação que nos parece ter ganhado força desde a época em que o texto foi redigido: 

“Estudiar la variada influencia del progresso de la ciencia y la técnica sobre el ambiente 

natural (biosfera) es uno de los problemas más importantes de nuestra época”. (1980, p. 

59)”. O autor demonstra, já no final da década de 1970, atenção especial para um 
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problema que só será “solucionado” já no início do século XXI, qual seja, a dificuldade 

de diagnosticar com certa precisão as relações entre o ambiente natural e ação humana, 

preocupado com: “las contradicciones que surgem entre la necesidad de proteger la 

naturaleza y la de utilizar intensamente sus recursos” (1980, p. 59). Afinal, qual é o 

impacto real das mudanças provocadas pelos fatores humanos sobre processos naturais 

e o clima terrestre? 

 Esse debate diz respeito diretamente à dinâmica do desenvolvimento tecnológico 

e aos usos que se pode fazer do mesmo. Guerasimov (1980, p. 59) entende que a inovação 

técnica deve estar a serviço da conservação ambiental e dos seres humanos por 

intermédio da “optimización de las condiciones de actividad vital del hombre mediante 

la conservación y el mejoramiento de las propriedades de su entorno; una explotación 

racional de los recursos naturales (ante todo acuáticos, terrestres e biológicos) que 

assegure su protección, reestablecimiento y reproducción ampliada; protección y 

conservación del fondo genético de la naturaleza viva”, etc. Mais a frente afirma: “Las 

relaciones mutuas de la sociedad moderna y la naturaleza se han complicado en extremo 

a causa de la revolución científico-técnica” (1980, p. 63).  

 Discorrendo acerca do conceito de ecologia, Guerasimov identifica o que chama 

de três  fases. A primeira seria a do darwinismo e sua concepção evolucionista da 

natureza “ecología como   ciencia de las relaciones entre la biota (las plantas e los 

animales) y el habitat”. A segunda “fase” seria a do marxismo, com sua concepção 

científica das leis do desenvolvimento da sociedade, separando o “homem” do mundo 

animal, como fenômeno social-biológico e determinando que sua população é, em 

primeiro lugar, uma formação social. Por fim, classificou os estudos “en el último 

tiempo” como tendo estendido o conceito de ecologia, introduzindo na ciência outros 

termos como “ecología del hombre” e “ecología de la sociedad” que, no seu 

entendimento, são conceitos carentes de uma conceituação mais precisa, porém, a cada 

uma das fases descritas, o conceito de ecologia ficou mais complexo e rico. 

 Guerasimov (1980, p. 62) também critica os limites do pensamento ecológico 

marxiano:  
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La doutrina de Marx e Engels sobre las leyes del dessarollo de la 

sociedad basado em la actividad laboral de los hombres y en las 

relaciones sociales que se formam entre ellos excluye la posibilidad de 

explicar las relaciones mutuas de la sociedad y su medio ambiente 

natural com las solas leyes biológicas. /... /  Al destacar el papel del 

trabajo en la evolución del hombre, los fundadores del marxismo no 

enfrentaron nunca al ser hunamo con la naturaleza.      

 Contudo, o autor admite que foram os “fundadores do marxismo” (Marx e 

Engels) quem revelaram pela primeira vez com toda nitidez a complexa unidade 

dialética dos fatores biológicos e sociais na formação do “homem”. Citando Marx e 

Engels, ele diz que os autores examinam detidamente as influências da atividade 

humana sobre a natureza: “Para producir, los hombres contraem determinados vínculos 

y relacciones y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y sólo a través de ellos, es 

como se relacionan com la naturaleza” . 

 De especial importância para o debate da ecologização da pesquisa e 

planejamento econômico, é a leitura histórica desenvolvida por Guerasimov, com o 

auxílio da teoria marxiana, sobre a relação entre modos de produção e a “natureza 

natural” ou “primeira natureza”, conforme denominada por Marx: 

La utilización espontánea de la naturaleza, que lleva inplícita la 

dilapidación de sus riquezas, se esbozó ya en las primeras etapas de la 

história de la sociedad y se acentuó em la época feudal, pero alcanzó el 

grado máximo em el curso del desarrollo de la sociedad capitalista. /.../  

la interacción del sistema 'hombre – sociedad – naturaleza' es una 

tradición importantíssima de la ciencia social marxista. 

 Guerasimov defende que a Geografia é a única ciência capaz de “estudiar el 

propio medio ambiente considerado como conjunto de componentes abióticos, bióticos 

y tecnógenos naturales, metamorfoseados (o creados) por la acción de la sociedad” (1980, 

p. 67). Para ele, a Geografia estuda o ambiente natural tomado em seu conjunto como 

um sistema em que estão incluídos os componentes naturais e humanos (tecnológicos). 

Ainda segundo o autor: “el estudio geográfico del entorno es una condición 

indispensable para toda investigación ecológica” (1980, p. 68). O potencial de 

investigações integradas estariam melhores colocadas na interação entre a Geografia e  

as investigações ecológicas: “el 'potencial integral' de la ciencia geográfica puede 

utilizarse por completo precisamente em el marco de las investigaciones ecológicas em 

nível de várias disciplinas” (1980, p. 68). 
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 As preocupações práticas, já mencionadas, presentes nos autores da Escola Russa 

também aparecem em Guerasimov, para quem os principais estudos ecológicos na 

Geografia seriam definidos assim: i) controle sobre as mudanças no meio ambiente 

originados pela atividade do homem (monitoramento antrópico); ii) prognósticos da 

influência da atividade econômica sobre o entorno; iii) prevenção, mitigação e 

eliminação das calamidades naturais. Interessante notar que, diferentemente da 

perspectiva mercadológica-capitalista, nos russos, verifica-se uma forte preocupação em 

integrar racionalmente o aparato tecnológico disponível aos interesses sociais e à 

preservação ambiental (ao menos em teoria!) : 

El sistema de observaciones y de control sobre todos los cambios del 

medio natual debidos a la actividad economica del hombre es necesario 

como fuente de información multifacética sobre el estado actual de la 

naturaleza que permite revelar las zonas más desfavorábles en este 

aspecto (“focos calientes”), prevenir las posibles mutaciones del medio 

y pronosticar cientificamente sus estados futuros.  En el sistema de 

monitoring se deben distinguir tres niveles principales: el bioecológico 

(sanitário), el geoecológico (de naturaleza e economía) e el de la 

bioesfera.  

 Discorrendo sobre os “fenómenos naturales destructores” (calamidades), 

Guerasimov diz que eles se desenvolvem na natureza de forma independente da 

atividade humana, porém, põem em perigo a vida humana causando danos econômicos 

substanciais. No entanto, a exploração intensiva dos recursos naturais intensificam a 

ação destrutora de muitos processos naturais como: “la erosión y la deflación, los 

fenómenos cársicos y termoscársicos, los acientose deslizamientos del suelo, los 

torrentes de barro y piedras y las inundaciones, las caídas de piedras, los aludes etc” 

(1980, p. 70). Outras calamidades naturais se devem diretamente à ação humana, como 

a devastação de territórios pelas escavações minerais, as salinas, a extração de madeira 

etc. 

 A maior contribuição da Escola Russa reside em um elemento metodológico 

essencial que está presente na preocupação de todos eles: a defesa do uso racional dos 

conhecimentos técnicos por intermédio do planejamento econômico (que explicita a 

integração necessária das “duas geografias” [física e humana], bem como, a preocupação 
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ambiental de suas investigações). Isso fica nítido na seguinte passagem de Guerasimov 

(1980, p. 73): 

La protección eficaz y el mejoramiento de medio ambiente natual deben 

basarse necessariamente en el uso planificado y racional de los recursos 

naturales. Con la particularidad de que el concepto de 'uso racional' 

compreende tambien critérios sociales e económicos. /.../ De ahí dinama 

la necesidad de elaborar a fondo los principios científicos del usufruto 

ecológicamente eficiente de la naturaleza a escala nacional.     

 Outro texto que nos traz importantes reflexões a respeito do nosso tema de 

escopo é o da autora Cleide Rodrigues, intitulado “A urbanização da metrópole sob a 

perspectiva da geomorfologia”, que trata da dinâmica geomorfológica no meio urbano. 

A autora inicia o artigo afirmando que a inserção da variável antrópica nos estudos de 

Geografia Física e de Geomorfologia em particular é considerada amplamente tardia. 

Fundamentando-se em diversos autores, ela constata que somente na década de 1970 é 

que capítulos e livros especialmente dedicados a esse assunto foram desenvolvidos, 

apesar de algumas obras esporádicas relevantes como a produzida ainda no século XVII, 

como a obra de Marsh “Man and Nature”. 

 Em meados da década de 1980 houve um esforço coletivo de sistematização entre 

os cientistas da Terra com relação às atividades antrópicas. Sob coordenação de Antony 

Berger & Willian Iams, o grupo sistematizou um aparato metodológico com definição 

de parâmetros, técnicas, medidas, escalas e indicadores para a observação padronizada 

das mudanças de taxas, magnitude e frequência de eventos modeladores da superfície 

terrestre (Coltrinari, 1999, apud Rodrigues, 2004, p. 93). 

 Cleide Rodrigues também fez um esforço de sistematização sobre como estudar 

os efeitos das ações humanas no meio físico, no qual destaca alguns princípios basilares 

como os que seguem: i) Observar as ações humanas como ações geomorfológicas na 

superfície terrestre; ii) Investigar padrões de ações humanas significativos para a 

morfodinâmica; iii) Investigar a dinâmica e a história das intervenções cumulativas 

humanas iniciando com os estágios pré-pertubação; iv) Empregar diversas e 

complementares escalas espaço-temporais; v) Empregar e investigar as possibilidades 

da cartografia geomorfológica em detalhe; vi) Explorar a abordagem sistêmica e a teoria 

do equilíbrio dinâmico; vii) Utilizar a noção de limiares geomorfológicos e a análise da 
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magnitude e frequências; viii) Dar ênfase à análise integrada de sistemas 

geomorfológicos; ix) Levar em consideração particularidades dos contextos 

morfoclimáticos e morfoestruturais; x) Ampliar o monitoramento de balanços, taxas e 

geografia dos processos derivados e não derivados da ação antrópica.  

 O esforço por identificar os efeitos das ações humanas no meio físico é de 

fundamental importância para se chegar a respostas para os novos problemas criados a 

partir da aceleração da mesma no mundo contemporâneo, elas devem ser basilares para 

das as respostas concretas e urgentes às seguintes questões: 

1) De que forma as alterações geomorfológicas e climatológicas poderão influir na vida 

da sociedade? 

2) Há limites para a intervenção humana em sua interação com a natureza não humana? 

3) Se há limites, que limites seriam esses? 

4) Uma vez atingidos os limites, eles poderão ser revertidos? Como? 

5) Em que medida os “limiares produzidos pelo homem” (Rodrigues, 2004, p. 100) 

poderão influenciar na dinâmica socioespacial e urbana em particular? 

6) O estudo da geomorfologia urbana aliada às intervenções antrópicas racionais e 

planejadas podem amenizar os efeitos dos eventos naturais extremos e até mesmo do 

aquecimento global? Como? 

   

CONFLITOS TERRITORIAIS E NATUREZA 

 

 Muito além de uma preocupação distante e postergável que outrora a pauta 

ambiental possa ter suscitado na sociedade como um todo e na comunidade científica 

em particular, a cada dia que passa a natureza tem dado mostras de seus limites 

absolutos e chamado a atenção para novas contradições que envolvem sua dinâmica em 

relação à dinâmica do capitalismo contemporâneo. Isso ocorre em função do aumento 

da ocorrência de eventos extremos, do desmatamento, do aquecimento global, das 

poluições tanto no meio rural quanto no meio urbano, da tendência ao esgotamento das 

reservas naturais que são extraídas de forma desprecavida e subordinada unicamente 

aos interesses da reprodução do capital etc. 
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 Milton Santos e outros (2000) apresentaram um conceito de espaço que nos 

parece interessante para a análise que queremos fazer. Eles falam do espaço como 

sinônimo de “território usado”, este conceito contem potência para ajudar na 

compreensão integradora da problemática apresentada para esta parte do texto . 

 Outra compreensão fundamental é o entendimento da centralidade do ser 

humano como agente modelador do espaço. Isso pode ser explicado através de duas 

noções. A primeira é a de que o ser humano é o único animal capaz de realizar trabalho 

(Marx, 2002; 2007), ação de transformação da natureza, em objetos úteis à reprodução da 

vida. A segunda é trazida por Santos (2008a), que nos ensina que o ser humano é dotado 

de intencionalidade, portanto, é o único ser capaz de planejar, projetar, refletir antes de 

agir ou executar. Trazemos essas duas noções para ressaltar a importância de sublinhar 

o papel da ação humana transformando a natureza, como caminho necessário para a 

compreensão das configurações e dos conflitos territoriais. 

 Seria a natureza não humana um meio passivo ou mesmo pacífico, modelável 

segundo a vontade humana? Como relacionar natureza e conflitos territoriais? Discorrer 

acerca desses temas nos traz de volta ao debate realizado na primeira parte deste artigo, 

tendo em vista que será por meio de uma visão integrada da Ciência Geográfica que 

poderemos chegar a respostas minimamente coerentes. Essa relação não está descolada 

do período histórico em que a humanidade está aprisionada, ou seja, da compreensão 

dos ciclos e da dinâmica de reprodução do capital em sua versão acelerada no mundo 

contemporâneo. 

 Como se sabe, a teoria do valor trabalho atribui ao trabalho a criação de todo 

valor. Assim, desvelando a lógica de funcionamento do modo de produção capitalista, 

Marx, desenvolve o conceito de mais valor que, para ele, é o valor adicional surgido ao 

final do processo de produção, relativamente ao capital inicialmente investido pelo 

capitalista com o pagamento dos meios de produção e força de trabalho. Segundo Marx, 

a força de trabalho é uma mercadoria especial justamente por ter a capacidade de criar 

valor além do seu custo de reprodução (salário). Os ciclos de reprodução do capital na 

sua forma produtiva D – M – D´, ao gerarem um valor adicional a cada novo ciclo [o 

mais valor], fazem com que essa riqueza nova criada no ciclo anterior seja incorporada 
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ao ciclo posterior, fazendo com que haja a necessidade expansão das fronteiras, criando 

novas fronteiras de expansão do capital, que tende a subordinar todos os territórios à 

sua dinâmica de reprodução. 

 Esta é a maior particularidade do modo de produção capitalista em relação aos 

anteriores - o seu caráter universalizante/globalizante. A dinâmica expansiva do capital 

gera a necessidade dele ocupar mais e mais territórios, chegando a territórios ainda não 

subsumidos ao mercado capitalista, ou seja, comunidades indígenas, quilombolas, 

ribeirinhas, de pescadores, pequenos agricultores, comunidades populares urbanas etc. 

Isso ajuda a compreender o caráter mais geral dos fundamentos econômicos produtores 

de conflitos territoriais, entretanto, essas não são as únicas razões dos conflitos, podendo 

incluir também as motivações de caráter cultural, religiosas, identitárias, políticas etc., e 

suas interconexões. 

 Os “conflitos territoriambientais” como proponho chamar, são o resultado desse 

entendimento da centralidade da ação antrópica sobre o território, ao passo em que o 

conceito busca chamar atenção para conflitos territoriais que contêm fortes repercussões 

para o ambiente natural.   

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS EM BUSCA DE SÍNTESES 

  

 A tentativa de separação entre a ação antrópica e o meio ecológico (ou ambiente 

natural) só é possível para fins metodológicos. Na prática, no tempo e no espaço real, tal 

relação é insolúvel, sobretudo em se tratando do campo disciplinar geográfico, que tem 

no espaço geográfico (território usado), o seu objeto de análise. A noção de “espaço 

banal” apresentada anteriormente reforça o sentido da necessária inter-relação de tudo 

(materialidade) com todos e todas (sociedade). A necessidade crescente de se dedicar 

mais atenção à problemática ambiental reforça importância de mais investimentos no 

desenvolvimento de técnicas de avaliação ambiental, bem como, a necessidade de um 

“giro ecológico”, metodológico e epistemológico, no sentido de uma “ecologização das 

ciências”, como propõe Guerasimov em seu artigo. 
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 Por outro lado, a chamada “aceleração contemporânea” capitalista em sua fase 

“técnico-científico, informacional e comunicacional” (Santos, 2008a), assim como a 

lógica da reprodução ampliada do capital (Marx, 2013) e seu consequente espraiamento 

desigual e combinado por todos lugares do globo terrestre, assim como sua 

“voracidade” por recursos naturais, reforçada pela publicidade e pela ideologia 

consumista, leva a inevitáveis “conflitos territoriambientais”, explicitando de forma 

dramática as consequências da degradação ambiental para a sociedade e expondo os 

limites naturais que impedem a reprodução infinita do capitalismo, assim como, a 

necessidade de superá-lo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente texto visa realizar um balanço sobre a reforma agrária e as políticas 

públicas voltadas para os camponeses nas últimas duas décadas, entender o atual 

momento de golpe político e os desdobramentos para o campesinato. 

O objetivo é compreender quais foram os avanços e os retrocessos no processo 

de conquista de territórios pelo campesinato, seja o território material (acesso à terra), 

seja o território imaterial (políticas públicas).  

Além disso, visamos apreender a dimensão do impacto gerado pelo governo 

golpista de Michel Temer no que diz respeito aos desmonte de direitos e territórios do 

campesinato. Entendemos que é por meio do embate entre as diferentes classes sociais 

que os territórios se constituem ou se descontroem, num processo de des-re-

territorialização (HAESBAERT, 2004), de acordo com as correlações de forças vigentes 

em determinados períodos.  
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TERRITÓRIO E CONFLITO 

Toda sociedade é formada por diferentes classes sociais e grupos que, apesar de 

possuírem interesses divergentes, compõem o mesmo contexto territorial (HAESBAERT, 

2004). Desse modo, os territórios se constituem, conflituosamente, fundamentados em 

desigualdades e diferenças (SAQUET, 2013).  

De acordo com Fernandes (2005), o território pode ser considerado o espaço 

geográfico onde se materializam as relações de poder em movimentos desiguais, 

contraditórios e conflitivos. 

Assim, podemos diferenciar os territórios campesinos dos territórios do 

agrohidronegócio. Enquanto os primeiros se caracterizam pela diversidade de pessoas e 

pela produção de alimentos, os segundos podem ser identificados como uma agricultura 

sem gente, homogênea, produtora de commodities para exportação. Esses modelos 

divergentes disputam o território. 

Os conflitos resultantes das disputas territoriais são mediados pela política de 

Estado que tem a legitimidade tanto de legalizar uma terra grilada quanto de promover 

a reforma agrária. Portanto, as disputas também ocorrem no espaço político em que os 

diferentes grupos pressionam o Estado para implementar suas demandas.  

Destaca-se que “as lutas pela terra e pela reforma agrária são lutas por territórios 

materiais e imateriais” (FERNANDES et al., p. 06, 2017b). Os primeiros são 

representados pelos assentamentos da reforma agrária e os segundos pelas políticas 

públicas. Desse modo, o autor concebe que as políticas públicas também são um tipo de 

território imaterial em disputa pelos grupos sociais. 

Quando analisamos a distribuição dos recursos públicos e a estrutura fundiária 

do país percebemos que o setor do agrohidronegócio possui grande vantagem na 

disputa pelo território imaterial (políticas públicas) e material (terras).  

No gráfico 01 podemos visualizar a desigualdade entre os recursos destinados ao 

financiamento da agricultura empresarial/agrohidronegócio e familiar/camponesa. Os 

valores destinados à agricultura capitalista passaram de 27 bilhões de reais em 2003/2004 

para 172 bilhões em 2016/2017. Podemos perceber que houve um crescimento 
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extraordinário do crédito destinado ao agrohidronegócio, enquanto isso os recursos 

direcionados à agricultura familiar/camponesa permaneceram muito inferior aos 

destinados à agricultura patronal.  

 Com relação a estrutura fundiária, o Brasil tem uma das mais concentradas do 

mundo cujo índice de Gini foi de 0,856, no ano de 2014 (FERNANDES et al., 2017b). Esse 

índice é medido no intervalo entre 0 e 1, quanto mais perto do número 1, maior é a 

concentração fundiária. 

Gráfico 01 – Evolução do Crédito rural para a agricultura familiar e patronal entre 2003 e 2016 

(em bilhões de reais) 

Fonte: PAULA; GÓMEZ; TRACZ (2017).  

A partir dessas informações podemos compreender que o setor do 

agrohidronegócio e os grandes proprietários de terras têm saído na vantagem tanto na 

disputa pelo território material (propriedade de terras) quanto pelo imaterial (políticas 

públicas).  

A correlação de forças entre os diferentes grupos sociais pode oscilar de acordo 

com a ideologia predominante do governo que está no poder. Nos próximos itens, 

discutiremos as diferenças e semelhanças entre o governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) e os governos Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef no que se refere ao 

território material da reforma agrária e ao território imaterial das políticas públicas 

agrícolas.  
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O TERRITÓRIO MATERIAL DA REFORMA AGRÁRIA NOS GOVERNOS FHC, 

LULA E DILMA 

Nesse item realizaremos uma contextualização sobre a forma como o Estado vem 

atuando no que se refere à política de reforma agrária, destacando os governos FHC, 

Lula e Dilma. É importante frisar que a conquista de territórios camponeses é resultado 

da luta pela terra realizada pelos movimentos socioterritoriais (FERNANDES, 2005). 

Para melhor dimensionar a trajetória da luta pela terra analisaremos o gráfico 02 

que informa o número de famílias em ocupações de terra, no Brasil, no período de 1988 

a 2015. Podemos perceber que se destacaram dois momentos em número de ocupações: 

o primeiro, entre 1995 e 2000, no governo FHC; e o segundo nos anos de 2003 e 2004, no 

governo Lula.  

O primeiro momento de intensificação das ocupações de terra, ocorreu num 

período de extrema violência do Estado contra a luta camponesa. Nesse período, 

ocorreram o Massacre de Corumbiara (1995), em Rondônia, e o Massacre de Eldorado 

dos Carajás (1996), no Pará. O assassinato de camponeses pelas forças policiais ganhou 

grande repercussão e os movimentos sociais intensificaram a pressão sobre o Estado. 

Para aliviar a tensão o governo precisou assentar as famílias acampadas (GRISA; 

SCHNEIDER, 2015). 

Gráfico 02 - Número de famílias em ocupações de terra no Brasil (1998-2015) 

Fonte: Fernandes et al. (2017b). 
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Nos anos 2001 e 2002, as ocupações foram fortemente reduzidas. Esse fato está 

associado à implementação da medida provisória (MP) 2.109-49/2001 que instituiu que 

os imóveis rurais que sofressem ocupação de terras não seriam vistoriados a fim de 

serem desapropriados para a reforma agrária.  

Além disso, essa MP previu punições para quem participasse de ocupações de 

terras e para aqueles que indiretamente colaborassem, incitassem ou induzissem para 

que elas acontecessem (BRASIL, 2001). Posteriormente, a MP foi transformada na MP 

2.183-56/2001 que manteve essas medidas e, ainda, assegurou que quem fosse 

identificado como participante, direto ou indireto, de conflito fundiário em imóvel em 

fase processual de vistoria ou de desapropriação seria excluído do Programa de Reforma 

Agrária (BRASIL, 2001a). 

As disposições dessas MPs foram incluídas na Lei 8.629/1993 que dispõe sobre a 

reforma agrária e encontram-se vigentes até os dias de hoje, ou seja, os governos petistas 

não realizaram nenhuma modificação nessas normas.  

O segundo momento de maior número de ocupações foi em 2003 e 2004 (Gráfico 

02), no governo Lula, quando os movimentos de luta pela terra estavam esperançosos 

que a reforma agrária seria realizada pelo governo petista, pois Lula elaborou o II Plano 

Nacional de Reforma Agrária com a meta de assentar 1 milhão de famílias. No entanto, 

a meta não foi cumprida e as ocupações de terras reduziram-se a partir do ano 2005 e 

continuou em baixa até o fim do governo Dilma.  

Fernandes et al. (2017b), atribui a redução da luta pela terra durante os governos 

petistas ao crescimento econômico e às políticas de distribuição de renda que 

melhoraram as condições de vida da população. Desse modo, os camponeses puderam 

deixar as precárias condições de vida nos barracos de lona dos acampamentos contando 

com outras possibilidades como, por exemplo, um emprego formal.  

Outra explicação para a redução das ocupações de terra durante os governos 

petistas está na crescente violência no campo (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 

2016). Além da violência física, dos assassinatos, expulsões, ameaças de morte, há 

também uma violência jurídica nas decisões favoráveis aos ruralistas, inclusive aos 

grileiros, e na criminalização dos movimentos sociais. Existe também uma violência 
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política, institucional ou legislativa perpetrada pela bancada ruralista no Congresso 

Nacional (MITIDIERO JÚNIOR et al., 2016).  

A repressão e a criminalização da luta pela terra têm rebatimento direto na 

conquista de territórios camponeses. A implantação de novos assentamentos 

acompanha mais ou menos o processo de ocupações de terra, ou seja, nos momentos em 

que há maior intensificação da luta pela terra geralmente há maior implantação de novos 

assentamentos e vice-versa (Gráfico 03). Desse modo, os territórios camponeses são 

conquistados por meio de luta e a principal arma dos movimentos socioterritoriais são 

as ocupações de terra. Por isso a tentativa do Estado de criminalizar essas ações com o 

intuito de enfraquecer a luta pela terra e, assim, acabar com a reforma agrária 

 

Gráfico 03 – Número de famílias assentadas no Brasil (1985-2015) 

Fonte: Fernandes et al. (2017b). 

 

Para Oliveira (2010), o governo Lula realizou uma não reforma agrária e uma 

contrarreforma agrária, pois boa parte foi realizada por meio de regularização fundiária, 

reordenação fundiária e reassentamentos de atingidos por barragens. Nesse processo, 

terras públicas foram destinadas não somente a famílias posseiras, mas também a 

latifundiários grileiros. No governo Dilma, não resta dúvida que a reforma agrária foi 

abandonada. 

Com relação a não realização da reforma agrária no governo Dilma, Campos 

(2015) destaca que a “presidenta” se apoiou na ideia de que ao invés de criar novos 
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assentamentos seria necessário investir em melhorias nos já existentes. Enquanto estes 

não estivessem “qualificados”, não deveriam ocorrer novas desapropriações de imóveis 

rurais para a reforma agrária.  

Compreendemos que houve um retrocesso nas políticas de reforma agrária nos 

últimos anos e um acirramento da repressão e criminalização dos movimentos de luta 

pela terra.  

 

O TERRITÓRIO IMATERIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NOS GOVERNOS FHC, 

LULA E DILMA 

 

Nesse item discutiremos brevemente os avanços e retrocessos ocorridos nas 

políticas públicas para o campesinato durante os governos FHC, Lula e Dilma. De acordo 

com Fernandes et al. (2017b), as políticas públicas para o campesinato podem ser 

emancipatórias ou de subordinação. As emancipatórias diminuem a dependência do 

campesinato em relação ao agrohidronegócio e as de subordinação aumentam essa 

dependência.  

O governo FHC criou diversas políticas que podem ser consideradas como de 

subordinação como o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

o Banco da Terra e o Programa Novo Mundo Rural.  

O Programa Novo Mundo Rural, implantado na década de 1990, reconheceu a 

importância da produção familiar na agricultura brasileira e incorporou políticas 

públicas específicas para esse setor. Foi nesse período que o termo “agricultura familiar” 

passou a substituir o termo “pequena produção” nos programas governamentais.  

No entanto, nem todos os camponeses entram na categoria da agricultura 

familiar, mas apenas os que estão mais integrados ao mercado (ABRAMOVAY, 2007). 

Resulta-se desse fato que as políticas voltadas à agricultura familiar tendem a ser 

excludentes atendendo, primordialmente, aqueles considerados modernos agricultores 

familiares. Os camponeses que não atendem certos requisitos para serem considerados 

modernos ou empreendedores tornam-se invisíveis para as políticas públicas.  

Nesse sentido, surgiram algumas políticas públicas para atender à agricultura 

familiar. Um exemplo foi o Banco da Terra que visou desmobilizar a luta pela terra 
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transformando a reforma agrária numa política de mercado em que o Estado se limitou 

apenas a financiar os recursos para que o agricultor pudesse comprar uma propriedade 

de terra. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), é 

uma política de crédito rural triplamente seletiva por beneficiar, principalmente, os 

agricultores com melhores condições socioeconômicas, localizados nas regiões Sul e 

Sudeste e que produzem, sobretudo, para o mercado externo (GRISA E SCHNEIDER, 

2015). 

O PRONAF surgiu em substituição ao Programa Especial de Crédito para a 

Reforma Agrária (PROCERA). Este foi a primeira política pública criada para atender o 

campesinato, em 1986, resultado das mobilizações dos movimentos sociais pela terra, 

que tinha como objetivo fomentar a produção nos assentamentos (FERNANDES, 2002). 

É importante destacar que durante o governo Lula houve a tentativa de adaptar 

o PRONAF à realidade do campo com a criação de linhas como PRONAF jovem, mulher, 

agroindústria, floresta, agroecologia, semiárido, pesca etc. Além disso, houve a redução 

de juros, aumento nos limites de financiamento, simplificação do processo para 

determinados grupos menos capitalizados, e inclusão de extrativistas, quilombolas, 

dentre outros. No entanto, mesmo com tais mudanças a distribuição dos recursos do 

programa continuou desigual (DELGADO, 2012).  

Além disso, os recursos do PRONAF são destinados, principalmente, à 

commodities como milho e soja. Assim, os camponeses são induzidos a produzir esses 

cultivos ficando cada vez mais dependentes das oscilações do mercado, dos insumos 

químicos e dos maquinários necessários a esse tipo de produção, fator que eleva os 

custos da produção e causa o endividamento do produtor (PAULA; GÓMEZ; TRACZ, 

2017). 

Vale ressaltar que algumas políticas públicas importantes foram conquistadas 

pelos movimentos de luta pela terra, durante o governo FHC, como o o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) com objetivo de escolarizar os 

trabalhadores sem terra (REIS, 2015). Este programa tornou-se referência para a criação 
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de políticas educacionais para o desenvolvimento dos territórios camponeses 

(FERNANDES, 2002). 

Nos governos petistas, a continuidade da luta por políticas públicas para o 

campesinato resultou na criação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 

fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). De acordo com 

Grisa e Schneider (2015), o PAA surgiu no âmbito do Programa Fome Zero visando 

articular política agrícola com segurança alimentar incentivando a agricultura 

camponesa por meio da compra institucional de alimentos direcionados a grupos sociais 

em situação de insegurança alimentar. O PNAE estabelece a compra de produtos da 

agricultura camponesa, com dispensa de licitação, para atender a demanda de merenda 

escolar. 

Essas políticas possuem caráter emancipatório uma vez que garantem a venda 

dos produtos da agricultura camponesa gerando renda para os trabalhadores. Essa 

renda, indispensável para o próprio sustento das famílias, também promove o 

investimento na melhoria das práticas produtivas e na diversificação da produção (REIS, 

2015).  

Outro tipo de política pública que se fortaleceu nos governos petistas foram as 

de desenvolvimento territorial. Apesar do termo “territorial” não ter sido utilizado 

adequadamente, pois desconsiderou-se as relações de poder inerentes ao território, essas 

políticas resultaram num conjunto de medidas que trouxeram infraestruturas e direitos 

sociais básicos para a população do campo (HESPANHOL, 2010). 

Portanto, nos governos FHC, Lula e Dilma os movimentos sociais conseguiram 

algumas conquistas que deveriam ser mantidas, melhoradas e ampliadas. Destacaram-

se políticas como o PRONERA, o PAA, o PNAE. Também tivemos importantes políticas 

sociais que visaram a redistribuição de renda, o combate a pobreza e o aporte de 

infraestruturas básicas. 

GOLPE, DESMONTE DE DIREITOS E VIOLÊNCIA NO CAMPO 

Atualmente, vivemos sob um estado de golpe 

político/parlamentar/jurídico/midiático (MITIDIERO JÚNIOR, 2017) que colocou Michel 
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Temer no poder e, em pouco tempo, tem realizado um desmonte dos direitos 

conquistados pela classe trabalhadora.  

No que se refere aos direitos dos camponeses e dos povos do campo e das 

florestas, Mitidiero Júnior et al. (2016) destaca uma série de leis, projetos, decretos etc. 

que podem ser consideras um tipo de violência contra essas populações.  

Aproveitando-se do ambiente favorável à destruição de direitos, a bancada 

ruralista está a todo vapor desarquivando propostas antigas e propondo novas. No total 

são 40 ações propostas pela bancada ruralista tramitando no Congresso Nacional.  

Dentre outras questões, essas propostas visam a proteção de latifúndios 

improdutivos, atentam contra direitos básicos dos trabalhadores rurais e contra os 

territórios dos povos do campo e das florestas. Visam criminalizar os movimentos sociais 

que lutam pela reforma agrária e abrandar as definições sobre o trabalho análogo ao de 

escravo. Além disso, visam diminuir o papel da vigilância sanitária na liberação de 

agrotóxicos e transformá-los em “defensivos fitossanitários” com o objetivo de esconder 

o que realmente são: veneno.  

Além dos ataques legislativos, o golpe abriu precedentes para o aumento da 

violência física no campo. O ano de 2016 foi o mais violento dos últimos dez anos e o 

que registrou maior criminalização dos movimentos do campo. Foram 61 assassinatos, 

média de 5 por mês, e 1.079 ocorrência de conflitos. Esses conflitos referem-se a alguma 

forma de violência contra a ocupação ou a posse (expulsão, despejo, ameaças de 

expulsão ou de despejo, tentativas de expulsão, bens destruídos, pistolagem) ou contra 

a pessoa (assassinatos, tentativas de assassinato, ameaças de morte, prisão, tortura etc. 

(CANUTO, 2016). 

Dentre alguns fatos preocupantes ocorridos recentemente apontados por Canuto 

(2016), apontamos o enquadramento do MST, pela primeira vez, na Lei nº 12.850/2013 

que tipifica as organizações criminosas e as verdadeiras operações de guerra contra 

camponeses e indígenas com número excessivo de policiais, cães, cavalos e helicóptero, 

além da invasão da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), sem mandado judicial 

De acordo com Mitidiero Júnior (2017), somente no primeiro semestre do ano 

2017 ocorreram três graves conflitos: o Massacre de Colniza, o Massacre de Pau D’arco 
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e a tentativa de massacre dos indígenas Gamelas. No dia 19 de abril, no município de 

Colniza/MT, jagunços torturaram e mataram camponeses assentados da reforma agrária 

em uma terra pública alvo de disputas judiciais há mais de uma década. Foram 15 

pessoas assassinadas.  

Em 30 de abril, em Viana/MA, ocorreu a tentativa de massacre dos índios 

Gamela. Fazendeiros da região convocaram jagunços e a população local via whatsapp 

para participar da expulsão dos indígenas que haviam retomado uma área considerada 

de seu povo. Nesse conflito, 22 indígenas ficaram feridos e alguns tiveram as mãos 

praticamente decepadas por golpes de facão. 

No dia 24 de maio, em Pau D’arco/PA, 10 camponeses acampados (9 homens e 1 

mulher) foram vitimas de emboscada e execuções sumárias por policiais militares. Na 

versão da polícia, eles estavam cumprindo mandatos de prisão preventiva de 16 pessoas 

acusadas de cometer homicídio contra um funcionário de um fazendeiro da região 

quando houve um suposto confronto.  

Entretanto, os corpos não tinham evidência de confronto, mas sim de execução. 

Além disso, a cena do crime foi alterada e as armas apresentadas como de posse dos 

camponeses eram velhas, enferrujadas e sem sinal de uso. Como se não bastasse, o IML 

proibiu os familiares de verem os corpos e demorou para liberá-los fazendo com que 

entrassem em estado de putrefação, possivelmente para dificultar as investigações. 

Um vídeo da TV Folha55, mostra o sofrimento dos familiares das vítimas do 

massacre do Pau D’arco. O vídeo tem início com um dos parentes cavando a cova do 

próprio pai e dizendo “era para nós ter pelo menos um enterro digno da nossa família, ver o 

rosto deles, mas massacraram (...) Aí levaram os corpos e trazeram carniça pra nós, essa é a 

realidade do Brasil, né?”. No final do vídeo, esse mesmo depoente que teve sete pessoas 

de sua família executadas ressalta: “enquanto isso eu vou para minha casa, lembrar hoje, 

lembrar amanhã, lembrar esse ano, o ano que vem, lembrar que mais nunca eu vou ver meu pai, 

mais nunca!”.  

 

                                                           
55 TV Folha. Massacre no Pará. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=kYI3IjEzwUk>. Acesso 07 ago. 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reflexões realizadas nesse texto (que podem ter muitas limitações) são um 

esforço para compreender as disputas por territórios materiais e imateriais entre o 

campesinato e o agrohidronegócio reveladoras da questão agrária no Brasil. 

De acordo com Thomaz Júnior (2015), a questão agrária deve ser compreendida 

enquanto luta de classes, pois a expansão do agrohidronegócio impacta diretamente as 

relações de trabalho, as formas de vida e de organização dos camponeses, dos 

trabalhadores assalariados rurais, dos indígenas e inúmeras comunidades tradicionais. 

O modelo hegemônico do agrohidronegócio é fundamentado na concentração de 

terras, na produção de commodities em detrimento da produção de alimentos, na 

expropriação e expulsão das famílias de suas terras, na produção de alimentos 

transgênicos e geneticamente modificados que utilizam cada vez mais agrotóxicos.  

Por isso, precisamos nos perguntar se é esse o modelo agrário que queremos para 

o nosso país. É preciso romper com a estrutura de poder atual apostando em outro 

formato de organização agrária que leve em consideração a importância da agricultura 

camponesa e agroecológica. 
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A SUSTENTABILIDADE E O (DES)ENVOLVIMENTO 

 

Anna Paulla Artero Vilela56 

Vinícius Bonafin Stoqui57 

RESUMO 

Este artigo teve o objetivo de apresentar uma discussão sobre sustentabilidade, a fim de 

tentar entender um pouco mais sobre as problemáticas que envolvem o conceito da 

sustentabilidade ambiental, valorizando a perspectiva ecológica e, assim, da importância 

da visão sistêmica e dos fluxos de energia e matéria na natureza. Diante da complexidade 

do tema, o texto oferece apenas uma aproximação com a temática e tenta buscar nas 

raízes da ciência moderna os motivos que produziu a visão que separa dois elementos 

de uma mesma natureza, ou seja, seres humanos e natureza. Ao mesmo tempo, 

resgatando entendimentos sobre a ecologia e a diversidade da natureza, a fim de 

entender como se dão os processos naturais, busca-se entender como se dá o equilíbrio 

ecológico e demonstrar que a natureza não pode mais ser encarada de maneira dualista, 

pois essa concepção está prejudicando não apenas o meio natural, mas está promovendo 

a manutenção das relações de poder, ao mesmo tempo que um desarranjo na natureza, 

os quais afetam diretamente a qualidade da vida humana. Diante dessas premissas, este 

texto não pretende emitir juízos morais sobre as condutas da sociedade capitalista, 

tampouco apresentar um ambientalismo cego, mas pretende contribuir com discussões 

e entendimentos sobre a importância de se ter como objetivo o “resgate” da humanidade 

original “perdida” e de se promover maior sustentabilidade ambiental e igualdade entre 

os seres humanos. 

Palavras chaves: ecologia; visão sistêmica; desenvolvimento; sustentabilidade. 

INTRODUÇÃO 

 Este artigo pretende trazer discussões acerca da sustentabilidade ambiental sob 

a ótica da ecologia, a fim de trazer conteúdos para embasar o avanço nos debates a 

respeito do desenvolvimento territorial.  
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 Assim, busca problematizar o meio ambiente natural e suas relações 

ecossistêmicas, assim entender como se dão os fluxos de matéria e energia, e 

tensionamentos sociais trazidos a partir do arranjo social existente para buscar 

compreender o conceito sustentabilidade. 

Nesse sentido, para compreender essa idéia, na primeira metade do século XX, 

surgiu no âmbito da ciência biológica, a Teoria dos Sistemas, desenvolvida por 

Bertalanffy e outros ecologistas. Essa teoria apreendia que “o ecossistema é a unidade 

básica na ecologia, pois inclui tanto os organismo quanto o ambiente abiótico” e cada 

uma destes fatores interfere no outro conferindo dinamismo entre ambos e a 

manutenção da vida (ODUM, 1983, p.9). 

Acredita-se, que a retomada da consciência sistêmica seria possível através de 

uma educação inter-disciplinar, as quais, antes de tudo, resgate a consciência sistêmica, 

sem deixar de levar em consideração o processo histórico e a importância, do que 

Gouveia (2010) traz ao debate, de manutenção dos “fluxos de matéria e energia” nos 

ambientes naturais.  

Contando com esses entendimentos, as idéias apresentadas a seguir seguem na 

linha de pensamento que acredita na possibilidade de sistematização de uma nova 

ciência, com uma nova roupagem teórica metodológica, da mesma forma que 

problematiza os pressupostos da ciência moderna e tem a finalidade de indicar caminhos 

para a criação de uma epistemologia científica nova, de caráter ambiental (HISSA, 2008).  

 Para iniciar, o debate fundamenta-se em reflexões que Hissa (2008), o qual o 

autor repensa sobre as contribuições de outros pensadores no tocante ao tema. Com isso 

em mente, pretende, acima de tudo, buscar contribuir com discussões e debates, 

problematizar mais a questão, tentar articular o conhecimento de maneira que provoque 

a curiosidade no leitor e, da mesma forma, suas contribuições para o debate.  

 Enfim, busca-se a possibilidade para que um dia seja possibilitado sistematizar 

um pensamento que indique de forma consistente os caminhos a se seguir rumo a uma 

sociedade mais sustentável do ponto de vista ambiental. 
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SUSTENTABILIDADE: POR QUE PENSAR O ENUNCIADO NO CONTEXTO DA 

PESQUISA E DA REPRODUÇÃO SOCIAL 

Nos dias atuais pronunciar a palavra sustentabilidade apenas, sem trazer para o 

debate seu emaranhado de correlações que o termo carrega em si não é suficiente para 

compreender a dimensão real do verdadeiro conteúdo e significado do conceito.   

Nesse sentido, para se ter uma noção mais precisa do termo é necessário 

problematizar o debate, abandonar as dimensões morais e ideológicas, para que assim 

seja criada uma esfera de abstração que permita imergir na complexidade da natureza e 

o ciclo de matéria e energia que garante a continuidade da vida no planeta. Após esse 

momento, emergir novamente para o real, mas agora com um entendimento holístico e 

sistêmico a respeito do enunciado. 

Primeiramente se faz extremamente importante resgatar o processo histórico de 

forma crítica a fim de compreender que a sociedade atual produziu uma realidade que 

foi constituída através dos pressupostos da ciência moderna a partir da revolução 

científica do século XVI, basicamente no domínio das ciências naturais e de fundamentos 

teóricos metodológicos na ciência cartesiana e newtoniana (SANTOS, 2000). 

Fundou-se a partir daí, um modo de pensar pragmático, fragmentador do 

conhecimento, objetivo, utilitário, linear, que desenvolveu um modelo teórico próprio 

que, por outro lado, serviu para justificar o rompimento (ideológico) da natureza com o 

ser humano, portanto o que Porto Gonçalves (2015) chamou de (de)senvolvimento do 

ser humano da sua natureza original para inseri-lo em uma outra lógica: a mercantil, de 

consumo de mercadorias. Assim, para desenvolver o capitalismo mediante a 

apropriação da natureza foi necessário convencer as mulheres e os homens de que a 

natureza estava ali para servir aos desejos humanos, para ser explorada e transformada 

em mercadorias a fim possibilitar o progresso social e econômico (PORTO 

GONÇALVES, 2015).  

Porém, é preciso ter em mente que a justificativa para esse rompimento pode ser 

remontada há tempos mais pretéritos, assim 

A natureza social do espaço geográfico decorre do fato simples de que 

os homens têm fome, sede e frio, necessidades de ordem física 

decorrentes de pertencer o homem ao reino animal, ponte de sua 
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dimensão cósmica. No entanto, à diferença do animal, o homem 

consegue os bens de que necessita intervindo na "primeira natureza", 

transformando-a. Transformando o meio natural, o homem 

transforma-se a si mesmo. Ora, como a obra de transformação do meio 

é uma realização necessariamente dependente do trabalho social (a 

ação organizada da coletividade dos homens), é o trabalho social o 

agente de mutação do homem, de um "ser animal" para um "ser social", 

combinando estes dois momentos em todo o decorrer da história 

humana. (MOREIRA,1982, p.07) 

 

Portanto, a mentalidade que formou a partir do século XVI tem raízes históricas 

mais antigas, porém se considera que foi com base na filosofia de Descartes, expressas 

principalmente no célebre Discurso do Método e na mecânica de Newton que esse modo 

de pensar é sistematizado e levado como pressupostos para ciência moderna 

(SUERTEGARAY, 2001). 

Logo, os agentes que detém o poder sobre a sociedade (poder como sinônimo de 

domínio das relações econômicas) deixarão de exercê-lo, pois suas riquezas são geradas 

através da apropriação da natureza, e é aí que se chega ao âmago da questão. Como os 

agentes econômicos também detêm o poder político seria ingenuidade um sujeito 

acreditar na criação de uma política que se voltará contra o modelo vigente.  

Observando que o desenvolvimento da sociedade moderna acontece desde o 

século XVI é importante entender que este é um longo processo de formação, o que 

demonstra o quanto o modo de vida da sociedade moderna está sendo cristalizado no 

seio da sociedade há mais de três séculos, o que torna o resgate da humanidade 

“perdida” mais difícil. Assim, se pode compreender a terceira consideração do porque 

uma construção intelectual é importante e necessária.  

Com base no exposto, uma quarta e última consideração diz respeito à 

importância de se criar uma ciência nova embasada em uma nova epistemologia. Do 

mesmo modo, Hissa (2008, p.52) refere-se à urgência de criação desta nova ciência 

embasada em uma epistemologia ambiental, de tratamento interdisciplinar, a 

demonstrar, desse modo, que a “ciência é saber – para que seja ciência – e, mais do que 

isso, são saberes”.  



 

308 
 

Assim, considera outras racionalidades na constituição dessa nova maneira de 

fazer ciência e demonstra, para defender esse argumento, que a ciência não está separada 

da língua e esta é um fenômeno cultural à qual o conhecimento está inscrito (HISSA, 

2008, p.18). Portanto, levando em conta a diversidade linguística e cultural existente no 

planeta, essa nova epistemologia do conhecimento é possível de acontecer considerando 

os saberes ambientais de povos e culturas e criando condições para que cientistas mais 

determinados e engajados à produção de novos conhecimentos teóricos e práticos 

possam surgir.   

Antes disso, contrariando os pressupostos modernos, Hissa (2008, p.52) 

considera que “aprofundar não é, no que se refere aos significados do saber, mergulhar 

na escuridão da especialização e, na inevitável cegueira, desconsiderar os elos e as 

possibilidades de tradução de discursos e linguagens”. No mesmo sentido, referindo-se 

a Boa Ventura de Souza Santos o autor lembra ainda que a ciência moderna constitui:  

(...) o discurso hegemônico das sociedades ocidentais e que se pretende 

desenvolver como uma monocultura do saber, que parece desafiar ou 

ignorar a diversidade epistemológica do mundo. A epistemologia 

fortalece o desenvolvimento da ciência moderna, ao mesmo tempo em 

que, contraditoriamente, a torna frágil – provocando-a a se apresentar 

através de campos supostamente autônomos, que não se dialogam e 

comprometem algumas promessas fundamentais da ciência. Admitir 

tal situação é considerar as relações estabelecidas entre a epistemologia 

e o modelo do qual se serve a ciência para construir o discurso 

hegemônico sobre o mundo. (HISSA, 2008, p.48). 

Dessa forma, a produção do conhecimento imbuído de uma linguagem 

elaborada é de fundamental importância para que sejam criadas condições de 

compreensão da dinâmica das forças produziram a realidade atual, a fim de interferir 

conscientemente nesse processo e induzir o brotamento de forças de combate e 

superação da ciência moderna, solidificada pelos grupos dominantes e hegemônicos da 

sociedade urbano industrial. 

Podemos inferir que dessa forma fora gerada as bases para a “separação” entre 

ser humano e a natureza (dualismo inexistente, pois animais e dinâmicas naturais fazem 

parte de apenas uma natureza) e esta última passou a ser vista unicamente como recurso 

passível de apropriação para a geração de lucro.  
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Por assim dizer, no decorrer de todo esse processo essa dinâmica é orientada 

pelas forças de mercado, pois a racionalidade que surge se encaixa perfeitamente com a 

ideia de dominação da natureza e com ela a geração de lucro mediante a sua apropriação, 

ou seja, da crescente extração de matéria prima para a transformação em produtos 

destinados ao consumo (SANTOS, 2000).  

Tal modelo de pensar produziu o individualismo entre seres humanos 

inserindo-os em uma competição aniquiladora, além de colonizar outros saberes e o 

próprio ser, legitimando “as referências da produção em massa, do consumo além do 

limite das necessidades” (HISSA, 2008, p.18).  

A necessidade de esse modelo acontecer de maneira ininterrupta logo se 

mostrou premente, pois a geração de riqueza cresce a medida que mais matérias primas 

são extraídas da natureza a fim de possibilitar a produção de novos materiais, em um 

modelo que vai desde a exploração da matéria prima da natureza até o descarte final. 

Por fim, cada etapa desse processo pode acarretar importantes interferências nos 

ambientes e ciclos naturais, principalmente na última etapa, aonde se apresenta o 

descarte final dos materiais, que, por sua vez, não são facilmente absorvidos pela 

natureza. Consequentemente os ciclos de destruição e recriação da natureza ficam 

prejudicados, o que pode levar a graves danos à saúde e essência dos seres (GOUVEIA, 

2010).  

A partir disso, Porto Gonçalves (2015), considera o desenvolvimento social, 

econômico e tecnológico sob os preceitos do capitalismo e da ciência moderna um 

processo de des-envolvimento da natureza. Assim, a retirada do envolvimento do ser 

humano da sua maneira primeira de se relacionar com o tempo e com o espaço, o qual é 

capaz de produzir diferentes territorialidades, diferentes formas de se relacionar com a 

natureza e interpretar o real concreto e o real subjetivo, aonde nenhuma forma é melhor 

do que a outra, para inseri-los numa outra lógica: a lógica da economia de mercado do 

tipo capitalista. 

Segundo Gouveia (2010), essa dinâmica, por outro lado, interfere o ciclo de 

matéria e energia nos ambientes naturais e provoca desarranjos que podem ser 

altamente impactante e degradante da natureza.  



 

310 
 

Devemos admitir, no entanto, que o ato de consumir precisa ser encarado de 

forma diferente de consumismo, dado que consumir é extremamente humano e 

necessário, principalmente quando se vive numa cultura em que só se realizada a partir 

dele.  Ao mesmo tempo, não se pode negar que o consumo precisa ser moderado, pois 

quando uma pessoa troca de celular uma vez a cada ano ou todas as vezes que surge um 

modelo novo ela não está apenas trocando-o por um celular novo, com funções "novas", 

como também troca a sua humanidade original, a sua vida, a sua relação original com 

os outros semelhantes e com os outros animais e permite a si se auto des-envolver da 

sua natureza primeira e re-envolver-se em outra natureza, artificial e superficial, e 

segundo Hissa (2008, p.17) “ao contrário do que poderia parecer e do que se poderia 

desejar, a vida perde significados e valores fundamentais à existência digna”. 

Antes disso, porém, o estágio de dominação colonial e ambiental seria não 

somente necessário, mas também um processo natural da evolução humana que 

culminaria com a emancipação do ser humano. Ao contrário,  

A promessa da dominação da natureza, e do seu uso para o beneficio 

comum da humanidade, conduziu a uma exploração excessiva e 

despreocupada dos recursos naturais, à catástrofe ecológica, à ameaça 

nuclear, à destruição da camada de ozônio, e à emergência da 

biotecnologia, da engenharia genética e da consequente conversão do 

corpo humano em mercadoria última. A promessa de uma paz 

perpétua, baseada no comércio, na racionalização científica dos 

processos de decisão e das instituições, levou ao desenvolvimento 

tecnológico e ao aumento sem precedentes do seu poder destrutivo. A 

promessa de uma sociedade mais justa e livre, assente na criação da 

riqueza tornada possível pela conversão da ciência em força produtiva, 

conduziu à chamada espoliação do Terceiro Mundo e um abismo cada 

vez maior entre o Norte e o Sul. Neste século morreu mais gente de 

fome do que em qualquer dos séculos anteriores, e mesmo nos países 

mais desenvolvidos continua a subir a percentagem dos socialmente 

excluídos, aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza. (SANTOS, 

2000, p.56) 

 

Dessa forma, Santos (2000), argumenta que o ideal moderno não se concretizou 

e ficou apenas na promessa, ou seja, a emancipação anunciada não libertou os seres 

humanos, pelo o contrário os aprisionaram ainda mais.  

Em outras palavras, em meio ao processo histórico descrito é inevitável não 

admitir que as mulheres e os homens estejam hoje imersos na cultura que se desenvolveu 
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como consequência da retirada de seus envolvimentos com as dinâmicas naturais, que 

começou a ser produzida há séculos. Portanto, uma parcela importante da sociedade é 

incapaz de apreender a dinâmica sistêmica da sua própria natureza e, pior, eles 

desprezam a ponto de ridicularizar todas as pessoas que de alguma forma expressam 

algum tipo de percepção, questionam e tentam ir contra o status quo dominante, dado 

que esses indivíduos já foram moldados segundo os ditames da publicidade e da 

propaganda para o consumo, que detém poder de influência enorme sobre os 

indivíduos. 

No campo da epistemologia e da formação da nova ciência, não se pode esquecer 

a referencia aos conhecimentos populares, pois o tipo de conhecimento surgido em 

muitas comunidades tradicionais e originais, como quilombolas, caiçaras, indígenas, 

entre outros, se pautaram nos saberes ambientais sobre o mundo à sua volta e, assim, 

desenvolveram maneiras de se relacionar com ela de modo que não fosse rompido o 

ciclo de matéria e energia nos ambientes em que habitavam (GOUVEIA, 2010). 

Nesse sentido, Gouveia (2010), faz um estudo sobre essa relação na comunidade 

caracterizada como remanescente quilombola do Mandira, situada no litoral sul do 

estado de São Paulo, no município de Cananéia, para tentar mensurar os níveis de 

sustentabilidade sócio ambiental da comunidade segundo variáveis e parâmetros 

utilizados nas avaliações em nível internacional, no âmbito das nações, ou o Painel da 

Sustentabilidade (Dashboard of Sustainability). Em seu trabalho, pelo fato de não 

encontrar uma possível mensuração segundo os preceitos desse Painel, no âmbito da 

comunidade, considera quatro dimensões importantes para se levar em conta a 

sustentabilidade em pequenas comunidades: a social, a institucional, a dimensão 

econômica e a ecológica. Para este artigo será considerada apenas esta última.  

Dessa forma, a junção entre ciência e os saberes ambientais de outras culturas 

expressas em outras culturas e racionalidades, por vezes pronunciadas como vulgares 

no sentido pejorativo, com a finalidade de trazer para a sociedade moderna o resgate da 

consciência sistêmica e tentar salvar o planeta da destruição, representa uma forma 

importante de combater o status quo da ciência dominante, com o objetivo de promover 

uma mudança considerável do ponto de vista da consciência.  
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A ciência, com seus instrumentais modernos, pode, no entanto, demonstrar como 

acontecem concretamente os fluxos de matéria e energia nos ambientes, através de seus 

métodos, procedimentos e equipamentos de mensuração, mas não pode ficar confinada 

aos guetos acadêmicos, em textos complexos, de fala rebuscada e inteligível somente 

para a comunidade acadêmica, porque senão corre-se o risco da reprodução do 

conhecimento científico continuar a acontecer somente para a manutenção das relações 

de poder.  

No entanto, por outro lado, a fala complexa é importante para demonstrar de 

forma sistemática que entendimentos outros da realidade são possíveis e para que novos 

arranjos possa sempre fazer parte do horizonte das possibilidades de entender a 

realidade.  

Assim, apreende-se que 

O conhecimento e o saber são estratégicos num processo de gestão 

territorial e de desenvolvimento. A produção de conhecimento ocorre 

em nível da sociedade local, vinculado às suas relações, valores, 

crenças, ritmos, rito, etc., por meio de mediações entre o saber e a 

ciência, entre o senso comum, técnicas, tecnologias, ideologias e 

culturas. (SAQUET, 2015, p. 126). 

 

Por outro lado, os saberes ambientais de outras sociedades devem ser encarados 

como forma de resgatar os valores e os sentidos perdidos. Assim, problematizar   

A sustentabilidade do habitat implica, além de um método de 

reordenamento ecológico do território, a revisão das formas de 

assentamento, dos modos de produção e dos padrões de consumo. 

Aponto para a harmonização e reorientação das tendências atuais, mas 

sobretudo mostra as contradições e incompatibilidades da 

racionalidade econômica e tecnológica da civilização moderna, e 

oferece novos princípios de habilidade do espaço. Neste sentido, o 

conceito de ambiente permite passar do diagnóstico da deterioração 

das condições do habitat, capaz de reorientar a evolução cultural do ser 

humano em harmonia com as condições e potenciais ecológicos do 

planeta. (LEFF, 2001, p.287) 

 

Diante disso, acreditamos que ações conscientes, concretas e que busquem real 

efetividade na sua ação, são fundamentais para se buscar valores que resgatem a 

humanidade original, mas antes de tudo é preciso que se saiba a verdade sobre qualquer 
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coisa, sem ideologias e sem um romantismo ingênuo, como, por exemplo, acreditar que 

somente com reciclagem, um teto verde ou ações individuais e de classe são suficientes 

para que se possam criar condições à sustentabilidade ambiental. 

Sendo insustentável o modelo capitalista, no entanto, a questão ambiental tem 

realizado ações, como sendo um dos principais questionadores deste modelo, no qual se 

faz necessário para pensarmos em outras formas de se relacionar com os ecossistemas e 

pensar em maneiras que quiçá objetivem a sustentabilidade, por mais que sejam utopias 

elas se fazem necessárias no contexto atual (BRANDÃO, 2006). 

Em síntese, as tentativas de articulações aqui expostas apenas permitem afirmar 

que não há possibilidade de sustentabilidade no modelo da sociedade urbano-industrial, 

mas por que então pensar no enunciado se não há possibilidade de realização concreta 

dos seus objetivos? Não devemos então esquecê-la e explorar o mundo já que tudo irá 

acabar de qualquer forma?  Por que considerá-la nas práticas profissionais do cotidiano?  

Como dito anteriormente, esse artigo não pretende dar respostas, mas, acima de 

tudo, mostrar como a natureza funciona, seus ciclos de energia e matéria para, quem 

sabe, apresentar um esboço que sirva pelo menos para alguns leitores como o começo 

do despertar de uma consciência crítica e sistêmica que desemboque numa consciência 

de algo que precisa urgentemente ser refeito: a consciência sistêmica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos em geografia mantém sua importância à medida que se preocupa com 

os temas relacionados à interação da sociedade com a natureza. Nesta perspectiva 

procura desvendar as lógicas que embasam a relação entre esses dois componentes, as 

relações sociais e as relações ecológicas, enfim entre duas naturezas conceituais que na 

verdade representa uma só natureza real. Desse modo, a ciência geográfica tem ou pode 

se desenvolver sob uma natureza holística, dependendo de onde ela se desenvolve e 

quais as intencionalidades dos agentes que dela se apropriam, característica própria de 

realização da análise do espaço.  

Assim, os estudos sobre a problemática da sustentabilidade tem nesta ciência 

total respaldo no que se refere à construção do seu objeto de pesquisa, problematização, 
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análise e resultados. Considerando, assim, que a sustentabilidade se concretiza quando 

existe equilíbrio dos fluxos de energia e matéria no ambiente, Gouveia (2010) aponta 4 

dimensões da sustentabilidade que necessariamente precisam estar em equilíbrio, 

considerando pequenas comunidades, para que os ambientes naturais ou a dimensão 

ecológica também se mantenha equilibrada: a dimensão social, a dimensão institucional 

e a dimensão econômica. 

O planejamento da organização espacial da sociedade tem nestes estudos a 

compreensão necessária para conciliar o desenvolvimento humano ao mesmo tempo em 

que procura reduzir os impactos ambientais da reprodução da sociedade sobre a 

superfície terrestre, o que pode causar importantes interferências nas dinâmicas naturais 

dos sistemas.  

A interferência das práticas antrópicas nos ambientes naturais feita sem 

planejamento acarreta sérios danos que prejudicam não só as relações humanas, como 

os efeitos da poluição das águas e do ar para a saúde, dos usos inadequados dos solos e 

a ocupação desordenada das terras que geram contaminações, erosões e disputas por 

posse. 

Dessa maneira, observam-se conflitos sociais, mas, antes de tudo, práticas que 

prejudicam a convivência social também prejudicam o funcionamento dos sistemas 

naturais, como ordenamento construído pela ecologia, as relações entre os seres vivos 

entre si e com o meio físico. Por isso, destacamos a importância da ecologia para a 

manutenção dos processos de destruição e reprodução da natureza. 
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O QUILOMBO DO ROSA E A DINÂMICA DOS TERRITÓRIOS ÉTNICOS 

NO AMAPÁ  

 

David Junior de Souza Silva58  

Alecsandro José Prudêncio Ratts59 

 

INTRODUÇÃO  

   As comunidades remanescentes quilombolas no Amapá iniciam processos de 

reconhecimento no início do século XXI. Este artigo, fruto de tese de doutorado em 

andamento, analisa os fatores envolvidos no processo de reconhecimento do Quilombo 

Rosa da Pedreira, localizado na zona rural de Macapá, distante 20 km da cidade. A 

metodologia utilizada foi a etnografia junto à comunidade, com idas a campo no 

primeiro semestre de 2017.  

 A gênese do processo de reconhecimento foram dois processos fundantes. O 

primeiro, a mobilização, em 2002 contra uma mineradora, quando esta planejava 

depositar arsênio, rejeito tóxico de mineração, nas terras da comunidade. Esta 

mobilização, malgrado não tenha trazido ainda a identificação como quilombola para a 

comunidade, acentuou fortemente seu sentido de comunidade. O segundo, a chegada 

de uma política pública, o Programa Brasil Quilombola. Este programa, realizado por 

meio do INCRA, foi que trouxe a categoria jurídica e identitária de remanescente 

quilombola, com a qual a comunidade se identificou atrelando-a a seus antecedentes ex-

escravos.  
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 O reconhecimento não é um evento, mas um processo, longo no tempo, e repleto 

de dialeticidades. Para a consolidação, pois, da identificação como quilombola, outros 

processos atuaram. A construção do mapa cartográfico da comunidade, realizada em 

parceria com a Universidade Federal do Amazonas; a certificação do Rosa como 

comunidade remanescente quilombola, pela Fundação Palmares; e o marabaixo, como 

expressão cultural tornada traço diacrítico das comunidades quilombolas no Amapá.  

Como expressão das contradições presentes no processo de reconhecimento, o Rosa teve 

de enfrentar a resistência interna à autoidentificação como quilombola por membros da 

própria comunidade; resistência em parte vencida, pelos processos de produção de 

consenso próprios do grupo, em parte presente ainda hoje, na consciência de moradores 

da comunidade ainda contrários à autoidentificação e titulação do território como 

quilombola.  

   Tanto o desconhecimento do direito e da lei pelas classes populares quanto a 

produção intencional de informação falsa, movida pelos detratores do movimento 

quilombola e do movimento negro, alimentada não só por interesses contrários à 

titulação quilombola como pelo racismo, foram, no período de autorreconhecimento do 

Rosa, e ainda são no Amapá, obstáculos a serem enfrentados no sentido do exercício 

pleno da cidadania das comunidades remanescentes quilombolas locais.  

Não obstante a dialeticidade do processo, o Rosa tem se firmado como quilombo. 

Uma força motriz decisiva para a intencionalidade da comunidade do Rosa em direção 

ao autorreconhecimento como quilombola e o amparo respectivo da lei foram as 

ameaças reais ao território da comunidade, experienciadas no período. No que concerne 

à relação entre reconhecimento étnico e direitos territoriais, o autorreconhecimento 

como quilombola e o posicionamento público como tal foi decisivo para assegurar o 

território do grupo face estas ameaças externas do período.  

Na dinâmica das disputas territoriais entre as forças do capital e as comunidades 

tradicionais, a identificação étnica aparece como elemento simbólico que todavia 

aumenta o poder político-material destas comunidades na resistência à expropriação. 
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A POLITIZAÇÃO DA ETNICIDADE E UMA NOVA TERRITORIALIZAÇÃO 

Nesta seção trataremos de forma introdutória dos conceitos de territorialização e 

territorialidade, como preparação para a discussão central da seção: a inter-relação entre 

territorialização e territorialidade no processo protagonizado pelo Rosa neste início de 

século.  

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.  

Tal definição de territorialização coaduna com sua concepção de território: 

conforme Souza (2013, p 88) “o que ‘define’ o território é, em primeiríssimo lugar, o 

poder. Ou, em outras palavras, o que determina o ‘perfil’ do conceito é a dimensão 

política das relações sociais, compreendendo essa dimensão no sentido amplo de o 

político, e não no sentido de a política”. A limitação de sua conceituação está em conferir 

caráter secundário à cultura ou identidade cultural na formação do território e portanto 

da espacialidade de um grupo. 

No período analisado, o Rosa inicia um processo novo de territorialização. A 

partir da sua autoidentificação como comunidade remanescente quilombola, o grupo 

inicia a luta pela efetivação de seus direitos territoriais. Este processo, novo na história 

do grupo, indica uma nova territorialização, com o acréscimo da diferença qualitativa 

de ser ainda uma territorialização calcada no elemento étnico da tradição do grupo – 

uma tradição cultural específica, que localmente se designa por afroamapaense.  

Temos em vista aqui que uma nova territorialização não é apenas um lançar de 

forma menos ou mais concreta, ou menos ou mais intensa, com maior força jurídica, 

relações de poder sobre um dado local; uma nova territorialização significa isto, porém 

significa também uma territorialidade com novo conteúdo. Territorialização não é 
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apenas medida em termos de graus de dominação do espaço; é também nas diferentes 

formas ou qualidades desta dominação; nos diferentes conteúdos significativos 

atribuídos ao espaço, que materializam sua dominação, e por intermédio dos quais se 

realiza o vínculo do grupo com o território. Uma mesma dominação do espaço, com 

conteúdo novo, inclusive no que concerne a direitos, implica uma nova territorialização.  

Os contextos pluriétnicos de contato, todavia, são delicados, sobretudo, no que 

concerne à efetivação dos direitos dos povos tradicionais, mesmo aqueles garantidos em 

lei e na Constituição. Destarte, cada comunidade tradicional precisava se relacionar com 

a sociedade nacional, com o Estado e com atores da sociedade civil desta sociedade, 

aliados e defensores de seus direitos, no sentido de fortalecer-se politicamente, se fazer 

visível, e assim ter seus direitos étnicos e territoriais efetivados, concretizando um 

processo de territorialização novo. Assim a formação de alianças, como um dos aspectos 

– aquele propriamente político - da territorialidade do grupo, é fundamental, nas 

situações de contato, para o processo de territorialização; por isso ambos não serão 

analisados em sua mutua relação aqui.  

A estas relações de aliança entre povos tradicionais e setores do Estado e atores 

sociedade civil nacionais chamaremos aqui territorialidade. Veremos como a 

territorialidade é fundamental para a territorialização de um grupo em contexto 

multiétnico de contato. 

A acepção primeira do termo territorialidade remete ao vínculo de um dado 

grupo social com o solo, com o substrato material no qual vive. Neste trabalho daremos 

continuidade à reflexão desenvolvida por Alex Ratts, que amplia o significado de 

territorialidade para além dos vínculos que um grupo social desenvolve com o solo.  

Conforme o autor, “A relação entre comunidade e espaço, em um contexto 

pluriétnico de intenso contato, não se resume aos limites visíveis das terras ocupadas”. 

(RATTS, 1996). Isto é, a territorialidade diz respeito a relações com o solo que vão além 

dos limites das terras ocupadas; isto inclui relações de afinidade – e mesmo de não-

afinidade – com atores situados fora da comunidade, porém cujo escopo de ação social 

influencia direta ou eventualmente a vida da comunidade.  
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Com base na acepção elaborada por Ratts, queremos desenvolver aqui o conceito 

de territorialidade como dizendo respeito todas as relações sociais estabelecidas por um 

grupo com os atores sociais que o circundam, tendo por finalidade diretamente a defesa 

do território ou não. Em seus trabalhos, Alex Ratts (1996, 2003) desenvolve o escopo do 

conceito de territorialidade na dimensão da extensão da memória coletiva de cada 

grupo. Assim, na conceituação desenvolvida pelo autor, a territorialidade se estende por 

todos os lugares onde passa a memória do grupo, onde este fez sua trajetória ou seus 

antepassados cruzaram.  

No desdobramento que queremos elaborar aqui, territorialidade diz respeito, 

além dos caminhos percorridos e guardados na memória, além dos laços de parentesco, 

as relações sociais consistentes desenvolvidas pelo grupo com outros atores sociais, que 

lhes permitem uma espacialidade segura para além dos limites de seu território e o 

avanço da efetivação de sua cidadania.  

É necessário contextualizar que este fortalecimento político somente se torna um 

valor no contexto dos processos vividos pelas comunidades quilombolas da Amazônia 

e do Brasil no início do século XXI, que englobam processos de afirmação étnica, de 

titulação do território, de conquista da educação e da saúde diferenciada, de efetivação 

de políticas públicas (de moradia, educacionais, de valorização e preservação do 

patrimônio cultural), e de luta contra o racismo e, mais recentemente no Amapá, de 

defesa do território contra invasores, tanto invasores individuais, quanto atividades 

econômicas de grande porte, como a monocultura e a mineração; contexto, diga-se de 

passagem, no qual estas comunidades têm de se relacionar e confrontar diretamente o 

Estado brasileiro, tanto na ameaça que este representa por vezes à sua integridade, 

quanto na luta pela efetivação de seus direitos étnicos.  

A territorialidade contemporânea do Rosa somente se compreende dentro do 

novo processo de territorialização do grupo, ou, se se preferir, dentro de seu movimento 

social pela garantia de sua cidadania e efetivação de seus direitos étnicos, incluso os 

territoriais.  

Em seu processo de mobilização política, por reconhecimento identitário, 

titulação do território e garantia de demais direitos étnicos, como saúde e educação, o 
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Rosa viu-se na posição de fazer e estreitar relações de natureza política com os atores 

sociais locais, regionais, nacionais e internacionais, estatais e da sociedade civil, que 

atuam no campo dos direitos étnicos quilombolas.  

Este processo político protagonizado pela comunidade é o vetor central de seu 

processo de territorialização e explicação de sua territorialidade contemporânea. 

Lembrando que, no sentido adotado aqui, a territorialidade se expande pela dimensão 

da memória e pela dimensão da criação de alianças. Por razões de recorte do objeto de 

pesquisa para o recorte temporal do início do século XXI, a territorialidade que se 

desenvolve para além dos limites do espaço físico da comunidade pela dimensão da 

memória coletiva do grupo não será tema de análise aqui; somente a territorialidade 

referente aos laços sociais contemporâneos criados pelo grupo. Sendo assim, a 

territorialidade que está sendo posta em análise aqui é esta das alianças criadas pela 

comunidade com outros atores sociais. 

CONTEXTOS MULTIÉTNICOS DE CONTATO E CONFLITOS TERRITORIAIS 

Nos contextos multiétnicos de contato, a existência de comunidades tradicionais, 

indígenas e quilombolas, tem – e sempre deve ter - caráter e substância profundamente 

política, sob pena de seu desparecimento. A mobilização política permanente torna-se 

cotidiano destas comunidades, e exigência intrínseca feita elas pela sociedade nacional 

circundante.  

Todas as alianças criadas pela comunidade do Rosa têm efeito direto ou indireto 

em sua mobilização e força política. Para fins analíticos, todavia, separamos as alianças 

naquelas de caráter estritamente politico, daquelas fundamentalmente de outra 

natureza, sem esquecer que tem também seu efeito sobre a mobilização política do 

grupo.  

Sobre as alianças de caráter estritamente político, temos a participação das 

lideranças do Rosa em assembleias políticas e deliberativas formadas por segmentos da 

sociedade civil no Amapá e na Amazônia, como as reuniões do Conselho Consultivo do 

Mosaico da Amazônia Oriental, bem como o SAPEG – Seminário de Áreas Protegidas 

do Escudo das Guianas.  
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No âmbito das alianças precisa ser posto o acesso aos serviços de órgãos 

especializados no atendimento às comunidades quilombolas, como é o caso da Fundação 

Palmares, responsável dentre outras coisas pelo reconhecimento oficial e certificação da 

comunidade como remanescente quilombola; e o INCRA, que no momento inicial da 

mobilização do grupo, teve papel decisivo na informação à comunidade quanto aos 

direitos quilombolas e ao processo de titulação.  

Dos órgãos do judiciário há uma hierarquização da proximidade destes órgãos 

ao Rosa. Como expresso na fala de Joelma Meneses:  

Então eu digo: ‘eu já sou cliente da Polícia Federal’. Então o delegado 

Alexandre já me conhece e daí quando eu quero alguma coisa já ligo 

para ele e ele já me da um norte do que eu preciso fazer. Daí ei já vou 

direto porque ele diz que com ele é mais rápido, porque o Ministério 

Público demora muito mais. A primeira vez que eu fiz a denúncia, por 

exemplo, demorou mais de um ano para me chamarem. Então, eu 

prefiro ir logo na Polícia Federal que é bem mais rápido. (Joelma 

Menezes in ALMEIDA e MARIN, 2014, p. 10). 

Malgrado a competência dos órgãos seja atuar a defesa dos direitos ameaçados, 

a responsividade de um é maior em relação ao outro, e isto aparece na avaliação do 

quilombo.  

Ainda sobre órgãos públicos, a aliança com universidades na região fortalece a 

comunidade e ensejou eventos que foram potencializados politicamente pela 

comunidade.  

A primeira destas alianças foi com a Universidade Federal do Amazonas, no 

Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Tal parceria produziu o primeiro mapa 

da comunidade, em 2014. A realização da carta em si constitui elemento de ganho de 

capital político para a comunidade, na medida em que lhe é produzido um instrumento 

que incrementa o poder de legitimação da comunidade em seus posicionamentos 

públicos. Todavia, além disso, o evento de lançamento do mapa foi potencializado pela 

comunidade como ato político.  

O evento de lançamento foi evento de projeção da comunidade no cenário 

regional e de importante significado político. Este lançamento da carta foi realizado em 
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dois eventos: um na sede da comunidade e outro na Assembleia Legislativa Estadual, 

em Macapá. 

Na comunidade foram convidados representantes de órgãos estatais, prefeitura 

e governo do estado. Tendo realizado esta cerimônia na comunidade com a presença de 

representantes do Estado, a comunidade foi convidada a realizar uma cerimônia de 

lançamento também na Assembleia Legislativa. Nesta ocasião, a comunidade denunciou 

as invasões e conflitos decorrentes que estava sofrendo em seu território. A projeção 

alcançada por estas denúncias levou as autoridades a tomar medidas imediatamente em 

relação a tais conflitos.  

Destaque deve ser dado portanto à potencialidade de incremento de força 

política da comunidade dada pelas alianças que desenvolve. A formação destas alianças 

da condição de possibilidade para ações políticas de maior envergadura, maior força e 

maior impacto político. 

Este tipo de parceria se dá igualmente com a Universidade Federal do Amapá, 

com sede em Macapá, através do NEAB – Núcleo de estudos Afro-brasileiros.  

No âmbito do Judiciário, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público 

Federal precisam ser lidos como alianças, na medida em que são órgãos que são 

responsivos aos acionamentos que a comunidade faz a eles e a defesa dos direitos 

instituídos da comunidade. 

Mais recentemente a aliança com um grupo artístico interessado na produção de 

um documentário sobre a comunidade significa uma ação política protagonizada em 

torno da visibilidade do grupo.  

De caráter estrutural, temos a relação com uma empreiteira, que ajudou tornar 

possível a construção das moradias. E além do seu trabalho como tal, cede gratuitamente 

os serviços de seu advogado para o Rosa quando este solicita. 

O processo de territorialização recente do Rosa, pela primeira vez como 

comunidade quilombola, é dependente do estabelecimento e efetivação de uma 

territorialidade nova. O objetivo desta territorialidade é a garantia efetiva da cidadania 

étnica da comunidade. Onde a espacialidade do grupo encontra limites para sua 

territorialização, é onde também os direitos do grupo são negados. Ou seja, os limites 
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concretos à realização da territorialidade do Rosa, encontrados nos sujeitos sociais que 

sustentam interesses contrários aos direitos étnicos e territoriais do grupo, denotam os 

limites da territorialidade do Rosa no contexto regional e os obstáculos e desafios a sua 

territorialização.    

No escopo da dimensão social das alianças que o grupo forma com outros atores, 

existe também o inverso das alianças, os adversários do grupo, contrários à efetivação 

de seus direitos, que não participam da territorialidade do grupo senão no sentido de 

constituir os limites desta territorialidade. 

Nesse sentido, no período histórico analisado, o INCRA apareceu em dado 

momento como adversário do grupo, e, portanto, uma limitação e obstáculo a sua 

territorialidade. Assim Joelma Menezes se expressa sobre a demora no andamento do 

processo de titulação do quilombo:  

Olha, uma coisa que eu sei é que esse processo passou dois anos 

engavetado, que na época desses dois anos o superintendente do 

INCRA era sobrinho de deputado estadual que é um dos maiores 

grileiros de terra do estado do Amapá. Então, para ele,  isso não tinha 

interesse nenhum com relação a isso. E depois, veio aquele limosidade 

e aquela demora: ‘Ah, é por conta que não encontra fulano’. ‘Ah, 

porque o INCRA nunca tem transporte, nunca tem carro’. Então, 

sempre inventaram uma desculpa. Agora que a gente está indo lá; é que 

tem uma pessoa que está nos dando os mais detalhes. (Joelma Menezes 

in ALMEIDA e MARIN, 2014, p. 10). 

O superintendente do INCRA e o deputado estadual que era seu vínculo, por 

compartilharem interesses na exploração econômica das terras do Amapá, incluso 

aquelas do Quilombo do Rosa, trabalhavam para impedir a efetivação dos direitos 

territoriais do Rosa sobre seu território de ocupação tradicional, o que impediria por sua 

vez a possibilidade de exploração econômica das terras do Rosa.  

Na mesma linha, o Programa Terra Legal, programa de regularização fundiária 

liderado pelo governo do estado do Amapá, constituiu limitação à territorialidade e 

ameaça concreta ao território do grupo. Joelma Menezes narra o episódio de uma pessoa 

que entrou na comunidade e estava tentando regularizar terras do quilombo como se 

fossem suas, através do Programa Terra Legal.  
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Porque a pessoa que entrou lá era um paranaense. Era do Terra Legal, 

os documentos feitos pelo Terra Legal. Na verdade, eu acho que ele 

queria toda a área que era da AMCEL, porque o que ele fez foi uma 

casa no começo, outra no meio e outra no fim. Em toda a área. Então, 

ele estava demarcando todo aquele espaço como se fosse dele. (...)  Esse 

senhor que entrou na área foi indiciado pela Polícia Federal. (Joelma 

Menezes in ALMEIDA e MARIN, 2014, p. 10-11). 

A ameaça à territorialidade e ao território do grupo se dá no presente pela rede 

articulada em torno do agronegócio no estado. Nas palavras de Joelson Menezes:  

Aí a gente precisa sempre estar tendo atenção, como é uma área, uma 

comunidade próxima da cidade, entendeu, tem lugar para plantar... E 

o que eles querem é plantar soja. Então área que tinha lá plantada 

pinhos da AMCEL, com certeza é que para plantar soja, milho, arroz, 

essas coisas assim. (Joelson Menezes in ALMEIDA e MARIN, 2014, p. 

10-11). 

Assim, a exploração anterior de pinho, pela AMCEL, a estrada de ferro da 

exploração mineral da ICOMI, e atualmente o interesse externo na plantação da soja, são 

ameaças ao território e limitações à territorialidade da comunidade. A territorialidade se 

exprime numa forma de ser específica. Para a comunidade ser, em sua plenitude, é 

indispensável a efetivação de direitos. Pra ficar no básico, territorialidade não se 

plenifica sem infraestrutura material, educação, saúde.  

Nós não temos nenhum benefício nem escola, nem nada. A gente corre 

atrás. Olha, para ter uma ideia, até os postes daqui que é para trocar, a 

gente já fez documento; (...) E, realmente, a gente vai ter que fazer um 

bingo para colocar os postes. E n´s pagamos imposto. E não é barato, o 

que a gente paga. (Joelma Menezes in ALMEIDA e MARIN, 2014, p. 

11). 

Nossas crianças tem que ir na ‘Escola de Campina Grande’ ou de 

‘Torrão de Matapi’ que ficam a uma distancia de 15 a 16 km. (Jocilene 

Menezes in ALMEIDA e MARIN, 2014, p. 11). 

A defesa do território, no contexto local do Rosa, deve passar também pela defesa 

contra o racismo ambiental.  

O Quilombo do Rosa e o Quilombo do Curiaú se uniram pra impedir 

que a ICOMI fizesse depósitos de mais de 384 mil toneladas de rejeito 

tóxico em bacias cavadas no seu território, o que representou um 

processo político e judicial que se arrasto por anos, até as comunidades 

terem a vitória com a paralisação desta ação. (ALMEIDA e MARIN, 

2014, p. 11). 
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Trata-se como vemos de uma luta contra racismo ambiental. Uma luta também, 

permanente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O processo de territorialização recente do Rosa, pela primeira vez como 

comunidade quilombola, é dependente do estabelecimento e efetivação de uma 

territorialidade nova. A razão de ser desta territorialidade é a garantia efetiva da 

cidadania étnica da comunidade, ou seja, o sucesso da territorialização do grupo. 

Na territorialidade do Rosa, temos alianças de caráter político propriamente dito, 

de caráter festivo-emotivo-identitário, de caráter material-econômico. A criação dessa 

rede de relações em diferentes direções e dimensões da realidade social, com 

centralidade e protagonismo – às vezes compartilhado - no próprio grupo testemunham 

o escopo amplo e a natureza multifacetada da territorialidade do grupo. No caso do 

Rosa, um processo de territorialização novo implica e demanda uma nova 

territorialidade; e como a efetivação desta nova territorialidade é condição para o 

sucesso da nova territorialização.   

Destaque deve ser dado portanto à potencialidade de incremento de força 

política da comunidade dada pelas alianças que desenvolve. A formação destas alianças 

da condição de possibilidade para ações políticas de maior envergadura, maior força e 

maior impacto político.  

Estender na dimensão da territorialidade aos laços sociais que atuam no intento 

de garantir os direitos étnicos do grupo não é equivocado, quando, em se tratando do 

estado democrático de direito, a sociedade com a qual este grupo tem de lidar, ou seja, 

aquela que forma com ele uma relação intercultural, ou um contexto multiétnico de 

contato, é na forma da universalização dos direitos humanos e da garantia e efetivação 

dos direitos étnicos que se pode realizar plenamente o ser e o vir-a-ser de cada grupo 

étnico. Em resumo, entender assim a nova territorialidade criada pelo grupo tem por 

razão de ser a sustentação de seu novo processo de territorialização. Este é o motivo 

daquela; aquela o veículo deste. 
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INTRODUÇÃO 

À Geografia se atribui o estudo da relação do homem com o meio, entre si e  com 

a natureza. No caso das populações que se dedicam à atividade pesqueira, suas relações 

com o meio implicam no uso dos recursos naturais para a obtenção de alimentos de 

subsistência, obtenção de produtos e mercadorias para a comercialização e um conjunto 

de saberes constituídos sobre os elementos naturais que constituem o “saber-fazer” na 

pesca e pode representar  modos de vida das chamadas comunidades  tradicionais. 

A pesca artesanal é hoje uma fonte de alimento e renda para uma parcela 

significativa da população mundial. As técnicas utilizadas pelos pescadores artesanais 

ao redor do mundo possuem diferenças resultantes de diferenças culturais. Estudar a 

pesca e os aspectos relacionados a ela, a fim de compreender seu papel na reprodução 

social, seus aspectos territoriais e sociais é também uma forma de garantir sua 

continuidade.  

No mundo a produção de pescado chegou em 2014, segundo Estatísticas da 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO, a 167,2 milhões 

de toneladas de pescado, destes 93,4 milhões são provenientes de pesca extrativa.  E 

destes, 11,9 milhões de toneladas correspondem à pesca extrativa continental (FAO, 

2016).    

A produção de pescado brasileira em meados da década de 2000 situou-se em 

torno de 1.000.000 de toneladas por ano, segundo as Estatísticas da Pesca do IBAMA. 

Um quarto deste valor é proveniente da produção pesqueira extrativa de águas 

interiores. Rios, lagos e represas dão suporte para esta produção que faz do Brasil um 

dos 10 maiores produtores mundiais de pescado de água doce. 

 A participação por regiões na produção pesqueira de água doce, evidencia o 

quão significativo a atividade é na região norte e nordeste, que concentram 
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respectivamente 59% e 27% da produção nacional. O Sudeste responde por 9%, o Centro-

oeste por 4% e o Sul por apenas 1% (IBAMA, 2008). Não é por que a região Sul possui 

menor expressividade na produção pesqueira nacional, que se torna menos importante 

seu estudo. Muitas famílias dependem desta atividade extrativa para sobreviverem. 

A atividade pesqueira artesanal realizada no interior do Rio Grande do Sul é 

responsável pelo sustento de muitas famílias. Vivendo apenas da pesca, ou realizando 

outras atividades que complementam a renda, essas famílias se dedicam a gerações a 

essa atividade, que para muitas não possui apenas uma importância econômica, mas 

também cultural.  

O cenário pesqueiro no mundo vem apresentando estagnação e redução da pesca 

extrativa desde a década de 1960, segundo o relatório “Aquacultura e Pesca em Águas 

Interiores no Brasil”, escrito pelo consultor da FAO, Arno Meschkat. Já na década de 

1960 a produção mundial de pescado não registrava, há vários anos aumento, e em 

muitas partes do mundo, os recursos pesqueiros já haviam sido explorados até a 

capacidade máxima ou já estavam sendo explorados em excesso. Segundo o relatório o 

Brasil possui importantes recursos pesqueiros de água doce, distribuídos em poucas, 

porém muito extensas, depressões hidrográficas.  

 De acordo com Cardoso (2007) e com o IBAMA (2008) a redução do pescado 

extrativo nos últimos anos ocasionada, entre outros motivos, pela sobrepesca, tem sido 

acompanhada de um incremento da produção aquícola continental e marinha.   

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as práticas pesqueiras 

exercidas pelos pescadores de águas continentais do Rio Grande do Sul. Foram 

realizados estudos nos municípios de Cruzeiro do Sul, Cachoeira do Sul, Rio Pardo e 

Manoel Viana. Através destes estudos foi realizada a caracterização da atividade de 

pescadores artesanais profissionais, verificando suas condições de vida, as 

características da atividade pesqueira, a relação complementar da pesca com outras 

atividades e fatores que implicam direta e indiretamente na atividade. 

Consiste em parte do produto final do projeto “Pesca e Atividades 

Complementares”, desenvolvido com o apoio da Fapergs, junto ao Departamento de 
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Geociências da Universidade Federal de Santa Maria e teve a contribuição de Mariele 

Colleto Furlan, Josué Martins, Samir Bitencourt Kemel e Graciéla Miotti Garcez. 

METODOLOGIA 

A base metodológica deste trabalho consistiu na produção de informações 

primárias junto aos pescadores amostrados, investigando sobre sua produção pesqueira 

e seus modos de vida. Para tanto, inicialmente, foram realizadas análises bibliográfica e 

documental, complementadas com trabalhos de campo, entrevistas com presidentes de 

Colônias e Associações de Pescadores e aplicação de questionários com os pescadores 

artesanais profissionais residentes nos municípios estudados.  

Os questionários abordaram questões referentes à situação sócioeconômica dos 

pescadores e de suas famílias, e também aborda questões técnicas para assim permitir a 

caracterização da atividade pesqueira realizada nas áreas de estudo. A partir dos dados 

obtidos nestes questionários houve a elaboração de gráficos que facilitam a interpretação 

das informações obtidas. Nos quatro municípios, Cruzeiro do Sul, Cachoeira do Sul, Rio 

Pardo e Manoel Viana, foram aplicados um total de 59 questionários.  

As entrevistas realizadas com os Presidentes de Colônias de Pescadores tiveram 

como objetivo o levantamento de dados sobre a realidade local, como o número de 

pescadores, tipos de problemas enfrentados, dentre outras informações pertinentes e 

também procurou perceber como se dão as relações da Colônia e dos pescadores com 

instituições como o IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Prefeituras 

Municipais e com a PATRAM – Patrulha Ambiental. 

RESULTADOS  

Nos quatro municípios estudados, encontramos pescadores profissionais 

artesanais de pequena escala, que obtém através da atividade pesqueira a maior parte 

do seu sustento e de sua família. Em alguns casos a família toda participava da atividade. 

Muitos alegaram não ser possível mais sobreviver exclusivamente da pesca, atribuindo 

diversos fatores para isto, como o aumento de pessoas que se dedicam a pesca, 

principalmente a pesca esportiva realizada de maneira imprudente, a diminuição do 
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pescado em decorrência da qualidade dos rios e das modificações nas dinâmicas de 

inundação, conforme foi relatado por pescadores entrevistados. 

Em Cachoeira do Sul um casal de pescadores entrevistado, quando questionados 

sobre a questão de ter a atividade pesqueira como único meio de vida, querendo 

enfatizar as dificuldades encontradas, relatou que há aproximadamente 10 anos é que 

não se tem condições de viver só da pesca, “agora não tem mais peixe (...) antes tinha 

peixe em qualquer lugar, agora tu tem que correr atrás do peixe (...)  10 anos atrás tu 

enchia a canoa com 100m de rede”. 

A pesca foi e ainda é exercida essencialmente por uma população mais pobre, de 

caráter extrativista e de subsistência, em muitos casos. Pesca profissional e no sentido de 

modo de sobrevivência, pois a pesca esportiva principalmente na área próxima a 

Cruzeiro do Sul é muito grande e como foi relatado pelos pescadores nas entrevistas. 

Muitas vezes esta modalidade atrapalha o trabalho de quem retira do rio o seu sustento 

e de sua família. 

 Para melhor sintetizar a caracterização dos pescadores e, principalmente, da 

atividade pesqueira, nos municípios estudados, foram elaborados gráficos, que trazem 

resultados referentes ao total de entrevistados e tabelas que discriminam por município 

estes dados. Cabe relembrar que os municípios de Cruzeiros do Sul, Cachoeira do Sul e 

Rio Pardo pertencem à região hidrográfica do Guaíba e o município de Manoel Viana a 

região do Uruguai, o que em alguns temas mostra as diferenças existentes entre as duas 

regiões.     

Dos 59 pescadores entrevistados, 74% pescam em rios, como pode ser observado 

no gráfico abaixo. 13% pescam em lagoas, 10% em açudes e 3% em barragens, mas raros 

são os casos de pescadores que pescam apenas nestes outros locais e não pescam em rios. 

A maior parte realiza a pesca em rios ou em rios e lagoas e açudes. A tabela a seguir 

mostra quantos pescadores por município pescam em cada ambiente. 
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Gráfico 01. Locais de Pesca.     

Fonte: Trabalhos de Campo. 

Tabela 01. Locais de Pesca por município   

Local de Pesca Rio Pardo 
Cachoeira do 

Sul 

Cruzeiro do 

Sul 
Manuel Viana 

Rios 18 26 11 9 

Lagoas 7 2 2 0 

Açudes 2 6 0 1 

Represas 2 0 0 1 

Fonte: Trabalhos de Campo.   

Quanto ao local dos pesqueiros, uma parte dos pescadores entrevistados realiza a 

pesca nas proximidades de suas residências, outros deslocam-se por alguns quilômetros para 

chegarem aos pesqueiros. Existem ainda grupos de pescadores que se deslocam por várias 

horas e montam acampamento nas beiras de rio, onde permanecem por até uma semana. 

A maior parte dos pescadores consultados alegou realizarem as pescarias 

acompanhados por um ou mais pescadores. Por exemplo, no município de Rio Pardo, 

40% dos pescadores pescam acompanhados de 2 companheiros, 24% com apenas um, 

18% pescam sozinhos, 12% com 3 companheiros e 6% com 4 pescadores.   

Quanto à frequência com que se desloca para pescar, a maior parte alegou fazê-lo toda 

a semana, com a ressalva de que a atividade é regulada pelas condições de tempo tendo, 
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portanto, esse elemento como limitante. Em Rio Pardo, por exemplo, 65% dos pecadores 

entrevistados pescam toda a semana, 14% de 3 a 4 vezes, 14% 1 vez ao mês, e 7% duas vezes.  

Quanto ao tempo de pesca, período já dedicado a atividade, foram estabelecidas 

quatro classes, até 5 anos dedicados a pesca, de 5 a 10 anos, 10 a 20 anos e mais de 20 

anos. Observando o gráfico abaixo vemos que os pescadores se distribuem quase 

equivalentemente nestas classes. 

Gráfico 02. Tempo dedicado a Pesca.    

 

Fonte: Trabalhos de Campo. 

Tabela 02. Tempo dedicado à atividade pesqueira, por município. 

Tempo de Pesca Rio Pardo 
Cachoeira do 

Sul 

Cruzeiro do 

Sul 

 

Manoel 

Viana 

Até 5 anos 2 4 3 4 

5 - 10 anos 6 3 5 4 

10 – 20 anos 4 8 1 0 

mais de 20 anos 6 7 2 1 

Fonte: Trabalhos de Campo. 

Quanto aos instrumentos utilizados, a grande maioria dos pescadores utiliza 

redes ou redes e espinheis, as percentagens utilizadas podem ser conferidas no gráfico 
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abaixo. Na tabela 3, pode-se observar que apenas em Cachoeira do Sul e em Manoel 

Viana um número significativo de pescadores declarou utilizar outros tipos de materiais 

para pescar, como anzóis e linhas de mão.      

Gráfico 03. Instrumentos utilizados nas pescarias. 

 

 Fonte: Trabalhos de Campo. 

Tabela 03. Instrumentos utilizados nas pescarias, por municípios. 

Instrumentos 

utilizados 
Rio Pardo Cachoeira do Sul Cruzeiro do Sul Manuel Viana 

Rede 17 21 11 9 

Espinhel 15 19 10 9 

Tarrafa 1 4 4 0 

Outros 1 14 0 7 

Fonte: Trabalhos de Campo. 

A rede de pesca consiste em uma malha de linha, geralmente de nylon, mais 

comprida do que larga onde os peixes quando passam pela rede, acabam ficando presos 

na malha. O comprimento médio de cada rede é de 100m, variando dependendo da 

largura do rio, sendo que muitas vezes, caso o rio seja muito largo, emenda-se várias 

redes a fim de obter uma maior área de captura. A altura varia de 1 a 2m, existindo dois 

tipos de disposição das mesmas: a vertical, onde a parte de cima das redes é presa por 
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bóias e a parte de baixo por pedras ou algum peso qualquer; e a “de arrasto”, que ficam 

quase que em posição horizontal, em relação ao nível da água. A grande maioria dos 

pescadores respondeu que se utiliza das redes verticais. A rede conhecida como 

“feiticeira”, que é composta por 3 malhas sobrepostas, não foi citada pelos entrevistados, 

vista que ela é considerada desleal na captura dos peixes. 

O espinhel consiste em uma linha de nylon comprida, que, em intervalos 

regulares, prende-se outras linhas secundárias onde cada uma termina num anzol. 

Os anzóis de um espinhel sempre são do mesmo tamanho, existindo espinhéis 

específicos para cada tipo de peixe. O número de anzóis em cada espinhel varia de 50 a 

100, e, assim como nas redes, é possível emendar um ao outro e obter espinhéis maiores. 

Na maioria dos espinhéis, numa das pontas existe uma pedra ou um peso qualquer e na 

outra ponta, uma bóia flutuadora. Na hora de largar o equipamento na água, solta-se 

primeiro a parte do peso e vai-se soltando os anzóis iscados. Quando se percebe que está 

esticado, solta-se a outra extremidade, ficando a bóia flutuando na água, marcando onde 

está o espinhel. O recolhimento do espinhel deve ser feito de maneira calma e com muito 

controle do pescador, pois em caso de descuido, pode-se ferir-se com os anzóis ou até 

mesmo com o ferrão venenoso de alguma espécie de peixe. 

A tarrafa é uma rede de pesca circular, de malha fina, com pesos na periferia e 

um cabo fino no centro, pelo qual é puxada. As tarrafas são equipamentos de difícil uso, 

tendo que o pescador ter muita prática no manejo da mesma e conhecimento dos locais 

de pesca, pois deve-se jogar a tarrafa em locais onde presume-se ter cardumes de peixes, 

sem obstáculos, como galhos, pedras ou outro tipo de sujeira, que podem danificar o 

equipamento. 

Sobre as espécies de peixes pescadas no rio Taquari, em Cruzeiro do Sul, são sete: 

piava, jundiá, pintado, traíra, cascudo, grumatã e carpa. A espécie mais capturada é o 

pintado, onde todos os pescadores alegaram pegar em suas pescarias. 

Em Cachoeira do Sul, as espécies são: o pintado, o jundiá, a traíra, a piava, o 

dourado e o lambari. Sendo as três primeiras as mais capturadas.  Em Rio Pardo são 

pescadas basicamente as mesmas espécies, acrescentando apenas a carpa a esta lista. Já 



 

336 
 

em Manoel Viana as espécies pescadas são: o grumatã, piava, pintado, pati, jundiá, raia, 

e a traíra (esta última capturada em barragens). 

As embarcações utilizadas pelos pescadores são de pequeno porte, caicos de 

madeira a remo ou pequenos barcos à motor, 56% dos entrevistados alegou utilizar os 

primeiros. Alguns poucos pescadores alegaram possuir as duas embarcações. 

Gráfico 04. Tipos de embarcações utilizadas.      

 

  Fonte: Trabalhos de Campo. 

 

Tabela 04. Tipo de embarcações utilizadas pelos pescadores, por município. 

Tipo de Embarcação 
Rio 

Pardo 

Cachoeira do 

Sul 

Cruzeiro do 

Sul 

Manuel 

Viana 

Barco a motor 11 9 2 5 

Caico a remo 8 13 9 5 

Fonte: Trabalhos de Campo. 

Sobre a forma como o pescado é vendido, a grande maioria dos pescadores 

alegou ser feita de forma direta, vendida na própria casa dos pescadores, sendo levando 

até os consumidores ou realizada em pequenas feiras, apenas 6% dos pescadores alegou 

entregar todo o seu pescado, ou parte dele, para intermediários, sendo estes pescadores 

residentes em Cachoeira do Sul e Rio Pardo.    
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Como podemos observar os pescadores não têm vez nos mercados locais, sendo 

o pescado comercializado pelos próprios pescadores, em suas casas, feiras ou mesmo a 

domicílio, ou por intermediários. 

Gráfico 05. Forma de comercialização do pescado.   

 

Fonte: Trabalhos de Campo. 

Tabela 05. Forma de comercialização de pescado por município. 

Comercialização do 

Pescado 
Rio Pardo 

Cachoeira do 

Sul 

Cruzeiro do 

Sul 
Manuel Viana 

Direto 16 22 11 9 

Intermediários 2 2 0 0 

Fonte: Trabalhos de Campo. 

O rendimento mensal dos pescadores não é algo regular, pois são muitos os 

fatores que interferem na atividade. Os únicos meses em que há regularidade é durante 

a piracema (cerca de quatro meses, entre novembro e fevereiro), quando os pescadores 

cadastrados nas colônias recebem o seguro desemprego, no valor de um salário mínimo. 

No restante do ano a média recebida pelos pescadores é também de cerca de um salário, 

pelo menos para 60% deles, apenas 20% alegou receber entre um e dois salários. Sendo 

que outros 20% não souberam informar quanto arrecadam em um mês com a venda de 

peixes. 
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Gráfico 06. Rendimento Mensal obtido através da pesca.    

 

Fonte: Trabalhos de Campo 

Tabela 06. Rendimento mensal por pescador, por município. 

Rendimento  Mensal Rio   Pardo 
Cachoeira do 

Sul 

Cruzeiro do 

Sul 

Manuel 

Viana 

Não declarou 1 1 7 3 

Até 1 salário 11 18 3 5 

1 - 2 salários 6 3 1 2 

Fonte: Trabalhos de Campo. 

A pesca é tida como a principal fonte de renda, quando não a única, dos 

pescadores consultados. Em Rio Pardo, 10 pescadores alegaram não possuir outra 

atividade rentável, e os 7 restantes possuem atividades complementares, algumas 

temporárias, realizadas no período da piracema como a venda de lenha, o trabalho em 

bares durante o verão e, principalmente, a realização de “bicos” (serviços gerais). Em 

Cruzeiro do Sul a maioria dos pescadores também alegou não possuir outro tipo de 

atividade, alguns poucos disseram também fazer “biscates”, mas nada muito 

significativo na renda familiar. Em Cachoeira do Sul, 6 pescadores declararam realizar 

outras atividades em serviços como: limpeza, trabalhos na construção civil, serviços 

gerais, lavoura, criação de abelhas e artesanato de pesca (confecção de redes).  Em 
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Manuel Viana, três pescadores declararam realizar outras atividades como “biscates” e 

o trabalho nas fazendas. 

Quanto às atividades complementares, realizadas para suprir as necessidades 

financeiras das famílias, como foi dito no início, está cada vez mais difícil obter o sustento 

das famílias de pescadores apenas através do desenvolvimento da atividade pesqueira. 

No município de Cachoeira do Sul talvez tenhamos uma peculiaridade com relação às 

respostas obtidas nos questionários sobre as atividades complementares. Essas respostas 

que contradizem o relato do casal de pescadores mencionado no início desta seção 

podem ter sofrido influência do receio que os pescadores tinham no período em que 

foram aplicados os questionários, que coincidiu com o momento em que a polícia federal 

estava investigando no município a existência de pescadores que recebiam o salário 

desemprego, sem serem pescadores profissionais.  

Nos outros municípios podemos observar o quão recorrente é o relato de 

atividades complementares a pesca, na maior parte das vezes são pequenos serviços 

realizados esporadicamente conforme surge a oportunidade. Ou serviços realizados 

durante a piracema (época em que podem pescar apenas para subsistência).     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesca enquanto atividade profissional é responsável pelo sustento de uma 

parcela importante da população, sendo um elemento determinante no modo de vida 

desta. Muitas vezes sendo a única fonte de renda, em outras, sendo uma atividade que 

se complementa, ganha importância como fonte de recursos da família, que pratica 

outras atividades na busca de completar o orçamento familiar.  

De forma geral, podemos afirmar que os pescadores das áreas de estudo 

apresentam: baixo poder aquisitivo e condições de vida precárias. O que não deixa de 

ser um reflexo da falta de valorização e reconhecimento do governo e da sociedade para 

com essa população e para com a prática pesqueira. 

Meschkat (1975) já descrevia a situação das populações tradicionais de 

pescadores artesanais, como sendo precária, com a maior parte deles pertencendo às 

classes de nível baixo de renda, atribuído por ele como sendo em parte uma resposta à 
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falta de acesso aos modernos progressos técnicos devido, principalmente, à falta de 

capital e mínima comunicação com o mundo exterior.    

A situação sócio-econômica dos pescadores que foram alvo desta pesquisa se 

mostrou muito semelhante à descrita por Meschkat, mas podemos atribuir às causas 

disto, não só a falta de acesso a técnicas mais avançadas, mas a diversos problemas 

enfrentados pelos pescadores de pequena escala, como a escassez de pescado, devido à 

qualidade das águas (contaminação por agrotóxicos e assoreamento do leito dos rios), a 

pesca predatória, e a falta de apoio das prefeituras para com a classe. 

Ao detalhar as características da atividade pesqueira nos municípios banhados 

por alguns rios do estado do Rio Grande do Sul, alguns aspectos parecem ser recorrentes 

e presentes em grande parte dos rios brasileiros. No rol de prioridades para o uso da 

água, a pesca fluvial profissional pouco é referenciada. O que se verifica nos municípios 

em questão é uma presença, nos meandros do tecido social, de um conjunto de 

trabalhadores pouco valorizados e que buscam seu sustento em águas que concorrem 

para atender a outros usos, acabando por reduzir sua produtividade. Viver da pesca 

passa a ser um desafio. 

A complementaridade entre a atividade pesqueira e outras atividades 

econômicas, desenvolvidas por pescadores de pequena escala, aparece nesse contexto 

como uma estratégia de reprodução social dos pequenos pescadores frente à baixa 

produtividade das pescarias e aos entraves do setor. Tendo sido um grande desafio 

conseguir adquirir a partir da pesca o sustento de suas famílias, cada vez mais 

pescadores necessitam efetuar atividades complementares à pesca. 

De outra parte, o acesso às águas e aos peixes, reduz parte das demandas por 

alimento e renda de parcelas das populações pobres do país, seja nas cidades, seja nos 

campos. As próprias estatísticas da FAO apontam para uma maior produção da pesca 

continental em países em desenvolvimento. 

Neste momento, chega-se próximo ao entendimento da importância da pesca 

fluvial nos rios do Rio Grande do Sul e parte dos problemas que enfrenta. Se levarmos 

em conta o consumo do pescado e sua importância como fonte alimentar, mais um valor 

deve ser agregado à atividade. Trabalho, renda e alimento gerados pela pesca extrativa 
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continental. Aspectos quase ausentes na priorização dos usos da água no Brasil e que se 

manifestam nos maiores ou menores conjuntos hídricos, na maior ou menor visibilidade 

que a pesca adquire nas economias urbanas e rurais ao longo do país. 
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O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E SEUS 

DESDOBRAMENTOS NO CAMPO EM TEMPOS DE GOLPE 
 

Fábio Ferreira Santos60 

Maria Franco Garcia61 

RESUMO 

As contradições do sistema capitalista nos impõem a pensar as transformações no espaço 

geográfico de forma dialética. A conjuntura atual em que vivemos no Brasil nos permite 

compreender que as políticas públicas, em especial o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), insere-se numa fase de extrema delicadeza, no que diz 

respeito ao seu gerenciamento. Nesse sentido, pensar na produção de alimentos do 

campesinato para este programa nos permite entender a relação Estado-camponês num 

momento de incerteza. Dessa forma, as mudanças no PNAE no decorrer dos seus 

sessenta e dois anos de existência fazem parte das transformações capitalistas que 

subordina as relações econômicas no território.  Contudo, a resistência camponesa e sua 

lógica produtiva vai de encontro a esse modelo de desenvolvimento e nos oferenda a 

pensar uma sociedade melhor e justa. Assim, diante do golpe de Temer no país e os 

retrocessos na política agrária e agrícola, o camponês continua resistindo e se recriando 

nas diferentes lutas pela terra e pela reprodução de sua família. 

Palavras-chaves: Golpe, Campesinato, políticas públicas; 

 

INTRODUÇÃO 

Este texto traz reflexões acerca do Programa nacional de alimentação escolar nos 

seus 62 anos de existência, destacando se suas transformações ao longo de décadas. 

Todavia, a conjuntura política atual nos referenda a pensar estratégias de resistências 

diante o golpe político instaurado no país. Nesse aspecto, os retrocessos nas políticas 

públicas para o campo, através da extinção do ministério do desenvolvimento agrário e 

da suspensão da assistência técnica rural tiveram rebatimentos significativos na 

agricultura camponesa. 
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61 Orientadora e professora do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade 

Federal da Paraíba, coordenadora do CEGET – Secção Paraíba. mmartillo@gmail.com 
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Nesse aspecto, o método dialético e as pesquisas bibliográficas nos 

impulsionaram a explicar as contradições na conjuntura política atual e seus 

desdobramentos para o campo.  

O PNAE faz parte de um dos eixos de acesso aos alimentos, no qual está inserido 

dentro da política nacional de segurança alimentar e nutricional (PNSAN) desde o ano 

de 2005. Para tal, o contexto em que se insere o PNAE no Brasil deve ser posto em 

evidencia para que fique claro o programa e sua atuação.   

Alguns autores no dar suporte teórico nas análises do PNAE como: Carvalho e 

Castro (2009), Belik (2006), Coimbra (1982), Fialho (1993), Costa (2001), Sturion (2003), 

entre outros que nos mostram que o programa nacional de alimentação escolar tem 

possibilitado aos camponeses a permanência na terra e que o PNAE é o mais antigo 

programa social do Governo Federal na área de educação e é o maior programa de 

alimentação em atividade no Brasil. 

Nesse âmbito a importância do PNAE para a educação é de extrema importância, 

pois visa a merenda escolar.  Segundo Carvalho e Castro (2009) 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado em 

1979, mas somente com a promulgação da Constituição Cidadã em 

1988, foi assegurado o direito à alimentação escolar a todos os alunos 

do ensino fundamental, como programa suplementar à política 

educacional. Logo na primeira metade da década de 1990, os 

formulados foram totalmente abolidos dos cardápios. (CARVALHO; 

CASTRO, 2009, p.3)  

Nesse sentido, O PNAE vincula-se como um programa suplementar a política 

educacional, uma vez que direciona a produção de alimentos da agricultura para a 

alimentação escolar. 

Historicamente, o ano de 2016 foi marcado pelas contradições e resistência na 

política brasileira.  O golpe político que resultou no impeachment de Dilma Rousseff, 

assegurou as elites dominantes deste país no poder. A forjação de pedaladas fiscais e de 

irregularidades durante a gestão da presidenta (2011 a 2016) marcaram um cenário 

político contraditório de retrocessos significativos para a sociedade. 

No espaço agrário, a tomada de poder pelo Golpista Michel Temer foi aclamada 

como um retrocesso nas discussões das políticas públicas para o campo.  Diante desse 
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contexto, os avanços conquistados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar nos 

últimos 10 anos foram rapidamente deteriorados pela bancada ruralista no Congresso 

Nacional. 

Nesse âmbito, a contextualização do programa ao longo de seus 62 anos de 

existência, e principalmente a partir de 2010, torna-se essencial para entendermos a 

relação do campesinato com o PNAE. Por ser um programa direcionado a aquisição de 

alimentos, a alimentação escolar se tornou nos últimos 7 anos, um mercado institucional 

para o campesinato. Dessa forma, a aprovação da lei 11.947 em 2009, prevê em seu art. 

14: 

Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do 

PNAE, no mínimo de 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e 

do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-

se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e comunidades quilombolas. (BRASIL, FNDE, 2012) 

Observa-se que a lei tem avanços para o campesinato, uma vez que objetiva 

fomentar a aquisição de alimentos a agricultura camponesa proporcionando aos alunos 

da rede pública uma alimentação saudável equilibrada.  Nesse aspecto, o PNAE tem 

como objetivo atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência 

em sala de aula, contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o 

rendimento escolar dos estudantes, além de promover a formação de hábitos 

alimentares saudáveis. (FNDE, 2012). 

Apesar disso, a partir do golpe de 2016, as políticas públicas vêm sofrendo 

alterações significavas através de medidas provisórias e a extinção do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). Tais medidas contra a agricultura camponesa 

significam retrocessos para o campo. 

Dessa forma, iremos suscitar o PNAE e suas faces no campo em seu processo 

histórico de implementação e consolidação para que possamos entender a conjuntura 

atual de golpe e desmonte das políticas públicas de produção de alimentos pelo 

campesinato.  
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1. O PNAE E SUAS FACES NO CAMPO 

O surgimento da Alimentação Escolar no território brasileiro está ligado a 

política de assistencialismo1. Surgido no início do século XX, a merenda escolar estava 

alicerçada pelos programas de combate à fome e a pobreza no Brasil.  

Segundo Carvalho & Castro (2010) 

As primeiras experiências brasileiras efetivas de oferta de alimentação 

escolar eram de caráter beneficente e não constituíam campo de 

intervenção do Estado. Destaca-se como exemplo, a Caixa Escolar 

(embrião da Associação de Pais Amigos e Mestres-Apams), que passou 

a mobilizar a atenção para o tema. (CARVALHO & CASTRO, 2010, p. 

2) 

 

A partir de 1930, os movimentos sociais passaram a pressionar o governo com 

atos públicos exigindo ações do Estado para os problemas da fome e pobreza que 

assolavam o Brasil, no qual anos teve repercussões anos seguintes no governo populista 

de Vargas, no qual se iniciava as primeiras ações relacionadas a alimentação no pais. 

No ano de 1965, a CNME foi reformulada através do Decreto nº 56.886, de 

20/09/1965, no qual altera o nome de CNME para Campanha Nacional de Alimentação 

Escolar (CNAE). As alterações previstas no decreto permitiram ao governo brasileiro um 

elenco de programas através da ajuda norte-americana como: alimentos para paz, 

financiado pela agencia dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional 

(USAID); O Programa Mundial de Alimentos (PMA), da organização das Nações Unidas 

(ONU) para a agricultura e a alimentação (FAO/ONU); o Programa de alimentos para o 

desenvolvimento, voltado ao atendimento das populações carentes e a alimentação de 

crianças em idade escolar;  

No ano de 1981 é criado o Instituto Nacional de Assistência ao educando (INAE) 

que passa a gerenciar o PNAE até o ano de 1983, quando o governo decreta a lei Nº 7.091 

e é criado a Fundação de assistência ao estudante (FAE), resultante da fusão da Fundação 

Nacional do Material Escolar (FENAME) com o INAE.  
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2. CONSTITUIÇÃO DE 1988: TRANSFORMAÇÕES NO PNAE E SEUS 

REBATIMENTOS NO CAMPO  

 

A década de 1980 é marcada pelas contradições no território brasileiro. A 

efervescência das lutas no campo e na cidade expressam a insatisfação com o regime 

militar. Esse momento histórico revela que era preciso eleições diretas para que o país 

saísse da crise político-econômica que assolava a sociedade brasileira.  

A política de alimentação durante a Nova República (1985-1990) previa os 

seguintes programas: foram previstos para 1986 os seguintes programas: PSA - 

Programa de suplementação alimentar e o PNAE, com o apoio aos programas de creches 

e ao programa nacional do leite para crianças carentes. Estas ações passaram a ser 

prioridades no que se refere a alimentação e nutrição no país.  

Com a promulgação da constituição de 1988, assegurou-se o direito 

universalizado à alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental a ser 

oferecido pelo governo Federal, estadual e os municípios.  

O PNAE tem sua base legal no artigo 205, incisos IV e VII do artigo 208 da 

constituição federal, assumindo como princípios a universalidade do atendimento e a 

equidade à alimentação escolar gratuita. No inciso IV: “educação infantil, em creche e 

pré-escolar, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”. (Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988 – art. 205). 

Ao assumir a presidência do Brasil, Itamar Franco percebe que os movimentos 

sociais estavam com a bandeira de luta acenando para mudança na conjuntura político-

econômica brasileira. No campo da alimentação,   

Os movimentos sociais como o da “Ação da cidadania contra a 

fome, a miséria e pela vida’’, liderada pelo sociólogo Betinho, 

reforçavam a expectativa de os cidadãos poderem ter maior 

poder de influência na implementação de políticas públicas 

incluindo a alimentação. (TEIXEIRA, 2008, p.40) 

As manifestações sociais forcaram o governo de Itamar Franco, em 18 de março 

de 1993, a assumir o compromisso de implementar uma política nacional de segurança 

alimentar e sequentemente constituir um Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
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(CONSEA).  Embora, as ações do Estado busquem tentativas de suprir as necessidades 

alimentares da população brasileira, o modelo de agricultura voltada para o 

agronegócio1 sucumbi qualquer projeto de combate à fome e a pobreza no país.  

O governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) é mercado pela política 

neoliberal, onde a política do Estado mínimo e a desregulamentação econômica 

atendesse os interesses do capital. Nesse aspecto, várias empresas públicas e serviços 

públicos foram privatizados consolidando o neoliberalismo econômico no Brasil.  

Em relação ao PNAE, vemos uma relação intrínseca com o censo escolar, uma 

vez que é a partir dos dados da matriculas dos alunos que o governo federal repassa os 

recursos financeiros que serão destinados a compra dos gêneros alimentícios que irão 

suprir a alimentação dos alunos.  

Em 28 de junho de 2001, o governo FHC aprova a medida provisória nº 2.178-34, 

no qual dispõe os repasses financeiros do PNAE e institui o programa dinheiro direto na 

escola. Essa medida provisória  

determinou que 70 por cento dos recursos do FNDE para alimentação 

escolar deveriam ser usados na compra de itens básicos de alimentação, 

levando em consideração os hábitos alimentares regionais/ locais e a 

disponibilidade de culturas locais para promover o desenvolvimento 

local e reforçando a necessidade de comprar produtos alimentares 

locais para as refeições escolares. Além disso, a Resolução nº 15 do 

FNDE (de 16 de junho de 2003) estabeleceu os critérios e as 

modalidades de transferência de recursos do FNDE para as entidades 

executoras – as secretarias de educação dos municípios e estados. 

(BRASIL, 2013, p.22) 

  

Nesse aspecto, as compras de alimentos atenderiam a agricultura camponesa 

local, permitindo ao campesinato inserir-se na venda de seus produtos ao PNAE. 

Contudo, o assistencialismo político excluía uma parcela significativa dos camponeses, 

beneficiando apenas os produtores ligados a grupos políticos local1.  

A partir de 2003, o PNAE passa por transformações importantes que e 

repercutirão no campo educacional e alimentar do país. Veremos a seguir o governo de 

LULA (2003 – 2010) que trará modificações significativas, instaurando uma política 

alimentar visando maior flexibilidade, eficiência e eficácia na gestão do Programa nos 

Estados e municípios, e os Governos Dilma e o Governo Ilegítimo de Michel Temer.  
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3. O PNAE NO PERÍODO 2003-2017: MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NA 

POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PAÍS  

 

A partir de 2003, o PNAE passa a está na pauta do governo brasileiro.  O início 

do governo LULA é marcado pela instauração do programa Fome Zero1, no qual visava 

atender as questões relativas a fome por meio da integração dos vários programas e 

políticas relacionadas a assistência social, transferência de renda, reforma agrária, 

alimentação escolar e outras.  

  De acordo com o Peixinho (2013)   

A partir de 2003, pela primeira vez verificou-se a inserção de um 

nutricionista na coordenação geral do programa dentro da sua esfera 

de gestão federal, ou seja, junto ao FNDE. Assim sendo, o PNAE passa 

a reafirmar que a responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos 

Estados, no Distrito Federal, nos Municípios e nas escolas federais cabe 

ao nutricionista. As atribuições do nutricionista como responsável 

técnico do Programa vão desde a análise do perfil nutricional dos 

escolares atendidos para elaboração de cardápios e listas de compras, a 

realização de ações educativas em alimentação e nutrição que 

perpassem pelo currículo escolar. (PEIXINHO, 2013, p. 912) 

 

A inserção de nutricionista no gerenciamento do PNAE reafirmou o 

compromisso do Governo Lula com a alimentação escolar. Para se ter ideia, em 2003 

havia 12 % de nutricionista atuando no programa nos Estados e municípios. Já em 2011, 

esse número foi ampliado para mais de 82%, significando uma abrangência do número 

de nutricionista do programa no país.  

Nesse contexto,  

O Artigo 14 do PNAE pode ser encarado como uma evolução do PAA 

(Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar), que 

propiciou a criação de um mercado institucional que visa à compra de 

produtos alimentícios da agricultura familiar para formação de 

estoques estratégicos ou doação à população em situação de 

insegurança alimentar. (...) a merenda escolar acabou por se tornar a 

maior demandante da modalidade do PAA “Compra com Doação 

Simultânea”, representando 50% das aquisições. (SILVA, 2013, p.3) 
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A criação de um mercado institucional de alimentos provenientes da agricultura 

camponesa, incentivou os camponeses a produzir alimentos direcionados aos 

programas Federais. Importante frisar que os produtos agrícolas do PAA passaram a ser 

consumidos pelo PNAE, uma vez que a merenda escolar passou a ser a maior 

demandante de compras da aquisição de alimentos. Nesse âmbito, observa-se que a 

ampliação dos recursos financeiros e do número de alunos atendidos pelo PNAE no 

governo Lula pode ser verificada na tabela 51. 

 

Tabela 5.Distribuição dos recursos financeiros executados (em milhões de reais) e do número de 

alunos atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no período de 2003 a 

2010. 

ANO 

Recursos 

financeiros 

(Em milhões de R$) 

Alunos atendidos 

(Em milhões) 

2003 954,2 37,3 

2004 1.025 37,8 

2005 1.266 36,4 

2006 1.500 36,3 

2007 1.520 35,7 

2008 1.490 34,6 

2009 2.013 47,0 

2010 3.034 45,6 

Fonte: FNDE, dados estatísticos, 2017 

Organização: SANTOS, 2017. 

 

O aumento dos recursos destinados ao PNAE está ligado diretamente ao valor 

da nutrição por aluno, que subiu de R$ 0,06 em 1996 para R$ 0,22 em 2003. Esse aumento 

promoveu ampliação das verbas federais aos municípios e Estados. Percebe-se que em 

2009 e 2010 o aumento do número de alunos refletiu substancialmente no aumento dos 

recursos financeiros, uma vez que o cálculo das verbas destinadas ao PNAE é calculado 

com base no censo escolar do ano anterior.  

A grande conquista para o PNAE, sem dúvida, veio com a publicação 

da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Conquista esta, fruto de um 
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processo intersetorial no Governo Federal e de ampla participação da 

sociedade civil por meio do Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA). Avança quando dispõe sobre 

alimentação escolar e não somente sobre um Programa. Universaliza o 

PNAE para toda educação básica, ou seja, da educação infantil ao 

ensino médio, além dos jovens e adultos; define a educação alimentar e 

nutricional como eixo prioritário para o alcance dos objetivos do 

Programa; fortalece a participação da comunidade no controle social 

das ações desenvolvidas pelos Estados, DF e Municípios; formaliza a 

garantia da alimentação aos alunos mesmo quando houver suspensão 

do repasse dos recursos por eventuais irregularidades constatadas na 

execução do PNAE. (PEIXINHO, 2013, p.913) 

 

Percebe-se que a universalização do PNAE por toda educação básica significa 

avanços no campo educacional e alimentar, promovendo rebatimentos significativos na 

sociedade. Assim, O Programa tem como objetivo atender as necessidades nutricionais 

dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuir para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, além de 

promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. (Brasil. FNDE, 2012). 

A partir da Lei nº 11.947, observamos duas grandes inovações: o atendimento aos 

alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a aquisição de 

gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.  De acordo com o FNDE (2015),  

O PNAE induz e potencializa a afirmação da identidade, a redução da 

pobreza e da insegurança alimentar no campo, a (re) organização de 

comunidades incluindo povos indígenas e quilombolas, o incentivo a 

organização e associações das famílias agricultoras e o fortalecimento 

do tecido social, a dinamização das economias locais, a ampliação da 

oferta de alimentos de qualidade e a valorização da produção familiar. 

(FNDE, 2015, p. 04) 

 

Nesse contexto, a lei 11.947/2009 contribui para a comercialização camponesa e a 

oferta de alimentos saudáveis nas unidades escolares do país. Para tanto, segundo 

Amaral (2007), a unidade executora do programa PNAE deve obedecer às normas para 

a compra direta, nas quais “as formas de compra prevista em lei são as seguintes: compra 

direta, carta convite, tomada de preços, concorrência pública, sistema de registro de 

preço, pregão e pregão eletrônico”.  
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No governo Dilma, o PNAE continuou seus avanços destacando-se com o 

aumento da compra de produtos alimentícios oriundo da agricultura familiar. Nesse 

contexto, o FNDE1 nos oferece subsídios para analisar os valores dos recursos 

disponíveis por municípios na aquisição de alimentos da agricultura camponesa. Esse 

fato, nos permite compreender a dimensão do mercado institucional na compra de 

gêneros alimentícios direcionados aos programas PNAE e PAA.  

A transferência de recursos do governo Federal para municípios e Estados 

cresceram nos últimos anos. Em 2011, o total de recursos financeiros disponíveis para o 

PNAE foram de 3,051 bilhões de reais para atender 44,4 milhões de alunos matriculados 

na rede de ensino pública.  Já em 2015 os recursos aumentaram para 3,762 bilhões de 

reais para atender 41,5 milhões de alunos da educação pública.  

No espaço agrário, as atuais medidas, entre elas, a suspensão por parte do 

governo golpista de Michel Temer da assistência técnica para os camponeses, “A 

Chamada Pública estava programada para contratar entidades de assistência técnica e 

extensão rural (ATER) para apoiar a gestão e a qualificação de mais de 930 associações e 

cooperativas da agricultura familiar e da reforma agrária em todo o país, para 

participarem dos mercados institucionais e privados", afirmou o líder da bancada, 

deputado federal Afonso Florence (PT/BA)62, foi um retrocesso inexplicável para a 

produção de alimentos pelos camponeses.  

Nesse aspecto, esta medida golpista não afeta apenas a contratação dos serviços 

de ATER, mas promove um desmonte de estratégias em curso para a inserção da 

agricultura familiar na comercialização de sua produção, seja nos mercados 

institucionais das compras públicas, como PAA e o PNAE, seja nos negócios privados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O avanço das contradições no sistema capitalista tem fortes rebatimentos no 

mundo do trabalho.  Nesse aspecto, a classe trabalhadora busca diferentes formas para 

sobreviver a barbárie do capital.   

                                                           
62www.brasil247.com/pt/247/brasil/237594/Bancada-do-PT-denuncia-suspensão-de-programa-

para-agricultura-familiar.htm 

http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/237594/Bancada-do-PT-denuncia-suspensão-de-programa-para-agricultura-familiar.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/237594/Bancada-do-PT-denuncia-suspensão-de-programa-para-agricultura-familiar.htm
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As transformações do PNAE ao longo de sua implementação e consolidação nos 

mostrou que o programa se especializou e territorializou abrangendo todos Estados e 

municípios do país. Esse fato foi importante porque a política alimentar permitiu ao 

campesinato inserir-se no mercado institucional na comercialização agrícola 

contribuindo para a reprodução da unidade familiar camponesa.  

As políticas públicas para o campo, em especial o PNAE, têm sido uma 

alternativa camponesa de reprodução familiar, embora, a forma em que está ocorrendo 

o processo vem sendo alvo de interesses do capital privado no campo, que busca 

subordinar o camponês as suas relações desiguais. 

Os retrocessos nas políticas públicas para o campo, repercutem diretamente na 

aquisição de alimentos do campesinato para os programas de suplementação alimentar 

como PAA e PNAE. A extinção do MDA e a nomeação de novos ministros da Educação 

e da Agricultura, este um expoente do agronegócio no Brasil, o ex-senador Blairo Maggi 

também conhecido como Rei da Soja, e diversos cortes e flexibilizações trabalhistas, são 

sinais dos retrocessos do governo golpista para o campo. 

Embora, o governo golpista lance propostas de aumento dos recursos do PNAE 

para este ano, as medidas tomadas anteriormente como a extinção da assistência técnica 

rural - ATER, repercutiu diretamente nas estratégias da inserção do campesinato na 

comercialização de sua produção via PAA, PNAE e nos negócios privados dos 

camponeses.  

Sendo assim, mesmo diante do contexto de golpe, a resistência e luta camponesa 

vai além da produção de alimentos para o PNAE e as dificuldades enfrentadas pelo 

desmonte de governo podem servir de incentivo para que a luta na terra possa se 

especializar em outros campos econômicos que permitam o campesinato se reproduzir 

e recriar-se no espaço agrário.  
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RESUMO 

Este texto tem como objetivo discutir as formas de reprodução do campesinato no Pontal 

do Paranapanema, localizado no extremo Oeste do estado de São Paulo, e a agroecologia 

a partir do desenvolvimento do projeto de extensão Cestas Agroecológicas e Solidárias 

“Raízes do Pontal”. O projeto surge como uma proposta de alternativa para a geração 

de renda das famílias camponesas da Associação Regional para a Cooperação Agrícola 

(ARCA), do Assentamento Gleba XV de Novembro, no município de Euclides da Cunha 

Paulista, a partir do enfraquecimento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 

Este projeto tem sido desenvolvido a partir de parceria entre o Setor de Produção do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Centro de Estudos de 

Geografia do Trabalho (CEGeT). 

Palavras-Chave: Cestas agroecológicas; campesinato; agroecologia; assentamentos 

rurais. 

 

INTRODUÇÃO 

Este texto é resultado das reflexões que temos realizados no âmbito do Centro de 

Estudos de Geografia do Trabalho (CEGeT) e do Centro de Estudos do Trabalho, 
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Ambiente e Saúde (Coletivo CETAS de Pesquisadores), através do desenvolvimento das 

atividades de pesquisa e extensão.  

Tem como objetivo apresentar em primeiro momento o contexto das formas de 

reprodução do campesinato no Pontal do Paranapanema, região localizada no extremo 

Oeste do estado de São Paulo, nos assentamentos oriundos da reforma agrária, tendo em 

vista as dificuldades para a comercialização dos alimentos produzidos pelas famílias 

camponesas frente ao esfacelamento de políticas públicas para o campo, trazendo para 

a discussão o caso específico do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no 

assentamento Gleba XV de Novembro, localizado nos municípios de Euclides da Cunha 

Paulista e Rosana (SP) frente à dificuldade de comercialização dos alimentos produzidos 

nos assentamentos, sobretudo por conta o enfraquecimento do PAA, a comercialização 

das cestas tem sido uma importante alternativa para a reprodução das famílias. 

Este texto está dividido em três partes. Na primeira dela o objetivo é discutir a 

reprodução do campesinato no Pontal do Paranapanema a partir da participação no 

PAA. Na segunda parte apresentamos o contexto de surgimento da idéia e o 

funcionamento do projeto Cestas Agroecológicas e Solidárias “Raízes do Pontal”. Por 

fim, no terceiro e último apresentamos uma discussão sobre o fortalecimento das 

questões sobre agroecologia a partir do desenvolvimento do projeto. 

Diante dos recentes ataques efetuados pelas políticas de cunho neoliberal, que 

por consequência tem apresentado como resultado o desmonte do Estado brasileiro e 

das limitadas conquistas sociais alcançadas nos últimos anos, evidencia-se um abandono 

das políticas públicas para o campo. Diante disso, é importante identificar alternativas 

de comercialização da produção de alimentos protagonizada por estas famílias, é neste 

sentido que nasce o projeto “Cestas Agroecológicas Raízes do Pontal”, uma proposta de 

comercialização de cestas agroecológicas com alimentos produzidos por 15 famílias do 

assentamento Gleba XV de Novembro organizados na Associação Regional de 

Cooperação Agrícola (ARCA), município de Euclides da Cunha Paulista (SP).  

Com o enfraquecimento das políticas para a agricultura camponesa, promoveu-

se com mais facilidade a entrada do capital privado nos assentamentos, oferecendo 

pacotes agrícolas, envolvendo o uso de diversos agrotóxicos, assim como a alteração na 
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rotina de trabalho e a intensificação da mão-de-obra. Tendo em vista essa conjuntura de 

enfraquecimento das políticas públicas, no Pontal do Paranapanema; viu-se na parceria 

entre o Setor de Produção do MST e pesquisadores do CEGeT a possibilidade de criar 

mecanismos que possibilitassem contribuir com a permanência das famílias na terra 

através da comercialização de alimentos. Assim foi que idealizaram o projeto “Cestas 

Agroecológicas Raízes do Pontal”.  

A Cestas são comercializadas na UNESP/FCT, sendo o público consumidor a 

comunidade acadêmica (docentes, alunos e servidores) e comunidade local (moradores 

da cidade de Presidente Prudente). 

 

O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) NO ASSENTAMENTO 

GLEBA XV DE NOVEMBRO 

 

O processo de luta pela terra no Pontal do Paranapanema demonstra duas pontas 

de atuação dos movimentos sociais do campo. A primeira é reforçar a tese de que a 

estrutura fundiária caracterizada pela concentração de terras é arcaica, e, portanto, não 

contempla a função social estabelecida para a terra baseada na necessidade de milhares 

de famílias se reproduzirem através do trabalho de base familiar. Juntamente com isso, 

a luta, para além do acesso à terra, demonstra as potencialidades que as famílias têm 

para produzir alimentos em quantidade e qualidade para a sociedade. 

Neste sentido, é possível afirmar que o processo de luta pela terra é 

complementado pela luta pela permanência na terra, e isso justifica o empenho dos 

movimentos sociais do campo na busca pela diversificação de formas de reprodução na 

terra e garantia de renda e trabalho para as famílias camponesas. Assim, um dos 

desdobramentos desta necessidade de criar mecanismos para as famílias permanecerem 

na terra foi a conquista do Programa de Aquisição de Alimentos, em 2003, no âmbito do 

Programa Fome Zero, a partir de demandas e luta dos movimentos sociais (LEAL, 2017). 

Entre as políticas públicas de compras de alimentos existentes, o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) se destaca por ser um dos mais recentes programas de 

incentivo e fortalecimento da agricultura camponesa; pois apresenta-se como uma 

novidade para a comercialização da produção de alimentos. 
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O PAA foi instituído em 2003 pelo artigo 19 da Lei nº. 10.696, de 2 de julho de 

2003, e regulamentado pelo Decreto nº 4.772, de 02 de julho de 2003, o qual foi alterado 

pelo Decreto nº. 5.873, de 15 de agosto de 2006. O Programa tem como principal objetivo 

estimular a agricultura camponesa por meio da compra de alimentos e sua distribuição 

em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações pobres, 

trabalhadores desempregados e em risco nutricional (LEAL, 2017). Sendo que os 

principais beneficiários, além das famílias camponesas, as famílias 

socioeconomicamente vulneráveis que vivem nos centros urbanos. 

O Programa funciona por meio de aquisição de alimentos produzidos pelas 

famílias camponesas, comprados via Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) 

e com mediação das associações ou cooperativas camponesas. Os alimentos adquiridos 

são destinados para centros de distribuição e instituições de apoio social. No caso das 

famílias socioeconomicamente vulneráveis o responsável pela recepção e distribuição 

dos alimentos são as secretarias de assistência social que organiza estas famílias através 

do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadUnico). Também 

são distribuídos alimentos para instituições de assistência social, como igrejas, asilos, 

creches e outros. Já para o PNAE, os alimentos são destinados diretamente para as 

escolas públicas de ensino básico. 

Cada família vinculada à associação ou à cooperativa possui um limite de anual 

de R$ 8.000,00. Entretanto, conforme pudemos verificar empiricamente e através das 

entrevistas realizadas, e reforça por Leal (2017), este valor ainda é irrisório e não 

contempla o valor da produção das famílias camponesas, já que estas famílias 

conseguem atingir os R$8.000,00 nos primeiros 5 ou 6 meses de participação no 

Programa.  

O que temos percebido de rebatimentos do PAA para o campo está relacionado 

com a possibilidade de fortalecimento da produção de alimentos protagonizada pelas 

famílias camponesas, isso, pois, permitido para criação de um mecanismo de 

comercialização destes alimentos, que até então era uma das grandes dificuldades das 

famílias. Embora as famílias tenham se empenhado historicamente na produção de 

alimentos, o PAA surge enquanto uma forma de visibilizar esta produção, 
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demonstrando a capacidade de produzir alimentos por meio do trabalho de base 

familiar; reforçando a viabilidade da Reforma Agrária, dedicando terras de trabalho 

para  sujeitos que dela necessitam para reprodução.  

Leal (2017) aponta, ainda, que o Programa ao suprir a demanda de 

comercialização de alimentos dos camponeses, por um lado, e carência alimentos das 

famílias pobres dos centros urbanos, do outro, possibilita, em tese, uma nova 

sociabilidade de classe, ao aproximar os sujeitos trabalhadores do campo aos sujeitos 

trabalhadores das cidades.  

Porém, um dos problemas estruturais do PAA é o fato dele não ser uma política 

pública efetiva, mas sim um Programa de Governo, desta forma, sempre pairou o 

sentido de insegurança quanto à sua continuidade, e a luta dos movimentos sociais do  

sempre foi no sentido de demandar a efetivação do Programa enquanto uma Política de 

Estado. 

 

Na conjuntura que se encontra o país, considerando que o PAA, 

enquanto uma Política de Governo submissa as negociações e 

travagens em meio a arena de posicionamentos políticos inconsistentes 

na nossa frágil e manipulada democracia, já vinha apresentando 

fragilidades e nesse momento, posteriormente ao Golpe de Estado, que 

derrubou a Presidente Dilma Rousseff, mesmo não “anunciando” 

oficialmente, mas já evidenciando o seu fim, o desafio está posto! 

(LEAL, 2017, p. 97) 

 

Ainda, de acordo com Leal (2017), 2.152 famílias assentadas do Pontal 

participaram do PAA no ano de 2012, enquanto que no ano seguinte houve uma queda 

para 1.227 famílias, mesmo ano que houve corte no repasse de recursos para o Programa, 

com 1.794 e 669 famílias participando em 2014 e 2015, respectivamente. 

Esta última queda em 2015 se intensificou no ano seguinte, seja na participação 

das famílias assentadas, ou nos recursos destinados ao PAA, e nas demais políticas 

públicas para o campo, principalmente com o fim do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário no (des)governo de Michel Temer. 

A diminuição de recursos para a agricultura familiar não advém da crise da 

máquina pública, na verdade representa um projeto de sociedade refém do 
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agrohidronegócio, este que não prioriza o desenvolvimento social e combate à fome, 

como previa o PAA. Ainda que haja críticas, há/havia um potencial nesta política, haja 

visto as experiências de organização que foram estimuladas por meio dela, 

protagonizado principalmente por jovens e mulheres assentados, ou seja, promovendo 

a inserção de sujeitos historicamente negados no que diz respeito ao trabalho no campo, 

mas que sempre estiveram lá. 

 

O SURGIMENTO DO PROJETO CESTAS AGROECOLÓGICAS E SOLIDÁRIAS 

“RAÍZES DO PONTAL” 

 

Neste sentido, surge a necessidade de buscar alternativas para a comercialização 

nos assentamentos a partir da retração do PAA. Os alimentos que vinham sendo 

produzidos não teriam, naquele momento, outra forma de serem comercializados. 

Outro reflexo do enfraquecimento do PAA é na organização social e política nos 

assentamentos rurais. No caso da ARCA, o trabalho com o PAA vinha sendo um dos 

motes de atuação da associação, já que o trabalho de logístico e burocrático ocupava boa 

parte do tempo da entidade. Assim sendo, buscar novas formas de comercializar os 

alimentos iria causar efeitos não somente para a continuidade da reprodução das 

famílias, mas também para a manutenção da organização através da associação. 

A partir desta necessidade de criar novos mecanismos para a manutenção da 

geração de renda e organização social das famílias camponesas, surge o projeto Cestas 

Agroecológicas e Solidárias “Raízes do Pontal”, numa parceria entre Centro de Estudos 

de Geografia do Trabalho e Setor de Produção do MST, juntamente com a Associação 

Regional de Cooperação Agrícola (ARCA).  

A idealização do projeto surgiu durante um trabalho de campo realizado pelo 

grupo de pesquisa, no Assentamento Gleba XV de Novembro. Durante o trabalho de 

campo o foco dos pesquisadores era conhecer através de pesquisa qualitativa e com 

aplicação de entrevistas semiestruturadas as formas de reprodução das famílias 

camponesas, a participação e desdobramentos do PAA, as estratégias para produção 

agroecológica e os processos de assalariamento nas empresas de cana-de-açúcar. No 

apuramento da pesquisa os problemas relacionados ao enfraquecimento do PAA 
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saltaram aos nossos olhos e chamaram a atenção da equipe para as estratégias de 

comercialização da produção.  

Assim, propomos à ARCA a proposta de organização das Cestas Agroecológicas 

e Solidárias. 

O primeiro passo para a concretização do Projeto foi uma reunião com a 

Associação no qual discutimos a proposta do projeto e um cronograma de trabalho. Em 

seguida realizamos trabalhos de campo com foco no levantamento de informações sobre 

produção de alimentos para construção de calendários agrícola destas famílias, 

indicando período de plantio, colheita, quantidade de alimentos produzidos e outras 

informações (Figura 1 e 2). Depois de discutir juntamente com a associação os resultados 

colhidos em campo, pudemos analisar que as famílias possuíam capacidade para 

produzir alimentos em grande diversidade, agroecológicos e durante todo o ano, o que  

nos animou para prosseguir com a idéia do projeto. 

O próximo passo foi realizar uma pesquisa para o levantamento de consumidores 

que tivessem interesse em participar do projeto na condição de parceiro consumidor. 

Nosso foco foi a comunidade acadêmica da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 

Universidade Estadual Paulista, pois é o local onde a equipe de estudantes e 

pesquisadores trabalham, e, portanto, possuem maior contato e maior facilidade para a 

operacionalização do projeto. Assim, foram consultados docentes, servidores e 

estudantes sobre o interesse em adquirir as cestas agroecológicas, também foi feito 

contato com parceiros de outros espaços, como sindicatos e partidos. No primeiro 

momento foi estabelecido o número de 20 parceiros consumidores, já que o projeto 

iniciaria em uma fase de testes para confirmar a logística e operacionalização. Depois 

das primeiras entregas o número de parceiros foi aumentando, já o que ato da entrega é 

sempre realizado em um espaço de visibilidade na UNESP/FCT, justamente com o 

interesse de chamar a atenção da comunidade acadêmica.  
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Figura 1. Pesquisa sobre alimentos produzidos pelas famílias do Assentamento Gleba XV de 

Novembro 

 

Fonte: DataCETAS (2017). 
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Figura 2. Construção do calendário agrícola das famílias do Assentamento Gleba XV de 

Novembro. 

 
Fonte: DataCETAS (2017). 

 

As Cestas são comercializadas quinzenalmente e possuem cerca de 15 alimentos, 

com aproximadamente 12kg de peso e são adquiridas pelo valor unitário de R$50,00. A 

divulgação do projeto é feita em uma página de rede social na internet e através do 

telefone (Figura 3 e 4).  

Figura 3. Página de divulgação do Projeto na internet. 

 

Fonte: Acervo do Projeto. Disponível em: https://www.facebook.com/raizesdopontal/(acesso em 

30/08/2017). 
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Figura 4. Divulgação dos produtos das Cestas Agroecológicas. 

 

Fonte: Acervo Pessoal. Disponível em: https://www.facebook.com/raizesdopontal/ (acesso em 

30/08/2017). 

 

É importante destacar que o Projeto contempla ainda, para além de tudo o 

rebatimento para a geração de renda das famílias camponesas, uma atuação social muito 

importante. Para cada 5 cestas comercializadas a associação destina uma para ação 

solidária, que é doada para alunos em situação de carência, instituições de assistência 

social do município de Presidente Prudente, servidores do serviço terceirizado da 

UNESP/FCT e outros sujeitos que compõem um banco de cadastro do projeto. Estes 

sujeitos são indicados por estudantes da própria equipe de apoio do projeto ou outros 

parceiros. 

Além dos produtos da safra que compõem as cestas, são comercializados 

produtos alternativos, que não compõem o conjunto de alimentos da cesta, mas que 

podem ser adquiridos como produtos agregados. Os produtos alternativos que podem 

ser adquiridos são: frango caipira, ovo caipira, polpa de frutas, farinha de mandioca, 

queijo e outros. 

Os gráficos a seguir ilustram quantitativamente as informações referentes à 
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comercialização das Cestas. 

 

Gráfico 1. Quantidade de cestas comercializadas de Jan a Ago de 2017 

 

Fonte: DataCETAS (2017). 

Organização: Rabello, Silva, Negrão (2017). 

 

Gráfico 2. Tipificação de Parceiros consumidores por entrega 

 

Fonte: DataCETAS (2017). 

Organização: Rabello, Silva, Negrão (2017). 
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Gráfico 3. Quantidade de Parceiro Consumidor 

 

Fonte: DataCETAS (2017). 

Organização: Rabello, Silva, Negrão (2017). 

 

Como demonstram os dados, a média de cestas vendidas a cada entrega é de 26 

cestas e 5 cestas solidárias. Desde o primeiro dia foram vendidas 392 cestas, 

aproximadamente 3.200 kg de alimentos, gerando um total de R$19.600,00 distribuídos 

entre as 15 famílias que participam do Projeto. O maior número de cestas foi adquirido 

por estudantes de graduação (35%) seguidos por docentes da UNESP/FCT (44%). 

 

AS DISCUSSÕES ENTORNO DA AGROECOLOGIA 

 

Um dos resultados significativos surgidos a partir do desenvolvimento do 

Projeto é o fortalecimento das discussões em torno da agroecologia. A proposta de 

comercializar cestas com alimentos agroecológicos tem surtido dois efeitos importantes. 

O primeiro deles é o incentivo da produção de alimentos dentro dos pressupostos da 

agroecologia, e o segundo é a socialização do conhecimento sobre agroecologia com os 

consumidores.  

A agricultura tem sido controlada por estruturas políticas e econômicas e estas 

têm traduzido o que se apresenta como desenvolvimento para o campo (SEVILLA 
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GUZMÁN, 2001; Mc. MICHAEL, 2016; PIÑEROS, 2016). Esse processo priva os 

camponeses de implementar práticas alternativas que desafiam esta estrutura. Assim, 

pensar a agroecologia apenas como um modelo que possibilite ruptura técnica, centrada 

no combate à agricultura prejudicial ao meio ambiente e que gera degradação ambiental, 

não nos permite entender este conceito de forma holística. 

É neste sentido que Altieri (2010) aponta que: 

 

O desenvolvimento da agricultura sustentável requererá mudanças 

estruturais significativas, além de inovação tecnológica, redes e 

solidariedade de agricultor a agricultor. A mudança requerida não é 

possível sem movimentos sociais que criem vontade política entre os 

servidores públicos com poder de decisão, para desmontar e 

transformar as instituições e as regulações que atualmente freiam o 

desenvolvimento agrícola sustentável. É necessária uma transformação 

mais radical da agricultura. Uma transformação que esteja dirigida pela 

noção de que a mudança ecológica da agricultura não pode se 

promover sem mudanças comparáveis nas arenas sociais, políticas, 

culturais e econômicas que conformam e determinam a agricultura 

(ALTIERI, 2010, p. 29). 

 

A reflexão do autor nos ajuda a entender a necessária vinculação entre a transição 

agroecológica e as organizações sociais camponesas. No Pontal do Paranapanema isso 

fica ainda mais evidente, já que temos acompanhado diversos espaços de discussão junto 

ao MST, e o que podemos afirmar é que o movimento vem apostando na agroecologia 

como uma proposta contra-hegemônica que se apresenta para frear o desmonte do 

sistema alimentar protagonizado pelos complexos agro-quimico-alimentar-financeiros 

(THOMAZ JUNIOR, 2009). 

As discussões que a agroecologia propõe envolvem questões sociais que 

perpassam as discussões de organização enquanto comunidade, buscando melhores 

condições de reprodução, passa também pela discussão de gênero, pois na agroecologia 

a produção dos quintais, que em linhas gerais está sob os cuidados das mulheres, é 

considerada também parte do sistema produtivo, e não uma atividade avulsa com 

relação às outras áreas de produção do lote. Dessa forma, o esforço despendido pela 

mulher para cuidar destas atividades é considerado trabalho, e isso também está ligado 

ao preceito de trabalho de base familiar considerado pela agroecologia. Busca-se ainda, 
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a autonomia e minimizar a dependência do consumo externo, levando o camponês a 

priorizar o abastecimento interno, bem como a dimensão econômica, onde há a 

possibilidade de fortalecimento dos mercados locais através de circuitos curtos de 

comercialização (RABELLO, 2014). 

A agroecologia não contribui apenas para a produção de um modo de vida 

menos prejudicial ao meio ambiente. Mais que isso, considera o camponês como 

protagonista na produção de alimentos saudáveis, sendo que o principal desafio é 

implementar a agricultura alternativa imersa num modelo de sociedade que se estrutura 

sob condições adversas para a produção de alimentos de qualidade. Nesta relação, o 

camponês aparece como sujeito detentor de sabedoria tradicional e procura valorizá-los 

enquanto fundamentais e intrínsecos aos fazeres dos povos tradicionais; saberes que são 

adquiridos historicamente, através do trabalho com a terra e que são passados de 

geração em geração.  

Neste sentido, o projeto Cestas Agroecológicas “Raízes do Pontal” tem nos 

ajudado a alavancar o debate sobre agroecologia, isso, pois, permitido também pela 

proximidade dos movimentos sociais do campo como a Universidade, que juntamente 

com alguns grupos de pesquisa e parceiros têm sido os interlocutores destes assuntos no 

espaço acadêmico. 

É importante destacar ainda, que a importância de buscar mercado alternativos 

para comercialização de alimentos protagonizada por famílias camponesas, e com 

dedicação à produção de alimentos agroecológicos, fortalece a economia de base 

camponesa e se apresenta enquanto contraponto aos projetos hegemônicos de produção 

de commodities e produção de alimentos convencionais e contaminados.  

Fortalecer a economia camponesa está diretamente ligado aos processos de 

enfrentamento da economia de mercado, que dita formas e modelos de trabalho para as 

famílias camponesas. Esse fenômeno é bastante expressivo no específico do Pontal do 

Paranapanema, já que a falta de assistência por parte do Estado acaba forçando-os a duas 

opções: ou ceder aos fetiches do trabalho assalariado na agroindústria canavieira63, ou 

                                                           
63 Cf. Thomaz Junior (2009); Barreto (2012); Rabello (2014). 
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partirem para atividades produtivas que os subordinam ao capital64.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto tem sido de grande importância para as famílias camponesas enquanto 

uma alternativa para permanecerem na terra a partir da agroecologia. Embora estas 

alternativas autônomas, fruto do vínculo entre os movimentos sociais e Universidade, 

neste caso específico, tenham gerado resultados significativos, isso não substitui e a 

responsabilidade do Estado em suprir as demandas e necessidades sociais dos povos do 

campo. Através do diálogo e troca de saberes entre os camponeses e os sujeitos 

consumidores temos percebido o fortalecimento do conhecimento sobre a agroecologia 

e a Reforma Agrária, já que estes consumidores têm entendido que estão consumindo 

alimentos da agricultura camponesa produzidos nos assentamentos da região 

viabilizados pelo processo de luta pela terra.  

Por fim, é necessário que a defesa das atividades de extensão seja feita. Este ramo 

de atuação nas Universidades tem sido um importante canal de atuação dos 

pesquisadores na sociedade, e meio pelo qual também se desenvolve pesquisas e os 

resultados chegam até os sujeitos. Mesmo com toda a função social que a extensão 

exerce, na tríade ensino-pesquisa-extensão, sempre é menos privilegiada. Aqueles que 

mantêm atividades de extensão no âmbito acadêmico com poucos recursos, defendem 

que a Universidade é um espaço de produção de conhecimento que deve ser aplicado 

socialmente. 

 

 

 

                                                           
64 Vale destacar a atividade de produção de pepinos para conserva. Esta produção é desenvolvida 

nos assentamentos do Pontal do Paranapanema por meio da empresa Refricom, com sede em 

Bataguaçu (MS). Esta atividade é um exemplo de um processo de subordinação intenso, se 

caracterizando por total desamparo da empresa para com as famílias (no caso das perdas e 

problemas no cultivo) e o uso indiscriminado de agrotóxicos. Cf. Negrão, Martins e Soares (2017). 
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1) INTRODUÇÃO 

O Cerrado possui uma rica biodiversidade, que atualmente encontra-se em risco, 

persistindo em áreas onde vivem populações tradicionais que procuram neste sua 

sobrevivência. Compreende-se que as relações entre os Kalunga e o Cerrado, podem ser 

verificadas principalmente no cultivo de seus quintais e conhecimentos que possuem 

sobre as plantas desse bioma. Os Kalunga resistem em um território precário, 

dependendo de auxílios governamentais e necessitam do cultivo do roçado e dos 

quintais para se manterem.  

A atividade turística já ocorre na Comunidade Kalunga. Entretanto, o turismo 

praticado é especialmente voltado para os atrativos naturais do Sítio, com pouca valorização 

do potencial da cultura Kalunga para a oferta turística. Os quintais são cultivados 

principalmente pelas mulheres Kalunga, sendo um território-lugar da mulher,que mantém 

práticas e conhecimentos passados de geração para geração.De acordo com Carlos (2008) é no 

âmbito do local que a história é vivida. É no lugar que as formas e conteúdos dos grandes 

processos históricos ganham sentido. A história emerge no cotidiano e modo de vida das 

pessoas, e entre estes e o lugar, em seu uso. O patrimônio histório-cultural dos Kalunga é 

banhado de elementos que se revelam em seu cotidiano, através dos ritos, práticas e seu modo 

de vida. Através da relação dos Kalunga com os quintais podem ser percebidos aspectos de 

sua identidade, conhecimentos sobre o cerrado e o modo de vida Kalunga.  
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2) DESENVOLVIMENTO 

Vidal de La Blache e Jean Brunhes podem ser considerados os precursores da 

Geografia Cultural Francesa, devido a análise do gênero de vida.  De acordo com La 

Blache (1911), um gênero de vida implica em uma ação humana metódica e contínua que 

age sobre a natureza, ou sobre a fisionomia das áreas.  La Blache inaugura a denominada 

fase possibilista: a natureza enquanto possibilidades humanas, o homem criando 

condições para adaptar-se ao meio. Nas palavras deste autor: “Sabe-se que a fisionomia 

de uma área é suscetível de mudar bastante segundo o gênero de vida que nela praticam 

seus habitantes.” (LA BLACHE, 1911, p.113) 

A cultura era, para La Blache e seus seguidores - e Ratzel também tinha a mesma 

interpretação - o que se entrepõe entre o homem e o meio e humaniza as paisagens. A 

cultura pertinente seria aquela apreendida através dos instrumentos que as sociedades 

utilizam e as paisagens por eles modeladas. Entretanto, estes elementos só têm sentido 

como componente de gênero de vida. A noção de gênero de vida explicaria os costumes, 

hábitos, as técnicas e formas de uso e as paisagens. (ALMEIDA, 2008, p.41) 

Sauer (1925) sugeria que ao estudar a paisagem, como conceito síntese da geografia, 

deveria-se utilizar como método a morfologia da paisagem, método que havia sido utilizado 

por Ritter e Vidal de La Blache. La Blache utilizou mais corretamente esse método, com esta 

escola dando origem as monografias regionais. O estudo morfológico deveria considerar “os 

fenômenos como formas que estão integradas entre si.” (MAIA, 2001, p.88) As ideias 

desenvolvidas por Sauer, propiciaram a criação de muitos cursos de “geografia cultural”, se 

difundindo por todos os Estados Unidos e para o exterior. (HOLZER, 2008)  

Holzer (2008) e Amorim Filho (2007) destacam a influência do geógrafo Eric Dardel, 

quando publicou em 1952 um livro intitulado “L´Homme et la Terre – Nature de la Realité 

Géographique” nas pesquisas sobre o “lugar”. Almeida (2008) destaca a atenção dada por 

este autor às intenções e aos sentimentos humanos em relação aos lugares, afirmando que 

atualmente, há um interesse renovado, por parte dos geógrafos, por Dardel e sua obra.  

Nos anos 60 surge o que se constituiria como uma especialidade da geografia 

francesa, com diversos pesquisadores, destacando-se Pierre Gourou, Gilles Sautter, Jean 
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Gallais, realizando “estudos tropicais baseados nos contrastes e diversidades culturais” 

(ALMEIDA, 2008, p.42) “O método utilizado por essa corrente consistia na análise do 

mapa de densidades, dos gêneros de vida e paisagens humanizadas, colocando em 

evidência a organização tradicional dos grupos.” (MAIA,2001, p.86) 

Com o avanço da mecanização e modernização a geografia cultural entra em crise, 

ocorrendo uma generalização nas décadas de 1930 e 1940, do método quantitativo que atinge 

seu ápice na década de 1950, dando origem à Nova Geografia. A Nova Geografia era vista 

como mais adequada para as análises do mundo urbano-industrial. Na segunda metade dos 

anos 1960 e início dos anos 1970, a Nova Geografia passa a ser criticada, principalmente pela 

insatisfação com os problemas sociais, pela chamada Geografia Radical/Crítica. 

Almeida (2008) afirma que a crise possibilitou uma reconstrução da geografia cultural, 

pela renovação de leituras e incorporação de outros elementos teórico-metodológicos. O pós-

modernismo teria conduzido ao fim das grandes certezas, legitimadoras dos dois principais 

paradigmas (A Nova Geografia e a Geografia Radical/Crítica), que foram confrontadas com a 

complexidade das realidades empíricas. (AMORIM FILHO, 2007) 

Desta maneira, de acordo com Amorim Filho (2007) correntes epistemológicas, 

denominadas clássicas e tradicionais, readquirem importância, correntes 

epistemológicas alternativas também se desenvolvem ou são reativadas, estando 

incluídas neste último caso, o desenvolvimento da corrente geográfica denominada 

humanística (ou humanista) e o renascimento e prestígio atual da geografia cultural. De 

acordo com Holzer (2008) não houve efetivamente um afastamento entre a geografia 

cultural humanista e a geografia cultural, havendo contribuições entre elas.  

A reconstrução da Geografia Cultural Francesa, não rompeu com as tendências 

anteriores procurando uma integração das novas abordagens as já existentes. De acordo 

com Almeida (2008), este é o caso de Joël Bonneimason, que conseguiu renovar e avançar 

nos estudos tropicais. Bonneimason elege o território como sua categoria geográfica de 

análise, buscando na decodificação dos símbolos, um território cultural revelado.  

 O papel central da cultura é afirmado “o espaço é subjetivo, ligado à etnia, à 

cultura e à civilização regional.” (BONNEIMASON,1981, p.92) De acordo com este autor, 

a ideia de cultura não pode ser dissociada da ideia de território, pois, é pela existência 
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de uma cultura que se funda um território, sendo pelo território que se revela a relação 

simbólica entre a cultura e o espaço. 

Pela abordagem cultural ou análise geocultural, os geógrafos devem buscar as 

expressões espaciais das representações culturais. (BONNEIMASON, 1981) Deve-se então, 

encontrar os lugares que revelam a relação simbólica que liga os homens a sua terra, e que 

funda a sua identidade cultural. Esta relação simbólica, podemos denominar de cultura. 

A geografia cultural adquiriu então, a partir de 1930 e nos 30 anos seguintes, sua 

própria base epistemológica, sendo capaz de representar a cultura com os mesmos 

critérios com que era representada a realidade física. (ALMEIDA,2009) 

Nos anos de 1980 há um aumento do interesse pelas questões culturais e uma 

renovação da geografia cultural. A postura dos geógrafos começa a mudar a partir desta 

década, ocorrendo a produção da forma de pensamento, denominada de pós-

estruturalismo, que não estava em consenso com os cânones estruturalistas. De acordo 

com Almeida (2009) nos Estados Unidos e no Reino Unido, ocorreu, principalmente a 

vinculação da geografia cultural com o pós-modernismo, entretanto esta influência pós-

modernista também se estende a geografia cultural francesa. A pós-modernidade atribui 

um valor privilegiado aos processos territoriais, em detrimento dos históricos, que 

detinham maior atenção na modernidade.  

 Deste modo, a geografia cultural contemporânea, pode ser dividida em duas 

grandes vertentes, a geografia cultural tradicional, de base estruturalista, que tem interesse 

em temas como modo de vida e uso dos recursos por algum grupo, por exemplo, os 

quilombolas, e a geografia cultural renovada ou nova geografia cultural, sob influência do 

pós-estruturalismo e das teorias pós-modernas que vem se empenhando em investigar o 

lugar, a identidade, as representações, os significados, os signos. Sendo encorajada a ler “o 

território como uma tessitura de signos obedientes a uma estratégia social por meio da qual 

se manifesta o poder.” (ALMEIDA, 2009, p.248). Crescem também os estudos sobre 

alteridade, sobre as paisagens construídas pelos destituídos e a crítica das geografias de 

gênero sobre as representações do mundo feitas apenas pelos homens.  

 A renovação da nova geografia cultural, ocorreu principalmente no âmbito da 

escala, com uma resistência as grandes teorias gerais, se vinculando mais as condições de 
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grupos em âmbitos específicos e ao conceito de lugar. O conceito de lugar é visto por esta 

abordagem como difuso e fluido. Com esta microgeografia se reposicionando e assim 

revalorizando as mulheres como sujeitos agentes, abandona-se a visão das perspectivas 

estruturais que consideram as mulheres mais como vítimas do que como donas de suas 

vidas, pois a ideia dos espaços fluidos e multidimensionais permite pensar possibilidades 

de rupturas e criatividade na vida cotidiana. (VILLAGRAN, 2010; ALMEIDA, 2009) 

A partir das geografias de gênero, de acordo com Velasco (2012), o espaço se 

divide em dois, se classificando em femininos e masculinos. O feminino estaria situado 

no âmbito privado e o masculino no âmbito público. Para esta autora, todos os espaços 

têm uma carga simbólica e são simbolicamente masculinos, entretanto é pela noção de 

territorialidade que se pode transcender os limites físicos e simbólicos e se observar que 

os territórios estão abertos a reformulações. Sendo assim, partiremos dos conceitos de 

território e territorialidade para explicar como o território da mulher Kalunga - o quintal 

- pode adquirir um outro significado. 

Apesar do avanço da industrialização e modernização, nos anos 1990 , a 

Conferência do Rio da UNCED – Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e o 

Desenvolvimento (1992), levantou discussões acerca da diversidade biológica, a 

biodiversidade e a diversidade cultural, compreendendo que ainda existem 

comunidades singulares, como as indígenas, quilombolas, marisqueiras, acrescentando-

se ainda os seringueiros, extratores de castanha e de babaçu, vazanteiros, que são em 

escala ampla os povos da floresta, catingueiros e geraizeiros, que utilizam tecnologia 

pouco avançadas em meio a uma sociedade marcada pelo meio tecnocientífico 

informacional moderno. (Almeida, 2009) 

A geografia cultural, que até o início dos anos 2000, possuía poucos seguidores 

no Brasil, atualmente é um importante campo do conhecimento da ciência geográfica, 

não possui um corpo teórico-metodológico unitário e sim “um leque de variadas 

questões como representações da natureza, construção social, cotidiano, identidades, 

cultura “material”, costumes sociais, significados simbólicos...” (ALMEIDA, 2008, p.34) 

Adotando a visão humanista, o geógrafo com certa firmeza e consenso, 

não se contenta de estudar o homem que apenas produz e amplia para 

uma análise mais rica do indivíduo e da sociedade, do homem que 
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pensa, que cria. Toda divisão rígida entre o mundo objetivo (exterior) e 

o mundo subjetivo (interior) é rejeitada. Os geógrafos se interrogam 

sobre o espírito, o corpo do homem e seu universo imaginário. 

(Almeida, 2008, p.35) 

 

TERRITÓRIO E TURISMO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA 

Procuramos assim abordar a visão de território para alguns autores que 

consideramos como significativo para o desdobramento do trabalho.De acordo com 

Martins e Souza (2010)   é possível classificar as diferentes perspectivas que utilizam o 

conceito de território segundo três paradigmas principais.  

O primeiro paradigma, mais utilizado pelas perspectivas marxistas e as 

abordagens neo-ratzelianas, procura definir o território a partir da interação dos 

humanos com o espaço.  

O segundo paradigma refere-se à visão dos estudiosos que pensam o território a 

partir das relações entre as dimensões imateriais, culturais e simbólicas com os 

espaços.Tanto a fenomenologia, como a ontologia, tratam da relação dos indivíduos com 

o seu lugar no espaço. A questão central neste paradigma passa pela construção das 

identidades e códigos e normas que criam elos sociais entre os indivíduos. O conceito de 

território, neste sentido ajuda a explicar as estratégias de localização através do 

fortalecimento da identidade, dos valores imateriais e da cultura.  A sociabilidade e 

identidade local são responsáveis pelo desenvolvimento de dispositivos coletivos (na 

forma de associações, agremiações e organizações de classes) que podem estimular a 

criação de formas de organização política e institucional que buscam garantir a 

estabilidade e o bem-estar dos indivíduos que pertencem ao território.  

O terceiro paradigma que lida com o conceito de território inscreve-se no campo dos 

estudos de economia, do planejamento e da geografia do desenvolvimento. “O que há de 

comum entre estas perspectivas é o fato de considerarem que os sistemas produtivos e as 

relações de trabalho e produção operam nos marcos de uma dinâmica peculiar que é 

influenciada pelo espaço em que se encontram.” (Martins e Souza,2009, p.34) 

De acordo com Raffestin (1993), o território se forma a partir de um espaço, sendo 

o resultado de uma ação conduzida por um ator, que ao se apropriar de um espaço, o 
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territorializa. “O território nesta perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, 

seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder” 

(Raffestin, 1993, p.144) Falar em território, para Raffestin, é fazer referência a noção de 

limite, que exprime a relação de um grupo com um espaço.  

Raffestin define a territorialidade como um conjunto de relações que se originam 

no sistema sociedade-espaço-tempo. “A territorialidade, aparece então como constituída 

de relações mediatizadas, simétricas ou dissimétricas com a exterioridade.” (Raffestin, 

1993, p.161) 

Destacamos que para Raffestin as relações tanto existenciais e/ou produtivas são 

relações de poder. O poder aparece como o mediador das relações e as práticas que 

constituem o território são permeadas pelas relações de poder. 

De acordo com Almeida (2015) o território na dimensão do poder, garante a 

especificidade do grupo kalunga e é instrumento para a permanência. A legitimidade 

como Sítio e Patrimônio, demonstra o poder presente no espaço do kalunga. (Almeida, 

2015) 

 Entretanto, o território kalunga sofre constantes pressões externas, 

principalmente por grileiros e fazendeiros, pois na maioria dos casos os Kalunga ainda 

não têm a posse definitiva de suas terras. (Amorim,2015) Projetos administrados e 

incentivados pelo Estado, como a pequena central hidrelétrica de Santa Mônica, que 

seria construída no rio Tocantizinho, gerou grande repercussão e continua até hoje 

embargada. (Santos, 2015) Esta se constitui como ameaça a um importante elemento, que 

para os kalunga se constitui como sendo mais do que um recurso: a água.  

De acordo com Santos (2015) os Kalunga possuem vínculos com a água, aos quais 

são acrescentados seus símbolos que lhes dão uma identidade. O território, para os 

kalunga não é pensado apenas como recurso, e não pode ser explicado apenas pela 

dimensão do poder. Para melhor compreendê-lo observaremos a concepção de território 

de Haesbaert. 

Para Haesbaert (2015) não podemos conceber territórios puramente funcionais, 

pois por menos expressiva que seja, terá uma dimensão simbólica, nem territórios 

puramente simbólicos. O autor propõe optar pela expressão “territorialidade”, tanto no 
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sentido de “qualidade ou condição de ser território” quanto em sua dimensão real-

simbólica. (Haesbaert, 2009, p. 106). Porém, de acordo com este autor, apesar de todo 

território ter uma territorialidade, nem toda territorialidade possui um território.O que 

nos remete as diversas pressões externas pelas quais passa o território kalunga.  O 

território kalunga para Almeida (2015) é uma relação social, política e simbólica que 

constrói a identidade cultural. 

De acordo com Bonnemaison (1981), a territorialidade é:” a relação culturalmente 

vivida entre um grupo humano e uma trama de lugares hierarquizados e 

interdependentes, cujo traçado no solo constitui um sistema espacial – dito de outra 

forma, um território.Para esse autor, a territorialidade é compreendida mais pela relação 

social e cultural que um grupo mantém, com os lugares e itinerários que constituem seu 

território. “O território é, ao mesmo tempo, “espaço social”e “espaço cultural”: ele está 

associado tanto à função social quanto à função simbólica.” (Bonnemaison, 1981, p.103) 

Para Bonnemaison, estes dois aspectos são complementares, não podendo ser separados. 

Assim, entre a construção social, a função simbólica e a organização do território 

de um grupo humano, existe uma inter-relação constante uma espécie de lei de simetria. 

A paisagem se constitui como o primeiro reflexo visual dessa relação. (Bonnemaison, 

1981) 

De acordo com Velasco (2012), os espaços têm uma carga simbólica determinada 

pela dominação e o controle, ou seja, são simbolicamente masculinos. Isto ocorre, por 

exemplo, a ponto de negar a possibilidade de as mulheres serem agentes, diminuindo a 

capacidade de ação dos indivíduos, em um espaço que é simbolicamente 

masculino.Entretanto, os espaços transformados em territorialidade, apesar de estarem 

invariavelmente condicionados pela dominação, estão abertos a reformulação. 

 

O TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA COMO UMA POSSIBILIDADE DE 

DINAMISMO PARA O SÍTIO HISTÓRICO E PATRIMÔNIO CULTURAL 

KALUNGA 

O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga localizado nos municípios de 

Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás no Norte e Nordeste do estado de Goiás, 
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se caracteriza como o maior quilombo do Brasil. Aproximadamente 3.752 pessoas 

residem nas comunidades espalhadas no território Kalunga, que possui uma área de 

263,2 mil hectares. Entre os povoados estão o Vão de Alma, Vão Contenda, Riachão, 

Engenho I e Engenho II, Vão do Moleque, Sucuri, Curriola, Ema, Taboca, Areia, 

Maiadinha e o de Capela.  

A região em que está inserida esta comunidade, é uma das áreas com cerrado 

mais preservado, o que é possibilitado tanto pelo modo de vida da população, como pelo 

relevo montanhoso da área, que não era adequado para o ser utilizado pelo agronegócio. 

Compreendemos o turismo como uma possibilidade de desenvolvimento local 

para os kalunga, que pode possibilitar um empoderamento e fortalecer os laços 

identitários desta comunidade. Entretanto, é necessário destacar o tipo de turismo de 

que estamos falando.  

O turismo de base comunitária vem se apresentando como mais uma opção de 

desenvolvimento, se inserindo em um conjunto de atividades que representam uma 

nova multifuncionalidade dos espaços rurais. Esta multifuncionalidade abarca 

atividades tais com: “a tradicional produção agrária, os serviços ambientais que ela pode 

oferecer, os valores cênicos e paisagísticos e a própria cultura derivada da relação entre 

os habitantes e o meio onde vivem.”  (Sansolo e Bursztyn, 2009, p.143) Desta maneira, o 

turismo vem sendo uma opção para habitantes do espaço rural. 

O tipo e significado do turismo são diversos no turismo de base comunitária no 

Brasil e no mundo. Sansolo e Bursztyn (2009), destacam como componentes que 

sustentam esta proposta de turismo a conservação ambiental e valorização da identidade 

cultural, assim como, a geração de benefícios diretos para as comunidades receptoras. 

O sítio Kalunga apresenta grande potencial turístico, por seus atrativos naturais, 

as cachoeiras, e pelo cerrado preservado, e a possibilidade de contato com a cultura e 

modo de vida dos kalunga. 

O turismo se mostra assim uma fonte de renda e trabalho muito próspera, entretanto 

ainda visto como atividade complementar, pois para os envolvidos com o turismo, a maior 

parte no trabalho de guiagem, a renda do turismo chega a 30% da renda total. As festas 

religiosas, como a Folia de Santo Antônio, também são um atrativo para os turistas. O 
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turismo propicia uma melhor renda para os proprietários de campings, de restaurantes e dos 

condutores de turismo. (ALMEIDA, 2015) De acordo com Sansolo e Bursztyn (2009), o 

turismo não é a única atividade econômica e muitas vezes, não é a mais importante, mas se 

constitui como um apoio a revalorização da identidade cultural e a luta pela manutenção 

dos modos de vida e pelo direito à terra e ao empoderamento, por meio da criação de redes 

solidárias e da valorização da conservação ambiental como um valor intrínseco aos seus 

modos de vida e não apenas como produto a ser mercantilizado. 

Como desafios para o turismo, a Associação dos Quilombolas ainda não 

consegue ser uma interlocutora e implementar um plano de desenvolvimento do 

turismo no sitio como um todo. São as operadoras, agências de turismo que se 

consolidam na atividade turística no Sítio Kalunga. (ALMEIDA, 2015) Seria preciso um 

maior envolvimento da população e da associação dos Kalunga. 

 

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O espaço explicado pelas geografias de gênero, é dual, podendo os espaços serem 

classificados como masculinos ou femininos.  Corroboramos com a ideia de Claval: “La 

oposición ciudad/campo ya perdió vigência. Hoy, más bien se observa um continnum.” 

(CLAVAL, 2010, p. 77) Deste modo, consideramos a comunidade Quilombola Kalunga, 

mesmo se constituindo como uma comunidade tradicional, como inserida nos processos 

globais, podendo então ser compreendida pelas geografias de gênero.  

O espaço da mulher é configurado de acordo com o esquema elaborado com base 

em uma concepção masculina, existindo no território Kalunga, o espaço masculino, o 

roçado que é produtivo e o espaço da mulher, a casa, vizinhança e quintais, visto como 

dependente.  Entretanto, consideramos que os espaços transformados em 

territorialidade estão abertos a reformulação. Deste modo, o trabalho realizado pela 

mulher Kalunga nos quintais, pode ser valorizado por meio da atividade turística, 

revelando as práticas e o modo de vida Kalunga por meio de visitas nos quintais. O 

turismo neste território poderia ressignificar a identidade da mulher Kalunga, 

demonstrando sua importância como detentora de conhecimentos responsáveis pela 
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manutenção da comunidade no território e que permitem a preservação do Cerrado, 

pois a permanência da comunidade significa a resistência diante das pressões que 

ameaçam o bioma. 
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RESUMO 

Os grandes empreendimentos hidrelétricos são agentes transformadores e vem gerado 

desterritorialização nas comunidades tradicionais envolvidas, que passam por alterações no 

espaço, tempo, demarcação de terras, controle das agentes sociais e geração de micro poderes 

e conflitos com a multidimensionalidade de territórios considerados sagrados, tendo suas 

dimensões de simbolismo, história,  cultural,  identidade do povo, experiências vividas e 

vivenciadas pelos saberes da floresta (patrimônio genético) - herança dos antepassados, 

sentimento de pertencimento e empoderamento das paisagens, natureza e relações sociais e 

econômicas no e com o ambiente usurpadas e ignoradas. Neste trabalho, os esforços 

acadêmicos são de ampliar a literatura escassa na compreensão dos efeitos da implantação da 

Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari e seus desdobramentos no recorte geográfico da 

comunidade tradicional da vila de São Francisco do Iratapuru, localizada na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru, região sul do Amapá e além deste esclarecimento, 

elencar com as fases de observação e pesquisa exploratória, como a metamorfose territorial, os 

encontros e desencontros da apropriação do espaço (terras) e as (re)arrumações contraditórias 

das relações de poder, por meio de um olhar mais profundo sobre o social, as relações 

humanas e a (re)existência dos povos da floresta na luta pelo resgate dos elos históricos, 

culturais, as teias de parentescos e a proximidade com a natureza e o rio. Essa literatura foi 

agudizada pela necessidade de refletir sobre como comunidades ribeirinhas, tradicionais, que 

viviam as margens do rio Jari, hoje encontram-se distante do rio, mas as margens da qualidade 

de vida e do desenvolvimento. A redação deste artigo, trará a luz das discussões elementos 

teóricos, conceituais, análise dos documentos históricos, observação sistemática e história oral 

da comunidade amostrada, que exponencialmente apresentam dificuldade na manutenção 

cultural e identitária com a presença de novos atores que detém o poder, pautadas nas 

concepções sobre território, multiterritorialidade, dimensões do espaço/território.  
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a questão energética vem sendo objeto das políticas públicas 

governamentais e o processo da construção de Usinas Hidrelétricas vem sendo 

recorrentemente e de forma intensa, incentivadas e implementadas na região amazônica 

por conta da abundante riqueza dos recursos hídricos e suas obras são sustentadas no 

discurso do desenvolvimento e de integração nacional de lugares marginais e isolados 

geograficamente, que vivem sem perspectivas de crescimento econômico e esse 

movimento emergente da modernidade tecnológica, advinda da revolução industrial e 

das estratégias da globalização.  

Este artigo justificou-se pelas lacunas científicas em empreender um tema sobre 

os lados antagônicos dos efeitos da implantação de grande empreendimento idealizado 

e planejado e ao mesmo tempo, tem as suas margens personagens reais que constroem 

diariamente vínculos de pertencimento com o local, aonde mantém suas relações 

culturais, históricas, identitárias, com laços de afeto e simbolismo, valorizando a 

sabedoria tradicional e as territorialidades construídas. 

Os povos amazônidas são vulneráveis à metamorfose do espaço vivido pela 

ocupação desordenada de empreendimento hidrelétricos, que além de explorar os 

recursos naturais abundantes, controlam os meios materiais e imateriais, impondo-se 

como os dominadores e detentores dos arranjos produtivos, sociais e territoriais e isso é 

consequência da marginalização e isolamento geográfico desse segmento populacional.  

Para Reis (1997), o processo de desenvolvimento na região amazônica, sempre 

teve como fator propulsor a imensa reserva de matérias-primas, dos produtos primários 

essenciais à industrialização e não criam condições para adaptação ao novo mundo.  

Nesta visão capitalista, Gusfield (1975), considera que as comunidades são vistas apenas 

como um ambiente físico fornecedor, sem levar em consideração o espaço humano e 

social, as formas de vida, os mosaicos culturais, os ciclos históricos, os saberes e as 

ideologias próprias, corroboram com as ideias de que apresentam as comunidades como 

a vida real e orgânica de seres humanos em relações que tudo é partilhado, íntimo, 

vivido exclusivamente em conjunto, usando seu território como referência.  
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Os conflitos entre os sujeitos do capitalismo e os povos da floresta, são 

inesgotáveis, tendo como centralidade as relações de poder no território, seu uso e os 

reais aspectos de desenvolvimento; para Souza (1995), tem a visão do território como um 

espaço onde as relações de poder são projetadas e delimitam as relações sociais; 

corroborada por Raffestin (1993), ao elucidar a apropriação do espaço por atores 

sintagmáticos, que não mediam as disputas pelo poder do e no território. 

Em síntese o espaço habitado é sobreposto pela concepção do território em rede, 

conectado à agentes que formam o território unifuncional, com dinâmicas capitalistas de 

acumulação, que não se enquadram nesta combinação o aparato simbólico e os 

significados do recurso natural como abrigo e moradia, Raffestin (1993), avalia que esses 

significados são frutos das relações sociais e de seus atores, que vem desde o indivíduo 

ao Estado, compondo malhas e redes. 

Haesbaert (2002), ainda trata o território como um espaço enraizamento, sem 

limites ou estabilidades, caracterizado pela fluidez, pelo movimento e pelas conexões, 

sendo a rede o canal que transporta do local ao global, do técnico ao social e Lefebvre 

(1986), traz também para esse cenário a carga simbólica, as territorialidades, os contextos 

históricos, as dominações e apropriações. 

Na contemporaneidade, Souza (1995) e Haesbaert (2004), tratam a 

multiterritorialidade, como um fenômeno controlado pelos paradigmas das lógicas do 

poder e das organizações sociais, representam a multiplicidade da ocupação espacial, 

tendo as práticas capitalistas de um lado e do outro as dimensões simbólicas-culturais 

“territorialidades”, cujas efetividades são dos pequenos grupos, suas interações e o 

entrecruzamento de territórios, que fazem o território ser um novo ou um outro território 

ou múltiplos territórios. 

Neste contexto, a principal novidade é que essa diversidade de territórios e 

territorialidades, causam a instabilidade nas condições humanas, que precisam 

constantemente fazer e refazer suas multiterritorialidades; problemática citada por Tajfel 

(1981), este autor ainda traz à discussão a questão da identidade social, o sentimento de 

pertencimento dos indivíduo e de pertença dos grupos sociais; estando estes à deriva 

das relações. Para Haesbaert (2004), a elite globalizada, opta pelos territórios que melhor 
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lhe aprovem e nessa multiterritorialidade, a base da pirâmide social, não têm sequer a 

opção do “primeiro” território, nem para abrigo, fundamento mínimo de sua 

reprodução física cotidiana.  

Esses sentimentos de pertença e pertencimento do território são usurpados, 

Álvaro e Garrido (2006), destacam que na maioria dos casos ocorre no âmbito da 

sobrevivência, a extinção cultural, concebido ao perder suas representações, lações da 

realidade histórica; o autor Azevedo (1996), complementa a ideia e levanta os elementos 

explícitos e implícitos desta perda como a linguagem, os símbolos, os rituais, os gestos, 

as crenças, os valores, os medos, o modo de trabalhar e descansar, além das ações éticas 

da vida. 

O território das comunidades tradicionais, são de acordo com Weber (1973) uma 

visão comunitária da outra parte, numa união de valores às ações sociais afetivas, que 

são motivadas pela crença do compromisso racional endossado na visão de mundo de 

um mesmo grupo; Gusfield (1975), distingue-a pelo uso, podendo ser territorial ou  

relacional, onde os pontos de qualidade ou de caráter destes relacionamentos sociais são 

interferidos pela localização assim as alterações no espaço geográfico estabelecem novas 

relações sociais. E Massey (2000), expressa que o fim das fronteiras, do sentido global do 

lugar, do território como um espaço estável e sem identidades homogêneas e autênticas, 

impregnam as representações e passam a ter suas identidades influenciadas pelos outros 

espaços, outras escalas, numa combinação singular do todo.  

DESENVOLVIMENTO 

Ao refletirmos sobre a energia como caráter estratégico para o alavancamento da 

economia do pais, o progresso técnico e científico, a melhora da qualidade de vida das 

pessoas e a estimulação de novos hábitos sustentáveis e juntarmos ao potencial hídrico 

diagnosticado em estudos sistemáticos, pode destacar que as demandas da crise 

energética, foi, é e continuará sendo palco da instalação de empreendimentos 

hidrelétricos na Amazônia Brasileira (SIQUEIRA CAMPOS, 2016).   

Este estudo estruturou-se na investigação da reprodução do território e na 

descrição dos   efeitos do capital e seus empreendimentos no espaço geográfico de 
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comunidades tradicionais do Amapá, marcados pela apropriação, pela reconfiguração 

dos arranjos e das dinâmicas da história, cultura e identidade, aliadas às conexões e 

desconexões territoriais.  

De acordo com Derani (2002), o desenvolvimento para regiões isoladas podem 

acontecer, mas sua reprodução social, cultural, econômica, tendenciam a afetar as vidas, 

as crenças, o bem estar, os direitos assistidos em lei, o território comunal, o uso comum 

do meio natural, a identidade e as tradições, pois são alicerçadas ao capitalismo da 

desestruturação. 

É necessário destacar, que a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, vinha 

sendo estudada desde de 1973 e após incansáveis 38 anos de planejamento, no dia 

14/12/2011 na Câmara dos Vereadores do município de Laranjal do Jari, através do 

Consórcio Holding EDP (Energias de Portugal), empresa do ramo de geração e 

distribuição de energia, que ganhara o direito da construção, foi realizada a divulgação 

oficial das Licenças Ambientais LP. Nº 337/2009 de 08/12/2009 e LI. Nº 798/2011 de 

03/06/2010 concedidas pelo IBAMA e em discurso público, reafirmando a finalidade da 

UHE para a produção de 300 Mega Watts de energia, elencando a geração de empregos 

como impacto positivo, assumindo ainda o cumprimento de todas as exigências legais e 

as medidas de compensação previstas no EIA e RIMA para as comunidades tradicionais 

da Padaria e Iratapuru (SIQUEIRA CAMPOS, 2016). 

A metodologia adotada para a coleta de dados, baseou-se no levantamento de 

informações em bibliografias, análise documental e pesquisa exploratória com etapas de 

observação diagnóstica, aplicação de questionários e realização de entrevistas com 

registro fotográfico, obtendo como resultados, que o território da comunidade 

tradicional do Iratapuru, localizada na região sul do Amapá, vem desde a década de 

1970, sendo invadida e usurpada pelos grandes projetos capitalistas, primeiro o 

Complexo Jari Celulose, segundo pela Empresa Multinacional Natura e em 2010 pela 

Usina Hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, que em todas as fases de apropriação 

territorial, foram criadas múltiplas transformações espaciais com as inovações 

tecnológica, que culminaram na multiterritorialidade. 
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A ocupação do território amapaense, uma cidade da floresta, foi marcada pelos 

interesses das elites capitalistas (empresas estrangeiras), que buscavam explorar 

desmedidamente os recursos naturais através da introdução de técnicas e tecnologias, 

sem planejamento adequado ao espaço habitado pelo processo migratório desordenado, 

motivando a criação de novos territórios e a mudança não apenas na paisagem 

considerada de risco, mas do modo de vida dos moradores (PORTO, 2014).  

Os Grandes Projetos Hidrelétricos foram planejados com base nas variáveis das 

exigências socioeconômicas e ambientais, e surgiram com a ideia de crescimento e 

progresso para as regiões envolvidas, gerando empregos, investimentos e projeções, mas 

ao longo da história e na exequibilidade, se revelou um processo de desestruturação das 

atividades preexistentes, crescimento desordenado da população, desemprego, 

favelização, marginalização social e responsável pela degradação ambiental (VAINER & 

ARAÚJO,1992). 

Vale ressaltar que para a construção deste tipo de empreendimento, é necessário 

a elaboração de Estudos e Relatórios de Impactos Ambientais (EIA/RIMA), documentos 

que constituem um conjunto de atividades que incluem todos os impactos 

socioambientais e econômicos da área de implantação e entorno das Usinas 

Hidrelétricas, as medidas mitigadoras e compensatórias capazes de dirimir os efeitos e 

manter as dinâmicas originais sem interferências irreversíveis (FARIAS, 2004).  

Para Karpinski (2008), estas obras de grande envergadura com limites a priori, 

previstos no EIA e RIMA, não cumprem com as exigências legais e invadem o espaço 

físico, biológico e humano da região atingida com a propositura de efetivar o 

desenvolvimento, mas afligem e atingem os atores sociais; Muller (1996) corrobora com 

tal ideia e afirma, que o desenvolvimento e os efeitos socioambientais e econômicos não 

podem ser pensados separadamente, portanto tais impactos já são esperados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para os sujeitos entrevistados, mesmo com as diversas promessas de 

desenvolvimento previstas nos documentos oficiais de autorização pelos órgãos 

competentes e com a previsão legal do EIA e RIMA, 90% narram que ainda sofrem com 
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a marginalização das reais oportunidades, sentem que perderam o empoderamento 

territorial e identitário, ficando impotentes diante das relações de poder, por conta da 

falta de informação, pela desarticulação e conflitos de geração ou micro poderes dentro 

da própria comunidade e ainda relatam que foram facilmente ludibriados e tiveram seus 

os limites territoriais invadidos pela Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, gerando 

desordem e caos, não somente nos quesitos da natureza.  

Uma das interferências encontradas na coleta de dados, estão no desequilíbrio 

pela inundação dos espaços habitados, que provocou a mudança do espaço habitado as 

margens do rio (imagem 01a) para um novo território (imagem 01b), construído como 

forma compensatória pela apropriação do espaço antigo e 40 famílias da Vila de São 

Francisco do Itarapuru, que deveriam ser as principais agentes do processo de 

reconstrução do território, não foram consultadas quanto aos seus interesses, 

necessidades, significados, história, identidade e a recriação das territorialidades, sendo 

obrigados a deixar seus lares, suas atividades, suas terras, suas vidas e ir para um 

território imposto e (des)conhecido,  (re)construindo o território originário em novos 

espaços, cujas peculiaridades não condizem com a realidade intrínseca dos atingidos. 

Imagem 1. Território Habitado próximo ao rio (A) e novo território construído - nova vila (B)  

Crédito das imagens à Pesquisadora 

O remanejamento das famílias, não representou apenas uma mudança do espaço 

físico e estrutural (casas), as novas moradias no território (des)conhecido, mudou a 

percepção dos moradores quanto as relações com a natureza, com o ambiente de 

vivência, e para muitos o novo território não os representa, não possui história e todas 

A B 
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as experiências da tradição ou cultural estão calcadas nas lembranças, que já parecem 

remotas e sem expressão; para Hall (2003), tanto a identidade, quanto a cultura são 

eminentemente uma questão histórica e os sujeitos que estão em um lugar hoje e 

pertenciam originalmente a outro, podem perder a constituição da continuidade com o 

passado. 

Esses empreendimentos apropriam-se dos recursos naturais e humanos em 

determinados pontos do território, sob a lógica estritamente econômica, respondendo a 

decisões e definições configuradas em espaços relacionais exógenos aos das 

populações/regiões das proximidades dos empreendimentos (VAINER, 1992). 

Nos relatos das entrevistas, os efeitos da UHE de Santo Antônio do Jari, não se 

restringiu apenas às modificações estruturais, mas as relações de vizinhança e 

parentesco não foram respeitadas na reorganização do novo território, perdendo assim 

os laços, as memorias individuais e coletivas, a práticas dos ritos, a manutenção da 

história e a representatividade do povo, e afirmam que sentem-se perdidos neste novo; 

os entrevistados, ao mencionar que a mobilidade permite a criação de novos lugares, 

mas esse processo de transformação, não substitui o significado do lugar que eles 

viveram e tem suas raízes.    

Um dos imperativos da modernidade contemporânea, indiscutivelmente, é a 

busca pela identidade. Isto é da representação e construção do eu como sujeito único e 

igual a si mesmo e o uso desta como referência de liberdade, felicidade e cidadania, tanto 

nas relações interpessoais como intergrupais e internacionais. É inegável a contribuição 

da referência identitária neste momento em que indivíduos, coletividades e 

territorialidades estão redefinindo-se, reciprocamente, em ritmo acelerado. (SAWAIA, 

1999, p. 119) 

Os entrevistados, conseguem retratar todo o processo, desde o atraso da entrega 

da vila que estava prevista para 24/12/2011 e efetivamente só foi entregue 20/03/2014; a 

seleção dos terrenos que não seguiu a organização do antigo território; a infraestrutura 

das novas casas menor que as de suas casas antigas, o pequeno tamanho da caixa d’agua, 

as rachaduras, entupimento das fossas e goteiras nos telhados, alagamento do campos 
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de futebol e da rua e a reestruturação das instalações repercutiu em conflitos cotidianos 

e sem afetividade e laços, sentem que suas identidades foram roubadas.  

Como afirma Santos (1997), esses processos sociais e culturais presentes na 

organização da sociedade em relação aos seus espaços, as identidades são propulsores 

de constantes renovações nos valores, crenças, tradições, entre outros traços de 

identidade. Que para Santos (1988), vão além do alcance da visão, da paisagem do 

domínio do visível, daquilo que a vista abarca, são os volumes, as cores, movimentos, 

odores, sons etc. 

Neste novo espaço, estruturas foram construídas (planejadas aleatoriamente), a 

exemplo das novas moradias, placas solares, sistema de tratamento de água, postos de 

saúde e policial; prédios da COMARU para secagem da castanha e beneficiamento,  sede 

da SEMA, igreja católica, campo de futebol, quadra de futebol de salão, área para 

eventos, na tentativa de manter as relações culturais e tradicionais da comunidade; mas 

conseguimos diagnosticar que atualmente as relações vem sendo desfeitas, porque cada 

chefe de família prioriza as questões pessoais e não mais coletivas, gerando problemas 

com os vizinhos. 

Dessa forma é necessário a escolha da identidade territorial (ou, 

concomitantemente, reconstroem-se) os espaços e tempos, geografias e histórias para 

moldar uma identidade, de modo que os habitantes de um determinando território se 

reconhecem de alguma forma, como participantes de um espaço e de uma sociedade 

comum. (HAESBAERT, 2007). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro da vila, agora, coexistem dois territórios, duas dinâmicas, duas formas 

distintas de atuação, de um lado o povo da floresta na sua essência e do outro um grupo 

de moradores que buscam melhorias para as suas “perdas”, querem o crescimento a todo 

custo e cobram dos responsáveis pela UHE as medidas compensatórias apresentadas nas 

reuniões do começo da obra. O Consórcio EDP, quando questionado sobre as 

repercussões da implantação na RDSI, mostram por meio de relatórios e imagens 

disponíveis inclusive no site oficial da empresa, que fizeram a sua parte, que todas as 
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etapas previstas no EIA e RIMA foram cumpridas, o remanejamento das famílias, 

inclusive comentaram que as escolhas do lugar, das cores da vila, dos prédios a serem 

construídos foram tomadas e decidas pela associação dos moradores, tendo 

representante de cada grupo familiar. 

A hipótese de que a construção da Hidrelétrica de Santo Antônio trouxe efeitos 

na multidimensionalidade territorial foi comprovada, repercutindo nas dinâmicas 

espaciais da comunidade tradicional do Iratapuru, interferindo no uso dos produtos da 

floresta, provando impactos socioeconômicos na comunidade, seguindo os mesmos 

tramas dos grandes empreendimentos instalados na Amazônia, causando em 

comunidades da área ou do entorno de sua obra, interferências nas atividades 

econômicas, ambientais e sociais.  

No caso deste empreendimento, o processo mitigatório do EIA e RIMA, 

reorganizou as representações espaciais do território vivido e habitado da comunidade 

tradicional do Iratapuru, provocando nos moradores, sentimentos de: insegurança, 

desconfiança, ressentimento e insatisfação com o novo território, que além de alterar o 

uso dos recursos naturais, as dinâmicas produtivas, refletiu desastrosamente nas coisas 

mais simples da vida pregressa e peculiares da localidade.  

Este território (des)conhecido, gerou ainda efeitos irreparáveis nos aspectos 

culturais e tradicionais, alterando o modo de vida, a prática dos ritos e saberes, os 

significados históricos, forçando esta comunidade a (re)Existir às novas margens 

introduzidas, não as do Rio Jari, mas a do mundo desigual, que veem o povo da floresta 

como mercadoria lucrativa. 

Neste cenário percebe-se que, a UHE de Santo Antônio do Jari, trouxe grandes 

expectativas de desenvolvimento e crescimento, mas na realidade impactou uma região 

inteira e transformou a vida de comunidades tradicionais, que perderam espaço, elos 

com o meio natural, tradição, conhecimento tradicional e ao invés de melhorarem suas 

qualidades de vida, perderam sua identidade, tendo que hoje se adaptar a um novo 

território, muitas vezes desconhecido e cheio de sonhos frustrados e arraigado de 

insatisfação social e econômica. 
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Por fim, levando em consideração aos dados apresentados, é importante ressaltar 

que todo o empreendimento implantado em uma cidade da floresta, em meio a um 

território com recortes geográficos próprios e um espaço social peculiar e tradicional, 

sempre ocasionaram impactos seja no âmbito social, estrutural, econômico, político, 

ambiental ou territorial; mas nesta dissertação além de analisar os reflexos deixados pela 

implantação de tecnologias com o discurso de progresso e desenvolvimento, buscou-se 

avaliar como as dinâmicas introduzidas repercutiram nas relações dos atingidos com 

esse novo território, observando seus comportamentos frente ao desconhecido e suas 

evoluções/limitações; analisando as interferências e a maneira como se readequaram na 

nova reconfiguração espacial. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desse trabalho é discutir os dois projetos em disputa no tocante ao 

setor pesqueiro brasileiro atual. Para tanto, inicialmente, é apresentado a atividade 

pesqueira artesanal e em seguida o modelo do agrohidronegócio para a pesca via a 

aquicultura empresarial.  

A partir disso, apresentamos o que entendemos como os territórios dos 

pescadores e pescadoras artesanais e, por sua vez, as formas de territorialidade e até 

mesmo a territorialização do capital, mediante os conflitos postos ao setor e aos sujeitos. 

Ou seja, na tentativa de trazer a nossa leitura geográfica sobre a temática em questão.   

Vale mencionar que o presente texto traz parte das discussões teórico-conceituais 

que desenvolvemos desde a dissertação de mestrado (desenvolvida entre os anos de 

2014 a 2016) e que agora no âmbito do doutorado temos o desafio de direcionar o nosso 

olhar para além da atividade artesanal pesqueira, mas também para a lógica de 

desenvolvimento do capital no setor. 

 

PESCA ARTESANAL: UMA ATIVIDADE EM DISPUTA  

O trabalho na pesca é uma atividade milenar e de considerável importância 

mundial para as comunidades envolvidas e para a população em geral. Estima-se que 

nos últimos anos cerca de 45 milhões de pessoas estão envolvidas com a atividade de 

captura/cultivo de produtos pesqueiros no mundo todo (FAO, 2009 apud CENTRO DE 

EXCELÊNCIA PARA O MAR BRASILEIRO 2012). 
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Atualmente estão registrados 1.097.384 pescadores profissionais no Brasil, sendo 

que praticamente todos realizam a atividade de maneira artesanal, e apenas 1% do total 

são industriais. À isso, vale dizer que o total da produção artesanal representa quase 70% 

do que é produzido no país (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSELHO 

PASTORAL DOS PESCADORES NACIONAL, 2015). Aliás, a atividade artesanal (no 

mar ou no continente) compreende atualmente, assim como há anos a maior parte do 

que vem sendo produzido no país, sendo a pesca artesanal marinha a mais expressiva. 

Vale dizer que o trabalho do pescador e da pescadora compreende em sua 

essência primeira o ato/controle do processo de trabalho e dos meios de sua produção. 

Aliás, possuem conhecimento acumulado do ofício pesqueiro e não há extração de mais-

valia de quem participa do processo de trabalho, tendo em vista seu regime 

familiar/vizinhança/parceria (DIEGUES, 1983). 

Como segunda premissa intrínseca da constituição do trabalho na pesca artesanal, 

tem-se a práxis-ação dialógica social com a natureza (água, pescados, tempo), com o espaço 

do qual depende e do qual o forja a partir de sua interação com esse. Assim, a pesca artesanal 

vai muito além de sua funcionalidade econômica (RAMALHO, 2006). Ainda que, 

sabidamente, grande parte da produção seja destinada à comercialização, isso se dá por uma 

lógica destinada à reprodutividade da vida, de sobrevivência e manutenção da vida do 

sujeito pescador(a) e de sua família e mesmo organizacional do processo, inclusive para a 

manutenção e "injeção" de recursos para a próxima saída/lida da pesca. 

A essas duas dimensões essenciais e intrínsecas do trabalho da/na pesca 

artesanal, o desdobramento fundamental e expressivo disso é a constituição identitária 

do ser pescador e pescadora. O sentimento de orgulho e satisfação em exercer e ser 

reconhecido como profissionais/trabalhadores, enquanto o pescador e a pescadora, eis 

então, sem dúvida, o elo de ser e existir enquanto ser social, e como tal, a partir de suas 

ações e práticas sociais e políticas, de suas lutas e resistências que esses sujeitos 

expressam suas territorialidades. 

O trabalho na/da pesca artesanal possibilita a íntima identidade e relação entre 

os sujeitos (o ser social), os seus meios de produção e o elo intrínseco com a natureza, 
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possibilitando uma relação singular que "foge a regra" estabelecida pelos imperativos do 

modo capitalista de produção, mesmo estando ligado às relações mercantis. 

Entretanto, como sabemos, o capitalismo é ao mesmo tempo destrutivo e 

contraditório. Ao ser contraditório possibilita que outros modos de produção coexistam de 

maneira subordinada e limitada no que tange a existência à própria condição da acumulação 

do capital. E, por mais que ainda se faça presente a totalidade ser social-natureza na 

atividade laboral pesqueira artesanal, as atuações do capital também de uma maneira direta 

ou indireta implica conflitos e ações prejudiciais à perpetuação e reprodução dessas 

comunidades pesqueiras artesanais, seja atuando no trabalho, nos meios de produção ou na 

natureza - nos seus espaços/territórios, assim caracterizando sua atuação destrutiva. 

E é diante das contradições próprias desse sistema que devemos "enxergar" a 

existência dos pescadores e das pescadoras artesanais. Ao mesmo tempo, devemos ter 

clareza de que a reprodução de vida e trabalho desses sujeitos deve-se historicamente 

também ao controle territorial do capital.  

Isso quer dizer que a pesca/pescadores(as) artesanais apesar de resistirem e 

permanecerem com a íntima identidade/relação entre trabalho - meios de produção - 

natureza, ainda assim estão dentro e influenciados pelo metabolismo social do capital. 

Mesmo porque, segundo Mészáros (2007), o processo de produção e reprodução do 

capital em sua contínua necessidade de expansão e acumulação, leva a um processo 

sociometabólico do capital, que por sua vez, se revela de maneira ampliada e totalizante. 

Tendendo assim a influenciar e a se expandir para as demais formas de produção e 

reprodução como é o caso da pesca artesanal, assim como para os sujeitos trabalhadores, 

no caso os pescadores e pescadoras que estão subordinados a essa lógica do capital. 

É por isso que compreendemos os pescadores e as pescadoras artesanais como 

parte/pertencentes a classe trabalhadora, pois o projeto de desenvolvimento do capital 

(a exemplo da aquicultura empresarial) que se impõe a esses sujeitos os coloca 

constantemente diante do chamado impasse de classe (THOMAZ JÚNIOR, 2013). O 

impasse de classe à esses sujeitos ocorre ao se negar o seu modo de vida 

artesanal/familiar e adotar o modelo capitalista de produção ou então o de se 

proletarizar tornando-se, segundo Ramalho (2014), o proletário das águas.  



 

398 
 

Assim, enquanto que a atividade artesanal pesqueira prioriza a 

multidimensionalidade (econômica, social, ambiental, política, cultural e etc), a lógica do 

capital via a aquicultura empresarial (a nova pauta do agrohidronegócio no país) tende 

a priorizar evidentemente a dimensão econômica, fazendo uso de um discurso 

ideológico a fim de difundir a necessidade e importância desse tipo de produção em 

larga escala no país. Inclusive, demonstrando como é preciso a passagem direta da 

atividade artesanal pesqueira para a modernidade via aquicultura empresarial. Daí 

temos a presença da conflitualidade nessa questão da pesca nacional, onde o capital tenta 

inviabilizar a conflitualidade desse processo, de maneira a demonstrar como a proposta 

em curso viabilizará o progresso e a dinamização do setor. 

 

A PROPOSTA DO AGROHIDRONEGÓCIO PARA O SETOR PESQUEIRO: A 

AQUICULTURA EMPRESARIAL  

 

No que tange a aquicultura empresarial (que já vinha sendo incentivada antes 

mesmo dos anos 2000), veremos o claro desejo e desenvolvimento desse segmento, 

sobretudo nos últimos anos, que deixou de ser um segmento que contribuía no ano de 

2003 com apenas 28% do total produzido, passando para 44% do total em 2011 (BANCO 

DO BRASIL, 2010; BRASIL, 2012, 2013). 

É perceptível o claro propósito do Estado e do capital em incentivar a expansão 

da aquicultura no país, que teve um aumento de 350 mil toneladas se comparado a pesca 

extrativista que cresceu menos de 90 mil toneladas nesse mesmo período de 2003 a 2011 

(BANCO DO BRASIL, 2010; BRASIL, 2012, 2013).  

Desta maneira, as medidas, ações, políticas e programas implantados nos últimos 

anos, isto é, ao longo dos anos de 2003 a 2015 em relação ao setor pesqueiro, apontam 

em direção ao cenário político-econômico investido nesse período no país.  

Deste modo, o atual cenário político-econômico do Brasil, após o golpe midiático-

jurídico-parlamentar, coloca-nos em uma nova rodada das políticas neoliberais 

(BRANDÃO, 2017), na qual os trabalhadores e as populações mais pobres vem pagando 

os efeitos cruéis da crise econômica.  
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Conforme exposto no Plano Safra 2015-2016 a produção e participação do 

pescado nacional é historicamente menos relevante em relação as demais proteínas 

animais, e segundo consta nesse documento isso se deve à " ausência histórica de perfil 

de investimentos direcionados, de modo a fortalecer a cadeia produtiva, agregando-lhe 

valor e conferindo-lhe maior competitividade frente à sua concorrência." (BRASIL, 2015, 

p.20). Além disso, o documento menciona que há uma estabilização produtiva da pesca 

extrativista nacional, causada por uma situação de intensa exploração dos estoques 

pesqueiros e como tal é necessário o desenvolvimento da aquicultura no país, de modo 

a acompanhar a tendência mundial, mesmo por que essa atividade apresenta-se 

enquanto um negócio de alto rendimento. 

Ademais, está se configurando uma expansão territorial via a produção aquícola 

no país, tendo atingido um valor de produção de R$ 4,39 bilhões em 2015, e deste total 

quase 70% é proveniente da criação de peixes, seguida da criação de camarões com um 

pouco mais de 20%, e o restante distribuídos entre alevinos, larvas e pós-larvas de 

camarão, ostras/vieiras/mexilhões, entre outros (IBGE, 2015). 

No que tange a piscicultura (483,24 mil toneladas produzida em 2015) o estado 

que apresenta maior produção é Rondônia (84,49 mil toneladas), seguido do Paraná 

(69,26 mil toneladas) que passou o estado de Mato Grosso (47,44 mil toneladas), por 

outro lado se observarmos por municípios, veremos que Rio Preto da Eva (AM) é o maior 

produtor tendo registrado 14,10 mil toneladas, seguido por Jaguaribara (CE) com 13,80 

mil toneladas (IBGE, 2015). Sendo que as espécies mais cultivadas são: tilápia (45,4% do 

total produzido), tambaqui (28,1% do total), tambacu e tambatinga (7,7% do total), carpa 

(4,3% do total), entre outras (IBGE, 2015). 

Quanto a carcinicultura veremos que a região Nordeste é responsável por quase 

99% da produção, destacando-se o Ceará e Rio Grande do Norte como os maiores 

produtores, sendo que só no Ceará se encontra os cinco maiores produtores municipais 

do país: Aracati, Acaraú, Jaguaruana,  Beberibe e Camocim, juntos totalizando mais de 

58% deste cultivo (IBGE, 2015). 
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Assim, é perceptível o quanto vem se investindo nesse setor no país a fim de que 

ele possa estar entre os sete maiores produtores do mundo, de maneira a conquistar mais 

destaque do que as produções bovinas e avícolas. 

É por isso que compreendemos que esse atual processo de avanço da aquicultura 

empresarial está trazendo alterações substanciais ao setor pesqueiro nacional.  

A aquicultura é, apesar dos limites que algumas condições naturais 

impõem, uma indústria a céu aberto, que concentra capital e meios de 

trabalho em poucas mãos, exigindo cercamentos (de áreas do mar e do 

estuário) para referendar sua expansão e seus poderes particulares, e 

excluir, com isso, definitivamente os ancestrais usuários desses espaços 

(pescadores e pescadoras) e a condição de bem comum dos 

ecossistemas pesqueiros. (RAMALHO, s/d, p.6-7) 

 

Dessa maneira, entendemos que a aquicultura empresarial está inaugurando 

uma "nova" ordem sociometabólica da produção pesqueira. No que se refere o 

entendimento sobre o sistema sociometabólico nos baseamos na leitura de Mészáros 

(2002), que por sua vez se apoiou no conjunto das obras de Marx, que define esse 

processo como o intercâmbio (social) metabólico dos seres sociais (humanidade) com a 

natureza e dos indivíduos particulares entre si. Sendo assim, atualmente o sistema 

sociometabólico está dominado pela lógica do capital, e que por sua vez esse sistema 

deixa de representar o intercâmbio produtivo dos seres sociais com a natureza e com si  

mesmos, para submeter os sujeitos e o trabalho a seu controle e as suas necessidades e 

interesses de produção/reprodução. 

Diante dessa lógica expansiva do sistema sociometabólico do capital veremos, cada 

vez mais, a separação/eliminação do controle territorial dos trabalhadores pescadores e 

pescadoras em relação a seu trabalho, produção, consumo e circulação. Isto posto, nota-se a 

fragmentação de todo os elementos que compõem o processo, e como tal, tem-se mais 

incisivamente o avanço do capital, controlando a natureza e os trabalhadores.  

OS TERRITÓRIOS DOS(AS) PESCADORES(AS) ARTESANAIS E A EXPANSÃO 

TERRITORIAL CAPITALISTA 

 

A atividade pesqueira artesanal é uma modalidade do uso do espaço aquático 

(produção e apropriação), terrestre (como por exemplo: o espaço de moradia e para 
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comercialização do pescado) e com interferências da natureza/fenômenos atmosféricos 

(CARDOSO, 2001). Mas também com implicações advindas da especulação imobiliária, 

turística, a poluição, a urbanização, políticas públicas, enfim por um conjunto de 

interferências que direta ou indiretamente refletem para a relação, o uso e produção do 

espaço na qual também estão os sujeitos pescadores e pescadoras artesanais. 

Por isso o território vai além do entendimento enquanto o recurso pesqueiro a ser 

apropriado/explorado ou viés econômico, é também onde os laços familiares e de trabalho 

se encontram e se reproduzem, onde emanam lutas e reconhecimento/pertencimento a uma 

identidade. Ou seja, antes de tudo o território deve-se as relações sociais, sendo relacional, 

vivido e apropriado pelos sujeitos sociais, ou seja, é uma categoria da prática, para além de 

uma categoria analítica e político-normativo.  

Portanto, a escolha do conceito de território se justifica tanto por ser capaz de 

explicitar os nós e diferentes manifestações que ocorrem espacialmente e que direta ou 

indiretamente trazem rebatimentos aos pescadores(as) e suas comunidades. Em outras 

palavras, para analisarmos os conflitos e resistências que os envolvem, compreendemos 

que esses se expressam no/do/pelo(s) território(s) dos pescadores e pescadoras 

artesanais. Ademais, esse conceito é capaz de explicar a identidade, autonomia e relação 

tradicionalmente expressa nos espaços territorializados por esses sujeitos sociais, ou seja, 

visa dar legitimidade e priorizar os sujeitos.  

Nesse sentido, o território deve ser compreendido como condição de 

possibilidade, existência, resistência e liberdade. Mas ao mesmo tempo que é um espaço 

de liberdade é também de dominação e expropriação por parte das ações do capital. 

Ademais, devemos lembrar que esses territórios, como adverte Almeida (2008), vai 

além do sentido estático e fixo, isto é, de se reconhecer apenas a ocupação e usos 

permanentes, é preciso também alargar essa compreensão para entender a mobilidade 

intrínseca das atividades exercidas por esses sujeitos sociais. Assim como é necessário 

compreender a dimensão simbólica, imaterial que os sujeitos têm com o território. Do 

mesmo modo, esse territórios são descontínuos, isto é, são marcados por espaços nem 

sempre usados o ano todo, a exemplo das áreas de estuário, isto é, os territórios pesqueiros.  
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Por outro lado temos a lógica expropriante e degradante do capital, que insere 

outras dinâmicas (de diferentes formas e magnitudes) na relação trabalho e com/no 

território. Ou seja, o conflito é iminente nesse processo.  

Neste sentido, conforme expomos em Moreno (2017) apostamos na existência de 

território(s) dos pescadores e pescadoras artesanais. Esse(s) território(os) (materiais e 

imateriais) de uso comum/coletivo compõem-se da terra para a água ou vice-versa.  

Vale dizer que os territórios dos pescadores e das pescadoras são para além de 

fixos, são constituídos pela mobilidade desses sujeitos. São territórios descontínuos, 

relacionais, historicamente constituídos e reproduzidos. São formados por 

intencionalidades, multidimensões e são pluriescalar, pois atua e tem interferência de 

ações de diferentes escalas (local, regional e até mesmo nacional). São territórios 

coletivos de autonomia, resistência e liberdade, mas igualmente são disputados.  

Na realidade, os territórios dos pescadores e das pescadoras artesanais são 

territórios em disputa, no qual o capital os veem como espaços vazios e, 

consequentemente como possibilidade de lucro, exploração e acumulação. Deste modo, 

o direito ao território é negado as comunidades pesqueiras artesanais, que se veem 

constantemente em disputa com os grandes empreendimentos, com a especulação 

imobiliária, o turismo, a construção de hidrelétricas/barragens, a implantação de 

parques aquícolas e dentre tantas outras formas de materialização do capital. 

Dessa maneira, a nosso ver, existe a territorialidade capitalista adentrando nos 

territórios dos(as) pescadores(as) artesanais. Apoiando-se nas reflexões de Fernandes 

(2008; 2009) entendemos a territorialidade enquanto as 

expressões/manifestações/ações/práticas/usos/intenções que um dado sujeito/classe, isto 

é, uma relação social que emanam/produzem em um dado território, podendo ser 

"soberano" ou não. Assim como, pode se realizar no território desses mesmos 

sujeitos/classe ou podem se reproduzir em outros territórios, de outros sujeitos/classe. 

No caso em análise, os territórios dos(as) pescadores(as) artesanais, são e estão 

constantemente marcados pelas disputas e interesses do modelo sociometabólico do 

capital, que por sua vez tende a buscar formas de expandir nesses territórios e controlar, 
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explorar e subordinar o trabalho desses sujeitos e a produção (e também a distribuição, 

circulação e consumo) a seus interesses. 

A lógica de reprodução sociometabólica do capital visa outra relação para com 

os recursos naturais, para com a vida e o trabalho.  

A proposta atual, mediante o avanço da aquicultura empresarial, estabelece 

"novas" formas de controle territorial, de maneira a interferir no trabalho e na natureza, 

trazendo rebatimentos aos sujeitos e aos seus territórios. Daí que os conflitos se afloram, 

seja pela terra, pela água, em relação ao trabalho e ao território. Conflitos que envolvem 

as formas de uso, ocupação, gestão, direitos territoriais e laborais, por exemplo.  

Um exemplo da territorialidade capitalista é a tentativa de negar e eliminar a 

autonomia dos pescadores e pescadoras artesanais, já que a aquicultura cria diferentes 

formas de dependência dos sujeitos sociais ao longo de sua cadeia produtiva, desde os 

insumos e rações, a forma de produção/criação aquícola, chegando até a forma de 

comercialização dos produtos, por exemplo (RAMALHO, 2014). 

E assim, antes o que era território dos pescadores e pescadoras artesanais passa a 

sofrer com as interferências e a ser desestruturado pelo capital pesqueiro-aquícola, alterando 

a lógica de produção e controle do trabalho, da comercialização e consumo. E infelizmente 

quando essa territorialidade capitalista se faz tão marcante e sufocante tende a transformar 

esse local em um espaço privado, isto é, para a realização do capital, para a produção e 

reprodução capitalista de cultivo aquícola, e assim o que tem se observado atualmente é o 

processo de espacialização e territorialização do capital pesqueiro-aquícola. Explica 

Fernandes (2008; 2009) que a espacialização representa a efetivação, o movimento concreto 

das ações e sua reprodução no espaço/território, por sua vez, o processo de territorialização 

é a expansão de territórios, seja de maneira contínua ou descontínua. 

À isso, os pescadores e pescadoras e suas comunidades tem seus direitos negados 

e passam a ter que se sujeitar a trabalharem nessas empresas aquícolas, a se destinarem 

a outras atividades produtivas, ou até mesmo a buscarem em outros lugares formas de 

se manter na atividade pesqueira artesanal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como temos constatado, nas últimas décadas a ideologia aquícola tem crescido 

significativamente no Brasil, transformando todo o circuito produtivo, ou seja, 

modificando a relação da produção, circulação, distribuição e consumo. Grandes 

estruturas e empresas se estruturaram para produzir um "adequado desenvolvimento" 

ao setor, mediante o incentivo a pesquisa, tecnologia, rações, aditivos, insumos 

químicos, maquinário, mão de obra capacitada e qualificada, propaganda e etc., visando 

os lucros e a consolidação de um mercado de alimentos pesqueiros, isto é, um mercado 

aquícola brasileiro com potencial competitivo com os demais países mundiais. 

A aquicultura empresarial, portanto, como vem sendo desenvolvida nos países 

que estão à frente na produção mundial caracteriza-se pela monocultura aquática, como 

foi tão incentivada pela Revolução Verde na agricultura, por exemplo.  

Vale dizer que não são apenas os pescadores e pescadoras artesanais afetados por 

esse processo, mas todo a sociedade em geral, que terão (e já estão tendo) implicações no 

acesso aos recursos naturais, assim como reflexos nos alimentos consumidos. 

A intensificação da produção via aquicultura empresarial é preocupante, os tipos 

e usos de técnicas implantadas, de aditivos, insumos, maquinário, e consequentemente 

de usos dos recursos naturais, tem impactos negativos do ponto de vista ambiental e 

social, por exemplo. Ademais, precisamos nos indagar: a produção aquícola empresarial 

está favorecendo a quem? Qual o lugar da segurança e soberania alimentar na 

aquicultura empresarial? Quais os rebatimentos para os trabalhadores nesse processo? 

Enfim, poderia listar aqui uma infinidade de questões que devemos refletir sobre 

essa questão, mas sob o nosso ponto de vista esse modelo aquícola está voltado sobretudo 

para a dimensão econômica, visando a rentabilidade via expansão dessa produção e sendo 

também um modelo privado da apropriação de recursos naturais e dos espaços/territórios, 

logo focado nos interesses de acumulação nos moldes do agrohidronegócio brasileiro. 

Em outras palavras, essa lógica de expansão da aquicultura representa o mais 

novo mecanismo do agrohidronegócio brasileiro, que na prática traz rebatimentos 
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diretos aos pescadores e pescadoras artesanais, mas também a toda sociedade. É preciso, 

pois, combater, lutar e resistir a esse modelo que degrada e expropria. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho visa apresentar um breve panorama sobre os trabalhadores 

da terra e seus saberes-fazeres tradicionais, do Quilombo Cangume, Brasil, e Palenque 

San Juan de Palos Prieto, Colombia, a partir do sistema de produção agrícola tradicional 

e os efeitos do capitalismo no campo.  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. Prieto, localiza-se em Magdalena, 

a capital deste departamento é Santa Marta, no Caribe colombiano, ambas comunidades 

territorializaram-se através das principais cadeias produtivas: a agroecologia e a 

agrobiodiversidade. 

Os saberes-fazeres dessas comunidades ocorrem nas relações culturais e 

simbólicas dos trabalhadores da terra. Contudo, esses grupos étnicos ou sociais lutam 

ainda pelo protagonismo nos espaços de reflexão e discussão das mudanças sociais, 

culturais, ambientais e políticas ocorridas na sociedade capitalista Latino-americana 

(MENDONÇA; JÚNIOR, 2005. p. 1).  

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 dos territórios, ameaça as epistemologias e toda forma de produção 
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não capitalista, extinguindo os postos de trabalho e determinando a forma de viver, 

desconfigurando, assim, a autonomia conferida pela ancestralidade e a posse da terra 

(MENDONÇA, 2004, p. 29). 

 

SABERES-FAZERES TRADICIONAIS E OS EFEITOS SOCIOESPACIAIS DO 

CAPITALISMO NO QUILOMBO CANGUME E NO PALENQUE SAN JUAN DE 

PALOS PRIETO 

 

Discorrer sobre o espaço latino-americano é dialogar com a diversidade 

sociocultural e as disputas existentes no espaço geográfico mundial. É repensar os 

contextos históricos para compreender as multidimensionalidades atuais dos conflitos e 

das mais variadas formas de organização presentes nesses territórios. Contrapondo-se 

aos modelos de monopólios da terra, de degradação do meio ambiente e do uso de 

trabalho escravizado contemporâneo, os territórios tradicionais de Cangume e Prieto, 

aqui apresentados, compõem parte do conjunto de comunidades negras rurais 

espacializadas no espaço geográfico brasileiro e colombiano.  

O Quilombo Cangume surge após o declínio da mineração de ouro e da produção 

de arroz na região. 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” (SILVA, 2017 p.5). 

Os trabalhadores da terra, através dos seus saberes-fazeres na produção de 

alimentos, em Cangume, detêm as técnicas de diversidade de produção, como: cultivo 

do arroz, do feijão, da mandioca, do chuchu, da banana e, com menos intencionalidade, 

a criação de animais, inclusive, gado. Essa rede produtiva 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”65. 

                                                           
65 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 
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 A forma do processamento do arroz é a produção do cuscuz utilizado na 

elaboração de um típico prato paulista que acompanha torresmo, ovos e sardinha. Há 

várias formas registradas, em todos os quilombos do Vale, tanto no processamento do 

arroz, como no preparo do cuscuz, com pequenas variações nos ingredientes e temperos. 

O arroz e feijão compunham a base alimentar de todas as famílias dos quilombos onde 

70% da produção era para o consumo interno e o restante era levado para 

comercialização nas cidades da região (ANDRADE; TATTO, 2013, p.50). 

O crescimento do agronegócio, 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 no quilombo é para as famílias que vivem no 

território. A política do agronegócio é clara. As transformações na localidade aparecem 

em quase todas as áreas. Para alguns quilombolas, no entanto, se a produção de 

alimentos não se relaciona com a ancestralidade africana e com a cultura, não tem 

sentido a ligação com a terra. Dentro desta lógica, as unidades de produção são 

dinâmicas e a cultura integra toda a dimensão territorial.  

O território, apesar disso, entrou na lista das disputas por diferentes modelos de 

agriculturas: 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 no campo, 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 da 

comunidade. Também destrói as ações simbólicas e culturais fundamentais para manter 

a coesão e as sociabilidades que, construídas historicamente, expressam diversas formas 

de manifestação sócio-cultural daqueles que estão umbilicalmente vinculados à terra 

(MENDONÇA, 2004).  

                                                           
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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A formação da comunidade Palenqueira de San Juan de Palos Prieto no século 

XIX, a partir das estratégias de luta contra a escravidão, tem o propósito de por fim à 

exploração física e mental dos povos escravizado e enfraquecer o processo colonial de 

poder. Outros aspectos fundamentais na formação de Prieto foram: a preservação das 

tradições culturais africanas, tanto na música como nas práticas médicas; o 

conhecimento das plantas medicinais; a organização social; os ritos fúnebres e os 

saberes-fazeres na terra. 

A pesquisa de campo apresentada aqui baseia-se nas observações e nos diálogos 

com o(a)s palenqueiro(a)s e trabalhadore(a)s da terra. Historicamente, as práticas 

agroecológicas e da agrobiodiversidade, nas formas de produção, estão conectadas e 

associadas espacialmente e determinadas pelos saberes e fazeres ancestrais. “O termo 

agrobiodiversidade é formado por agro, do latim, campo, cultura, bio, do grego, vida, 

diversidade. Significa, portanto, diversidade da vida no campo, das culturas” 

(MACHADO, 2012, p. 48). 

A produção de alimentos, em Prieto, apresenta-se de forma dinâmica em sua 

territorialidade e a agrobiodiversidade materializada na comunidade, garante uma parte 

da segurança alimentar entre as famílias. O cultivo da banana, da mandioca, da goiaba 

e do mamão, entre outras produções, é realizado sem a adição de agrotóxicos. Tais 

produções são significativas e ajudam na estabilização da saúde das famílias e evitam a 

exacerbação das condições de insegurança alimentar na comunidade. 

 Outro commodity agrícola importante, para as famílias palenqueiras, é o 

processamento da mandioca. Tarefa na qual toda a comunidade se envolve. O filho e 

marido se revezam na plantação, no corte, na limpeza e na seleção das espécies, 

enquanto a mulher e a filha são responsáveis pelo preparo do alimento, que é um 

costume tradicional dos palenqueiros de Prieto. 

No entanto, essas relações de trabalho com a terra, as produções agroecológicas 

ancestrais, bem como as relações culturais e simbólicas estão constantemente ameaçadas 

pelo capitalismo no campo. A ideia de modernização se manifesta de forma diversificada 

e gera o conflito na continuidade da agroecologia. Vale citar, como exemplo disto, a 
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materialização e espacialização da palma africana que chegou na Colômbia pelas mãos 

de grandes proprietários desde a década de 1990 (MONDRAGÓN, 2009). 

A preferência das empresas nacionais e internacionais em cultivar, em terras 

ancestrais, na região de Magdalena Médio, está diretamente relacionada ao sistema que 

permite, aos grandes empresários e latifundiários, a exploração dos recursos naturais 

sem o pagamento dos impostos territoriais e o cumprimento dos contratos de trabalho. 

Hodiernamente, a comunidade lida com a degradação do solo, com o processo 

de insegurança alimentar e com o impedimento do uso da água. A barragem, em um dos 

braços do rio Magdalena, foi construída pelos fazendeiros e empresários da palma para 

controlar o uso de água da transposição. O que afeta diretamente as famílias de Prieto, 

os indígenas e camponeses na produção de alimentos e na sua cultura. 

A expansão da palma, a articulação entre os setores públicos e privados, as 

alianças estratégicas, a degradação do solo e a espoliação das terras modificaram as 

relações sociais e culturais na comunidade de Prieto. Se antes os palenqueiros eram os 

detentores dos meios de produção e território, com a expansão da monocultura da palma 

africana eles passam a ser os coadjuvantes neste processo. O controle do modo de 

elaboração e comercialização passa a ser feito pelos latifundiários. Em função desta 

inversão, questionamentos estão sendo levantados ao que tange às consequências 

políticas, econômicas, sociais e ambientais (FEARNSIDE, 1997, p. 11).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os saberes-fazeres atrelados ao trabalho, na perspectiva geográfica, permitem 

apreender o processo de (re)organização do território e da ação humana sobre o mesmo, 

ao ampliar a compreensão dos fenômenos sociais (GONÇALVES, 2016, p.89). Essa 

pesquisa se desenvolveu a partir do trabalho de campo nessas localidades e apresentou 

como propósito estudar a relação material, imaterial e temporal das famílias com o 

território e o seu lugar de viver. Até aqui, constatou-se que a relação dialética ecológica 

das comunidade tradicionais está ameaçada pela influência das ideologias capitalistas 

no campo, juntamente com os efeitos socioespaciais do agronegócio. 
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A produção de alimentos em Cangume e Prieto determina as suas formas de 

trabalho e compõe a cultura de cada um desses territórios. A apreensão material e 

simbólica do espaço de vivência e da produção de alimentos, através da prática da 

agroecológica e da agrobiodiversidade, possibilitou a estruturação do local. As 

conflitualidades territoriais e os efeitos socioespaciais que ocorrem na atualidade, 

sustentados por um sistema ordenado e dominador, propiciam: a manutenção da 

pilhagem da exploração desenfreada dos recursos naturais, a espoliação dos meios de 

produção e territórios, a desterritorialização das famílias, a desconfiguração da cultura, 

dos saberes-fazeres locais e da biodiversidade.  

A prática capitalista de produção ignora qualquer cosmovisão de mundo. É 

importante contextualizar que as comunidades tradicionais, grupos marginalizados 

historicamente pelos colonizadores, são os mais impactados com o avanço desse sistema 

no campo. Neste sentido, os movimentos socioterritorias66 como: Processo de 

Comunidades Negras (PCN) – Colômbia e a Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) – Brasil se articulam política e 

coletivamente para garantir os direitos destas comunidades. As ações políticas do PCN 

e CONAQ têm como alicerce as leis de reconhecimento das diferenças étnicas e sociais. 

Neste sentido, algumas ações são realizadas: o Programa Brasil Quilombo (PBQ)67, a 

valorização das narrativas dos mais velhos das comunidades e à reconstrução das 

relações ancestrais com o território.  

As especificidades nesse trabalho reafirmam a urgência em repensar as 

estruturas agrárias e os efeitos coloniais e descoloniais dos grupos étnicos e sociais da 

                                                           
66 Os movimentos socioterritoriais para atingirem seus objetivos constroem espaços políticos, 

espacializam-se e promovem espacialidades. A construção de um tipo de território significa, 

quase sempre, a destruição de um outro tipo de território, de modo que a maior parte dos 

movimentos socioterritoriais forma-se a partir dos processos de territorialização e 

desterritorialização (FERNANDES, 2005, p. 31). 
67 PBQ tem por finalidade coordenar as ações governamentais, através de articulações 

transversais, setoriais e interinstitucionais para as comunidades quilombolas, com ênfase na 

participação da sociedade civil. O programa é coordenado pela SEPPIR – em ação conjunta com 

vinte e três entidades da administração pública federal. É um programa que busca garantir o 

direito à terra, à documentação básica, alimentação, saúde, esporte, lazer, moradia adequada, 

serviço de infraestrutura, previdência social, educação e cultura, baseado na realidade e nas 

demandas das comunidades. 
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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 reterritorialização dos territórios, pela 

manutenção da agroecologia e da agrobiodiversidade tradicional, pelas culturas 

material e imaterial e pela continuidade dos saberes-fazeres. 
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AS RELAÇOES DE SUBORDINAÇÃO DO TRABALHO E DA RENDA DOS 

CAMPONESES ASSENTADOS NAS DINÂMICAS DE PRODUÇÃO DE 

PEPINOS PARA CONSERVA NO PONTAL DO PARANAPANEMA-SP 

 

Maria Aparecida Martins dos Santos68 

Daniel Christante Cantarutti69 

Giovana Carolina Souza Oliveira Soares70 

 

RESUMO 

A região do Pontal do Paranapanema localizada no extremo Oeste do Estado de São Paulo 

possui uma concentração de 116 assentamentos rurais. A Refricom Mercantil SA. é uma 

empresa de capital nacional com várias unidades espacializadas por todo o território 

brasileiro. A pesquisa trata das ações de subordinação do trabalho e renda dos camponeses 

com a empresa, iniciadas experimentalmente em alguns lotes do Assentamento Rural São 

Paulo no ano de 2015, no município de Presidente Epitácio. Disfarçado de “atrativo” o 

capital pretende se apropriar da renda da terra, também através da indústria agroquímica. 

A organização do trabalho no cultivo do pepino segue os processos do pacote técnico 

adotado pela empresa, ou seja, o camponês se vê obrigado a realizar atividades submetendo-

se ao tempo e rotinas de trabalho imposto pela empresa. 

Palavras-chaves: Subordinação; trabalho; campesinato; agrotóxicos. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho71 irá apresentar dados parciais de uma das equipes de pesquisa do 

Projeto Temático: "Mapeamento e Análise do Território do Agrohidronegócio 

Canavieiro no Pontal do Paranapanema – São Paulo – Brasil: relações de trabalho, 

conflitos e formas de uso da terra e da água, e a saúde ambiental72" desenvolvidas pelo 

coletivo de pesquisa CETAS/CEGeT. Analisamos e problematizamos as relações de 

subordinação do trabalho e as formas de renda dos assentados nesta região, sendo estas 

encontradas nas dinâmicas de produção de pepinos para conserva subordinada a 

empresa Refricom Mercantil.  

Neste sentindo procuramos com este artigo entender a formação do campesinato 

e as contradições no processo de luta pela terra na região do Pontal e contextualizar a 

chegada da empresa nos assentamentos, descrevendo as alterações nas rotinas de 

trabalho e a intensificação do uso de agrotóxicos para a produção dos pepinos.  

Nossa metodologia de pesquisa consiste em trabalho de campo em 16 

assentamentos com entrevistas semiestruturadas, com 70 famílias envolvidas em 

diversos estágios e ciclos da produção na produção de pepinos. Levantamos informações 

no formato de registros de áudios e imagens georreferenciadas que serão materializadas 

em mapas temáticos. Para essa discussão, levantamos uma amostragem de entrevistas a 

partir de palavras chaves essenciais para entender o objetivo deste artigo: agrotóxicos, 

saúde e alterações no trabalho. 

Esta metodologia nos permite analisar como as famílias assentadas estão 

vivenciando em suas terras o processo de monopolização do território pelo capital, o uso 

indiscriminado de agrotóxicos e a subordinação da renda terra e do trabalho.  

 

 

 

                                                           
71 Trabalho escrito sob orientação do Prof. Dr. Carlos Alberto Feliciano pela Faculdade de Ciências 

e Tecnologias de Presidente Prudente. 
72 Processo/FAPESP: 2012/23959-9. 
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CAMPESINATO E AS RELAÇÕES DE SUBORDINAÇÃO 

 

O processo que dá origem a formação do campesinato brasileiro e da questão agrária 

brasileira inicia-se desde nossa formação territorial ainda no período colonial pela forma de 

ocupação que se teve por meio da divisão de terras em sesmarias, que destinou grandes 

quantidades de terras nas mãos de poucos fazendeiros. A concentração de terras nas mãos de 

sesmeiros e depois de grandes proprietários impôs aos camponeses uma posição de 

subordinação social, econômica e política desde o início (MARQUES, 2003).  

O surgimento do campesinato brasileiro está contraditoriamente relacionado 

com essa forma de concentração de terras em grandes fazendas, sendo esse período 

marcado pelo trabalho escravo, e os camponeses tendo a função de produzir alimentos 

para o consumo interno. 

No bojo desse contexto nacional de formação e organização do campesinato 

brasileiro, tem-se o processo de formação e organização do campesinato na região do 

extremo oeste paulista. A região do Pontal do Paranapanema localiza-se no extremo 

Oeste do Estado de São Paulo, que pode ser entendido segundo Feliciano (2009) como 

uma fração do território capitalista disputada por classes distintas de uma mesma 

sociedade, por entender que a formação dessa região desde seus primórdios se dá de 

forma violenta e atendendo a interesses da classe latifundiária.  

Na região surge o MST com ações de ocupações de terra passa a causar impacto 

sócio- territorial (Fernandes, 2001). A primeira ocupação de terras ocorreu em julho de 

1990 segundo o mesmo autor, no município de Teodoro Sampaio. 

Neste contexto e dinâmica de luta pelas terras do Pontal do Paranapanema 

que pretendemos problematizar a entrada da empresa Refricom na região, no sentido 

que esta se torna atuante das relações de subordinação do trabalho dos camponeses 

assentados, principalmente a partir do momento em que este modelo de produção 

determina e impõe ao camponês o que, como e quando ele deve produzir. 
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SOBRE A EMPRESA REFRICOM MERCANTIL  

 

A Refricom Mercantil SA. é uma empresa com várias unidades distribuídas por 

todo o território brasileiro, atuando no setor de produtos de vegetais processados, tendo 

entre seus clientes grandes empresas do setor alimentício do país. Possui uma linha de 

processamento 100 % automatizada, com tecnologia importada de países como Japão, 

Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia e Estados Unidos73.  

A empresa iniciou suas atividades em 1990, no município de Itapecerica da Serra, 

estado de São Paulo. Em 1991 é inaugurada a unidade de Arujá também no interior do 

Estado de São Paulo. No ano de 2002 uma terceira unidade é aberta em Bataguassu, 

localizada no interior do estado do Mato Grosso do Sul, suas atividades nesta planta 

estão voltadas para a produção de alimentos em conserva.  

Dentre as empresas atendidas pela Refricom, a que controla o ramo de produção 

no Pontal é a unidade de Bataguassu – MS, esta unidade possui equipamentos modernos 

com objetivo de produzir picles de pepino e vegetais, pepininho cornichon, relish, e 

pimentas variadas como biquinho, dedo-moça e Jalapeño.  

No ano de 2015, segundo Benini e Feliciano (2016), a empresa passou a 

desenvolver no Assentamento São Paulo uma área experimental para a produção de 

pepinos para conserva. Após a fase experimental a produção se expandiu e hoje abrange 

120 famílias dos 16 assentamentos de Reforma Agrária (municípios envolvendo 

Presidente Epitácio, Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema e Sandovalina), 

conforme podemos observar na tabela 01: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Informações obtidas no web site da empresa Refricom Mercantil, link de acesso 

<http://www.refriconalimentos.com.br/quemsomos.html>. Acesso em: 10 jul. 2017. 

http://www.refriconalimentos.com.br/quemsomos.html
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Tabela 01: Pontal do Paranapanema: Assentamentos Rurais integrados na produção de pepinos  

Município 
Assentamento

s 

N° de 

famílias por 

assentament

o 

N° de 

famílias 

envolvidas 

no cultivo de 

pepino 

Porcentage

m de 

assentados 

integrados 

Total de 

famílias 

envolvidas 

por 

município 

Teodoro 

Sampaio 

Água Sumida 119 5 4,20% 

26 

Santa 

Teresinha da 

Água Sumida 

48 5 10,4% 

Fusquinha 46 5 10,8% 

Santa Zélia 102 9 8,8% 

Santo 

Expedito 
43 1 2,3% 

Santa Edwiges 42 1 2,3% 

Presidente 

Epitácio 
São Paulo 76 22 28,9% 22 

Mirante do 

Paranapanem

a 

Santa Rosa II 13 10 76,9% 

58 

Margarida 

Alves 
89 12 13,4% 

São Bento 182 6 13,8% 

Canaã 54 5 9,2% 

Estrela Dalva 30 7 23,3% 

Arco Iris 105 6 5,7% 

Santa 

Apolônia 
104 12 11,5% 

Sandovalina 
Guarani 68 8 11,7% 

14 
Bom Pastor 130 6 4,6% 

TOTAIS 16 1251 120 - 120 

Fonte: Pesquisa de Campo do CEGeT/CETAS. (2016). 

Organização: DataCETAS (2017). 

Conforme os dados apresentados na tabela 01, podemos observar que a área 

experimental iniciada em 2015 com cinco produtores no assentamento São Paulo, surtiu efeito, 

pois temos a ampliação do cultivo para vários municípios, além da extensão do numero de 

produtores no próprio assentamento piloto, pois no município de Presidente Epitácio têm 22 

produtores em um só assentamento. O mapa a seguir representa cartograficamente os dados 

colhidos em campo que representam as famílias que produzem pepinos:  
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Mapa (01): Assentamentos na Produção de Pepino no Pontal do Paranapanema-SP 

 
Fonte: Data/CETAS 

Em todas estas áreas da região do Pontal do Paranapanema são produzidos 

pepinos para picles e salada que alimentam o mercado de conservas e a demanda das 

empresas do ramo de fast foods. A variedade SASSY Hibrido utilizadas nos 
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assentamentos não foge as já utilizadas no Brasil, com “reduzidos ciclos de cultivo, em 

torno de 90 dias, e a alta produtividade, podendo alcançar até 80 toneladas por hectare”, 

tornando-se economicamente atrativo por proporcionar rápido retorno do capital 

investido. (MARTINS, 2004, p. 34).  

Segundo relatos dos assentados essa integração com a empresa se deu após 

reuniões com os técnicos da empresa e os assentados do assentamento São Paulo. 

Naquele momento foram selecionados cinco famílias para iniciar o cultivo, onde todos 

prepararam simultaneamente um hectare de terra dos seus lotes e realizaram o plantio 

de quatro mil pés de pepino da variedade SASSY Híbrido. Nesse processo o custo do 

transporte para a indústria é de responsabilidade dos produtores, por isso organizaram-

se conjuntamente para enviar a produção, retirando de cena à figura do atravessador, 

barateando assim o preço do frete.  

Nessa relação acordada verbalmente a empresa “adianta” aos produtores os 

agrotóxicos, sementes, adubos, lonas, arrames e demais ferramentas necessárias para a 

montagem da estrutura, o que resulta logo de inicio no processo de endividamento. Há 

famílias endividadas que permanecem no cultivo do pepino, justamente pela 

necessidade de pagamento pela divida contraída junto à empresa, entrando num circulo 

de dependência e subordinação, uma vez que de acordo com sua ordem moral devem 

cumprir o acordado. Como apresenta BOMBARDI, (2004, p.258) “para o camponês, estar 

endividado é sinônimo de vergonha”. Deste modo, parte de sua renda é destinada a 

cobrir os gastos iniciais, os quais foram antecipados pela empresa.  

Entendemos com isso a manifestação de uma das facetas da subordinação da 

empresa que usa da moral do camponês para empregar seu pacote de exploração, além 

de que, a empresa não precisa estar diretamente produzindo no campo, mas encontram 

formas de se apropriar e subordinar a produção (BOMBARDI, 2011). 

 

CONTROLE DO TEMPO E TRABALHO CAMPONÊS NA PRODUÇÃO DE 

PEPINOS 

 

A organização do trabalho no cultivo do pepino segue os processos do pacote 

técnico adotado pela empresa, ou seja, o camponês se vê obrigado a realizar atividades 



 

422 
 

submetendo-se ao tempo e a rotina de trabalho imposto pela empresa.  Na lógica da 

agricultura camponesa, o tempo de produção e as etapas do cultivo estão atrelados às 

dinâmicas da natureza. Já na agricultura capitalista industrial, a lógica está 

comprometida com a técnica, eficiência e rapidez, buscando imprimir um ritmo 

acelerado na produção, intervindo nos processos naturais, modificando as características 

do solo, através do uso de agrotóxicos e sementes geneticamente modificadas. Logo, 

percebe-se duas dinâmicas distintas e antagônicas e que estão em disputa campo 

(BOMBARDI, 2011).   

De modo geral, constatamos que as formas de alterações de trabalho são 

recorrentes na história e estamos diante da produção destrutiva do capital (THOMAZ 

JUNIOR, 2010), em face ao nosso recorte de estudo, no qual vemos que as famílias 

produtores de pepinos se vêm sem autonomia do cultivo e são controladas pelo tempo 

imposto pela empresa e, principalmente pela “ação” dos agrotóxicos, uma vez que não 

há politicas públicas que apareçam como alternativa a essa integração destrutiva. 

Em nossas entrevistas encontramos vários relatos no qual o trabalho com os 

pepinos exige muito tempo, desde o preparo da estrutura até a colheita. 

Com o pepino não dá tempo de fazer nada. Eu nem vou mais para cidade. É 

uma correria. Você vê de manhã pra mim como é corrido, eu tenho que ir lá 

passar veneno, ai vou ver a caixa para esvaziar que tem que olhar para não 

perder veneno. E na casa, tem dia que eu fico sem varrer e quem varre é a 

menina (ENTREVISTADA C, concedida no dia 10/08/2016, no 

Assentamento Margarida Alves no Munícipio de Mirante do 

Paranapanema-SP) 

 

Pra mim foi um trabalho escravo cara, você entra roça 6 horas da manhã e sai 

11 da noite, enquanto tem luz você tá colhendo, parou a luz você tem que entrar 

com defensivo (ENTREVISTADO B, concedida no dia 14/10/2016, no 

Assentamento São Paulo no Munícipio de Presidente Epitácio-SP) 

 

Ao analisarmos estas entrevistas podemos confirmar que os produtores ficam ao 

controle do sistema de produção do capital. A posteriori em síntese as nossas entrevistas 

obtemos informações de como organiza as relações de trabalho com a produção de 

pepinos, No início do processo de cultivo o primeiro trabalho seria de separar e preparar 

o espaço onde será implantado o cultivo, para isso é necessário dessecar a terra (com uso 

de agroquímico) e quando necessário cercá-la, para que os animais não se aproximem 
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(sobretudo galinhas e gado). Depois, inicia-se a processo de construção da estrutura 

física que compõe a base da roça do pepino, com implantação de palanques (feitos de 

eucalipto e muitas vezes retirados da própria propriedade da família) e arames de aço 

para criar a parede onde se prenderão os pés de pepino, e, por fim, amarram os fios de 

nylon que servirão de condutores durante o crescimento dos pés de pepino até o topo da 

parede.   

 Conforme relato das famílias, o primeiro momento, antes de começar a florescer, 

é o momento mais intenso de trabalho, pois eles precisam pulverizar os pesticidas e o 

hormônio com maior frequência. Segundo relato,  

Quando começa a brotar o pepino, é a roça quem manda em você, sem poder 

descuidar em nenhum momento, e nem passar o horário de aplicação dos 

venenos, conforme orientado pelo técnico da empresa, pois se houver descuido 

na aplicação dos produtos, vai sair do padrão e vai ser rejeitado pela 

indústria. (ENTREVISTADO D, concedida no dia 14/10/2017, no 

Assentamento São Paulo no Munícipio de Presidente Epitácio-SP) 

grifos nossos 

Depois que os pés de pepinos já adquirem tamanho suficiente para se prenderem 

aos fios de nylon o cuidado se volta para manter a irrigação, a aplicação dos agrotóxicos 

e a poda da planta. Este processo é considerado como um trabalho mais leve, e 

geralmente quem se envolve neste processo de trabalho são as mulheres e os filhos, pois 

enquanto que o marido se envolve com outra atividade dentro do lote (com a criação de 

leite ou corte, na maioria das vezes) ou tem outro emprego na condição de assalariado 

ou diarista.  

O segundo estágio do processo de pulverização intensa é durante a colheita, que 

envolve toda a família. Em alguns casos é necessário contratar mão-de-obra dos vizinhos 

para auxiliar neste período de colheita a fim de que se colha em tempo hábil para que 

não haja perca de produção por pepinos que estejam fora do padrão adotado pela 

empresa. E a colheita deve ser concentrada durante o período do início da manhã e do 

final da tarde, para que não se tenha interferência do calor intenso sobre a qualidade dos 

pepinos74.   

                                                           
74 Informações sistematizadas a partir das entrevistas. 
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Nessa logica de dominação da técnica capitalista sobre a natureza, podemos 

entender que quando o camponês afirma “Quando começa a brotar o pepino, é a roça quem 

manda em você”, não é a relação do tempo natureza, mas sim do tempo do capital sobre 

a natureza e o camponês. Não é a natureza que manda, mas sim a empresa que estimula 

e encurta o tempo da natureza e alonga o tempo do trabalho. Fechando assim o processo 

de controle e subordinação do trabalho. 

 

O VENENO ESTÁ NA ROÇA: O USO INTENSIFICADO DE AGROTÓXICOS NA 

PRODUÇÃO DE PEPINOS 

 

Outro aspecto que vem somar ao controle e subordinação da renda e trabalho é 

o uso exacerbado de agrotóxicos na produção dos pepinos com base principalmente nos 

relatos coletados em campo, para isso é imprescindível considerar e entender também o 

consumo de agrotóxicos no Brasil. 

  O Brasil lidera o ranking no consumo de agrotóxicos. Desde 2009, segundo 

dados coletados no Dossiê ABRASCO o processo de produção agrícola no Brasil está 

cada vez mais sujeito ao uso dos agrotóxicos. O país consome sozinho cerca de 1/5 de 

agrotóxico, o que Bombardi chama de “epidemia silenciosa e violenta envolvendo 

camponeses, trabalhadores rurais seus familiares e, também, a população urbana em 

geral, sobretudo aquela que habita áreas próximas às grandes produções agrícolas” 

(BOMBARDI, 2012, p.01). Convém destacar que o uso de agrotóxicos se insere nos 

moldes da Revolução Verde conhecida como a modernização conservadora “tomada 

pelos atributos agroquímicos e mecânicos” (THOMAZ JUNIOR, 2010, p.178). 

É alarmante o uso de agrotóxicos.  Esse aumento em escala mundial é em função 

principalmente da produção de combustível através da produção de alimentos (leia-se 

commodities) o que leva a produção em massa e a necessidade de intensificar e expandir 

sua produção.  Desses destaca-se principalmente o cultivo de soja, milho e cana de 

açúcar. O Brasil possui a maior área de plantação dessas commodities, lembrando que o 

país também os exporta, explicando dessa forma o uso aumento do consumo dos 

agrotóxicos e a expansão do agronegócio.  
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Cabe ressaltar que as maiores empresas na produção dos agrotóxicos são de 

capital estrangeiro, tais elas como: Syngenta (Suíça), Bayer (Alemanha), Monsanto e 

tantas outras que controlam o mercado dos venenos e isso revela como a agricultura 

brasileira está monopolizada pela capital internacional (BOMBARDI, 2011). 

Considerando esses dados em escala do Pontal do Paranapanema, nosso recorte 

de estudo, sobretudo na produção dos pepinos, observamos que “a reprodução do 

capitalismo no campo se dá através da subordinação da renda da terra (seja ela 

camponesa ou não) ao capital. Esta apropriação da renda da terra é realizada quando se 

utiliza um insumo industrializado para produzir” (BOMBARDI, 2011). Em nossas 

entrevistas todos os produtores procuram de alguma forma nos relatar sobre como o uso 

intensificado de agrotóxicos: 

[...] a gente plantou com um pensamento que ia dá. Bom ai já começou com 

muito veneno, só tira produto, querendo mata todo mundo com veneno, e assim 

foi ruim. Tudo foi ruim, apesar do veneno veio as lagarta e a doença venceu 

tudo, mesmo com veneno. (ENTREVISTADO E, concedida no dia 

14/10/2017, no Assentamento São Paulo no Munícipio de Presidente 

Epitácio-SP) 

 

Era cedo e a tarde em fia. Era máquina de veneno. Máquina de veneno que se 

não imagina de produto o dia inteiro no pepino. (ENTREVISTADO F, 

concedida no dia 02/06/2017, no Assentamento Guarani no Munícipio 

de Sandovalina-SP) 

 

 Nos trabalhos de campo presenciamos a aplicação do veneno com o costal e sem 

nenhum tipo de EPI’s. Ao questionarmos o motivo do não uso, a maioria dos produtores 

afirmava “não sentir nada” no momento da aplicação e que muitas vezes o técnico não 

os instruía sobre o uso. Em contraposição, alguns diziam sentir reação no momento de 

aplicação. 

Eu usava uma máscara e uma luva só. [...] Às vezes quando eu colhia dava 

alergia nos braços, mesmo com a luva (ENTREVISTADO C, concedida no 

dia 10/08/2016, no Assentamento Margarida Alves no Munícipio de 

Mirante do Paranapanema-SP 2016) 

 

De acordo com pesquisa de Bombardi (2013) há um número alarmante e 

silencioso de pessoas que são intoxicadas pelo uso e manuseio excessivo de agrotóxicos 

agrícolas.  Em vários casos, muitos levados a óbito por uso direto ou consequência 
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(BOMBARDI, 2013). Em nosso estudo até o momento não identificamos nenhuma pessoa 

intoxicada diretamente na produção de pepinos. Porém foram relatados casos de reações 

alérgicas. Por isso é importante enfatizamos estes agravos. 

Em suma todo esse processo imposto pela empresa está atrelado ao ideário do 

capital de se apropriar da renda e do trabalho dos produtores de pepinos, controlando 

seu tempo e sua produção. Quanto a este processo, enfatiza Larissa Bombardi (2004): 

A renda da terra camponesa é “sugada” nas duas pontas do processo 

de trabalho: a primeira delas é através da aquisição de insumos, 

ferramentas, equipamentos e embalagens, e a segunda ponta é aquela 

das formas de comercialização.  

  

A subordinação dos camponeses está alinhada ao processo de monopolização 

dos territórios, Oliveira ressalta:  

A monopolização do território é desenvolvida pelas empresas de 

comercialização e/ou processamento industrial da produção 

agropecuária, que sem produzir no campo, controlam através de 

mecanismos de subordinação, camponeses e capitalistas produtores do 

campo (...) ou seja, as empresas monopolizam a circulação das 

mercadorias sem precisarem territorializar os monopólios (p.233) 

 

Permanecer integrados a produção do pepino faz parte de uma estratégia de 

sobrevivência e reprodução do campesinato, frente à escassez de políticas públicas 

voltadas a produção de alimentos. Desta forma os camponeses assentados, sem 

perspectivas encontram no plantio do pepino integrado a empresa Refricom uma crença 

de renda por vezes garantida, rápida e economicamente viável.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A lógica desenvolvida pela empresa Refricom vem por meio dos seus “atrativos 

de lucratividade” controlar o tempo, a parte de sua produção e suas técnicas de trabalho 

da família camponesa. As formas de subordinação acontecem quando a empresa se 

apropria do que se produz na terra, de que forma se trabalha e quanto pretende pagar 

por esse processo. 
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 Através das informações orais, até o momento, observamos como o pacote de 

produção imposto pela empresa altera as formas de produção dos camponeses os 

submetendo a intensas horas de trabalho e ficando expostos a grandes quantidades dos 

venenos em todo ciclo da produção do pepino (desde o preparo até a colheita, cerca de 

90 dias). 

Podemos considerar também que essa logica que ao mesmo tempo subordina e 

controla o trabalho camponês, contraditoriamente possibilita sua recriação já que é uma 

estratégia de sobrevivência e alternativa de renda diante de um contexto ínfimo de 

politicas públicas. Embora, os últimos anos as políticas públicas criadas nos governos 

Lula e Dilma (como PAA, PNAE) proporcionou melhoras que atendessem as demandas 

dos assentados esse melhoramento que ainda não era o ideal, contribuía para da 

reprodução do campesinato.  

Com o golpe politico/legislativo/judiciário e midiático em 2016, tais politicas 

estão em processo de extinção e os camponeses buscam a sua maneira lutar pela 

permanência e existência no campo, mesmo que seja cedendo para o capital parte do seu 

tempo de trabalho, de sua fração do território e da saúde de sua família.  
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ÁGUA E ENERGIA PARA PRODUZIR E VIVER: A LUTA PARA 

PERMANECER NO ASSENTAMENTO MARIA CÍCERA DAS NEVES – 

VILA PROPÍCIO/GO 

 

Maxlanio Dias Sousa75 

 

RESUMO 

O Assentamento Maria Cícera das Neves foi conquistado a partir da luta do MST 

- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e tem a capacidade de abrigar 

117 famílias com área média 24 a 31 hectares por parcela. No Brasil, para os 

assentados da reforma agrária a posse da terra não significa a completa garantia 

da melhoria da qualidade de vida e o cumprimento da função social da Terra. 

Esse artigo tem o objetivo de apresentar algumas dificuldades enfrentadas no 

referido assentamento a partir de nossas experiências familiares e acadêmicas 

junto aos camponeses. Realizamos pesquisas de campo com vivências da 

realidade e entrevistas semiestruturadas, tais experiencias permitem concluir 

que a escassez de água e a ausência energia elétrica são agora as principais lutas 

para produzir e permanecer na terra, ainda, identificamos a energia solar e de 

biogás, além de poços artesianos como acessos alternativos a esses recursos. 

Palavras-chave: Permanência na terra. Acesso a água. Energia elétrica. Reforma 

agrária. 

 

INTRODUÇÃO 

O espaço agrário brasileiro ainda expressa uma notável concentração de terras 

provocada pelo predomínio da grande propriedade privada capitalista. O desfazimento 

dessa velha estrutura é necessário para que a terra cumpra sua função social, seja capaz 

de gerar desenvolvimento econômico e essencialmente a soberania e a garantia dos 

modos de produção para autoconsumo e atendimento às necessidades vitais de 

alimentação humana. 
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Bolsista PIQS - Programa de Incentivo à Qualificação do Servidor/IFG. 
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No Brasil a principal forma de conquista de uma realidade mais justa e 

socialmente responsável para o espaço agrário tem o protagonismo da luta dos 

movimentos sociais no campo que, mesmo com diferentes formas de lutar e de 

questionar essa velha estrutura fundiária, constroem ações que possibilitam 

transformações no espaço agrário, desconcentrando terras e exercendo a possibilidade 

de garantir, mesmo que mobilizados por paradigmas distintos, a reprodução do modo 

camponês de viver e produzir. 

Tendo isso em vista, nesse artigo, além de identificar os diferentes potenciais para 

acesso às fontes de alternativas e/ou renováveis de energia elétrica para o Projeto de 

Assentamento Maria Cícera das Neves, denunciamos a realidade vivida em um 

Assentamento rural localizado numa região de intensa atuação do agronegócio 

canavieiro, que se apropria dos recursos hídricos e intensifica a escassez de água.  

Esses conflitos foram identificados em uma primeira visita de trabalho de campo 

que compôs a programação do IV Workshop Produção e apropriação de fontes 

energéticas: efeitos, conflitos e alternativas, realizado entre 24 a 27 outubro de 2016 no 

IESA - Instituto de Estudos Sócio-ambientais da Universidade Federal de Goiás; 

posteriormente, retornamos ao vivenciamos a realidade dos assentados durante os dias 

14 a 17 do mês de Novembro de 2016, em um estudo que viabilizou compreender as 

dificuldades de acesso a água e energia elétrica e com uma equipe pesquisadores 

vinculados ao IESA e à University of Strachclyde em Glasgow, na Escócia.  

Assim, nos prontificamos a buscar uma maior aproximação com os camponeses 

assentados como parte de nossas pesquisas com o intuito de possibilitar a permanência 

e a produção na terra conquistada a partir das lutas sociais.   

 

A PRIMEIRA VISITA A CAMPO  

A partir das concepções introdutórias e com temas que também alcançam 

possibilidades energéticas e novas tecnologias no meio rural é que foi realizado o IV 

Workshop no Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, 

entre os dias 24 a 27 de outubro de 2016. 
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A programação do evento foi composta por uma pesquisa de campo em 26 de 

outubro, que teve entre seus objetivos: compreender os conflitos entre a expansão da 

cana-de-açúcar e os movimentos sociais no campo; reconhecer os modos de vida e luta 

pela permanência na terra como resistências ao agrohidronegócio76.  

Participaram dessa pesquisa de campo, um grupo de 40 pessoas, integrado por 

alunos e docentes vinculados ao IESA-UFG, membros de movimentos sociais no campo, 

pesquisadores de universidades do Brasil, do México e do Reino Unido – Escócia, 

Inglaterra e Irlanda. Suas pesquisas versam sobre temas como a questão agrária 

brasileira; desenvolvimento, produção e apropriação de fontes de energias alternativas 

e/ou renováveis no Brasil e em seus respectivos países de origem. 

Em um primeiro momento foi efetivada uma visita ao pátio industrial de uma 

grande usina produtora de açúcar, álcool, de energia a partir da biomassa da cana-de-

açúcar, localizada em Goianésia/GO – Microrregião de Ceres, conforme regionalização 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE – que a expansão da cana nessa 

região produz-se na base da apropriação dos recursos hídricos das áreas do bioma 

Cerrado e gera efeitos socioambientais, disfarçados pelo discurso de um “necessário 

desenvolvimento sustentável”.  

Em um segundo momento, com o objetivo de conhecer a outra face do espaço 

agrário da região e os diferentes modos de produção e de formação territorial é que foi 

realizada a primeira visita ao Projeto de Assentamento Maria Cícera das Neve (Vila 

Propício/GO) que ocupa o território da antiga Fazenda Casa Branca/Bom Jesus 

(7.341,68ha), cujo anterior proprietário era um deputado estadual goiano, o Sr. Ênio 

Tatico (Ênio César Cesílio) /PMDB. 

Essa pesquisa de campo foi bastante exitosa, pois possibilitou aos diversos alunos 

e pesquisadores que pudessem ouvir e verificar, dos próprios dirigentes da empresa e 

                                                           
76 Compreende as ações do agronegócio que estão transformando os recursos hídricos naturais 

em mercadoria para o seu sistema produtivo, esse que é baseado na prática de monoculturas 

sobre grandes extensões de terras. O conceito de agrohidronegócio, portanto, assimila que nesses 

moldes: “Terra e água passam a 

ser, de forma conjunta, apropriadas para se transformarem em mercadorias, ao invés de serem 

consideradas bens públicos, conforme as necessidades humanas” (MENDONÇA, 2015) 
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dos assentados, os relatos de tão divergentes realidades. No P. A. Mª Cícera houve uma 

roda de conversa organizada para o diálogo, que contou com a presença de 

aproximadamente 40 assentados. Já nessa oportunidade a dificuldade de acesso a água 

e a ausência de energia elétrica nas parcelas foi reiteradamente citada como um dos 

entraves centrais à permanência na terra, por isso uma outra face da luta contínua desses 

sujeitos do campesinato. 

Restou considerado, ao fim dessa primeira pesquisa de campo, que tornara-se 

necessário o retorno de uma equipe de pesquisadores para compreender, de modo mais 

atento e empírico, essas dificuldades vivenciadas cotidianamente, assim como a 

possibilidade de uma intervenção, apoio ou produções científicas sobre os assentados e 

suas realidades. 

 

O RETORNO AO CAMPO 

Na luta pela terra, as famílias ficaram em Acampamento77 durante 6 anos (2003 a 

2006) às margens da rodovia GO 230, que liga o município de Goianésia/GO ao de Vila 

Propício/GO. Vivenciaram essa etapa do conflito com mobilizações, participação em 

marchas organizadas pelo MST, palestras e cursos de formação política até a conquista 

e a destinação da antiga fazenda para a reforma agrária, em 28 de outubro de 2009. 

A partir disso as famílias passaram a ser assentadas, ocupando a terra e 

organizando-se em lotes ao redor da casa grande, ou sede, do território que até então 

tinha um único proprietário. Em meados do mês de outubro de 2011 é que foi 

consolidada a divisão do antigo latifúndio que passou a ter a capacidade de abrigar 

famílias em 117 parcelas. 

Da área total do Assentamento Maria Cícera das Neves, 1.802,26ha estão 

                                                           
77 “Essa forma de organização espacial causa um impacto na paisagem, demonstrando que 

aquelas famílias querem mudar suas realidades. [...] Elas estão juntas, reivindicando condições 

dignas de vida. Nem as estatísticas, nem os discursos políticos podem ignorá-los.” 

(FERNANDES, 2004, p. 46). Para Martins (2008, p. 39) “Nos Acampamentos, na fase da luta pela 

terra, acabam se ressocializando por força do convívio e dos enfrentamentos conjuntos com 

estranhos. Há aí, pois, um alargamento de horizontes e de convivência.”  
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garantidos como Reservas Legais; 2.180,25ha são compostos por Áreas de Preservação 

Permanente nos quais é permitido o uso sustentável, contudo, com produção de menor 

impacto ambiental e com vistas a evitar o desmatamento e outros danos ambientais 

decorrentes. 

Consta a destinação de 262,40ha para uma Reserva Técnica Extra Propriedade 

que, devido às características do solo pedregoso, de difícil manuseio e cultivo para a 

produção familiar, está alocada como reserva ambiental de outros Assentamentos da 

mesma região. Com isso, resta ao assentamento um total de 3.047,15ha de terras aptas 

ao uso da produção camponesa. 

Foram aplicados nove questionários individuais, para os quais a escolha dos 

entrevistados foi aleatória, a partir da visita em cada parcela, o que possibilitou a 

observação empírica do que fora relatado nas entrevistas e a avaliação prévia das suas 

condições relativas às estruturas e produção. Para essa etapa foi necessária 

aproximadamente 1h30min por questionário. 

No assentamento foram realizadas rodas de conversa com um grupo de 

mulheres, com os membros da Associação dos Produtores de Alimentos do 

Assentamento Maria Cícera das Neves e ainda efetivamos o total de nove visitas em 

moradias de assentados. A abordagem se deu por entrevista estruturada com aplicação 

de roteiros compostos por questionamentos referentes ao perfil socioeconômico do 

entrevistado e de sua parcela de terra; instalações físicas e sanitárias das residências; 

condições de trabalho; alimentos/itens que são produzidos nas parcelas; convivência 

comunitária e liderança no Assentamento; terra e solo (uso de fertilizantes, agrotóxicos, 

adubos, qualidade do solo e problemas identificáveis); água (qualidade, fontes, acesso, 

usos na residência e na produção); ar (qualidade, odores e poluição); biodiversidade 

(características, fauna e flora típicos e conflitos); fontes de energia (uso na parcela e 

conhecimentos dos entrevistados sobre os diferentes meios).  

Com essas questões norteadoras, buscamos reconhecer os fatores que favorecem 

o acesso e uso de diferentes fontes de energia elétrica no Assentamento; elaborar um 

plano de atuação para acompanhar junto aos órgãos competentes, a viabilização do 

acesso a água e energia elétrica para os assentados a partir da coleta de informações 
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socioeconômicas dos assentados que concernem ao acesso às fontes de energia. O que 

fora possível com a vivencia do cotidiano de um Assentamento rural, formado por um 

movimento social de luta pela terra no Brasil, relacionando-o ao uso/acesso às fontes 

energéticas. 

Realizaram-se ainda duas rodas de conversas com grupos focais, sendo um com 

as principais lideranças (10) e outro com um grupo de mulheres do Assentamento (4), 

para tanto, a participação para esses momentos foi por meio de convite e de indicação 

entre os sujeitos e também identificação das lideranças. Os grupos focais aconteceram 

com a duração média de 2h. O uso das metodologias teve como base a busca por diálogos 

abertos e dinamizados, além de caminhadas e visitas a outras propriedades e espaços do 

assentamento, para ampliar as percepções e as possibilidade de compreender os desafios 

encarados para permanecer na terra. 

 

O ACESSO A ÁGUA 

Como uma história que insiste em se repetir na luta camponesa por uma reforma 

agrária, essas famílias foram assentadas em uma área com dificuldade de acesso e 

escassez de água, a qual passa de um bem público à condição de privado a partir das 

ações de privatização e a conseguinte transformação em mercadoria pelo 

agrohidronegócio. 

É acordo praticamente consentido que essa baixa disponibilidade de água é um 

fator que provoca diversos entraves para a permanência na terra a essas famílias. Ao 

visitar as parcelas em pesquisa de campo, verificamos que poucas têm condições de, 

mesmo com algum acesso a água, produzir e trabalhar na terra para sustentar-se em sua 

parcela.  

Ao serem questionados sobre quais são os maiores entraves vivenciados 

cotidianamente na terra e as principais dificuldades enfrentadas as respostas foram 

espontaneamente referentes à carência de água para produzir e que poucas são as 

alternativas praticadas para que possam permanecer, produzir e resistir no 

Assentamento.  
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Muitas famílias armazenam a água da chuva que cai no teto de suas casas e 

barracas (moradias construídas com lonas de plástico e outros materiais) em grandes 

caixas d’água, utilizando-a para as necessidades básicas como alimentação, higiene 

pessoal e outras necessidades domésticas. Ressalte-se que esse modo ter acesso a água 

não é uma forma saudável, visto que estão sujeitos a problemas de saúde, relativizando 

as condições sanitárias da água com alternativas como o uso de filtros de barro e de 

ferver a água para beber.  

As parcelas que estão localizadas próximo a sede do Assentamento contam com 

o acesso a agua viabilizado por ramais de mangueiras polietileno que estão ligados a um 

tanque circular, onde anteriormente o gado, da então Fazenda Casa Branca/Bom Jesus, 

bebia água, conforme relatos dos assentados. 

A água que chega a esse tanque vem de uma mina localizada a pouco mais de 

1,5km. Houve relatos, inclusive coletados de técnicos do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária78 - INCRA de que há conflitos por acesso a água do 

tanque que envolvem desde cortar as mangueiras, às agressões verbais e até físicas entre 

os assentados.  

Por meio da Associação dos Produtores de Alimentos do Projeto de 

Assentamento Maria Cícera das Neves, que contava com aproximadamente 45 

associados (nas vésperas das pesquisas em campo), estão edificando um reservatório de 

água com capacidade para aproximadamente 100.000 litros (Figura 01). Essa construção 

localiza-se dentro da área da Reserva Técnica e a água tem origem em uma mina que 

dista aproximadamente 2km. 

 

 

 

                                                           
78 “O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) é uma autarquia federal 

criada pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, com a missão prioritária de realizar a reforma 

agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União. 

(Fonte: http://www.incra.gov.br/competencias / Acesso: 14/12/2016) 
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Está em andamento uma ação do Governo Federal do Brasil que visa amenizar o 

problema do acesso a água para as famílias assentadas. Trata-se do Programa Água para 

Todos79. No último dia de atividades em campo fomos convidados a presenciar a 

reunião, coordenada pela empresa CPM-Construtora80 e por técnicos do INCRA e, no 

ensejo, informamos aos técnicos do órgão e da empresa de nossa presença, coletando 

algumas informações. 

O objetivo de tal reunião foi realizar o cadastro das famílias assentadas que têm 

interesse em acesso a água e informar sobre as etapas do plano inicial de perfuração de 

três poços artesianos (após avaliação de uma equipe de geólogos e técnicos). Conforme 

informações já levantadas previamente na reunião, a empresa ficou responsável por, 

                                                           
79 Sobre o programa, acesse <http://mi.gov.br/entenda-o-programa>  
80 Consta o preço registrado de R$4.739.234,36 (quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil reais 

e trinta e seis centavos) para “Execução de serviços de consultoria em concepção de sistemas 

coletivos de abastecimento de água e apoio ao monitoramento e à fiscalização da execução dos 

projetos de engenharia e do atendimento ao público do Programa Água para Todos”, em nome da 

referida empresa, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, em 21 de Novembro de 2016. 

 

 

Figura 01 – Reservatório em construção no Assentamento 

Maria Cícera das Neves 

 

Autor: Maxlanio Dias Sousa (Novembro, 2016) 
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além da perfuração dos poços, consolidar a ramificação e os encanamentos até a caixa 

d’água a ser instalada em cada parcela, como parte das atividades do Programa. 

A previsão para a conclusão dessas ações, conforme informado na reunião, foi 

para o mês de maio de 2017. Para o andamento da obra houve visita de equipes técnicas 

compostas por geólogos e servidores do INCRA, para conhecimento das realidades e 

possibilidades de cada parcela a ser beneficiada pelo Programa. Os recursos do 

Programa Água para Todos estão sendo geridos pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e 

Irrigação do Estado de Goiás – SEDGO.  

Junto a água enquanto entrave principal para permanecer na terra foi relatado a 

importância do acesso à energia elétrica, que tratamos a seguir. 

 

ENERGIA ELÉTRICA 

No Assentamento Maria Cícera das Neves foi possível perceber que há 

assentados que utilizam gerador à gasolina e placa solar como alternativas para ter 

acesso à energia elétrica para algumas atividades como recarregar a bateria dos celulares, 

iluminar a moradia durante o período noturno e também assistir televisão. 

Das nove parcelas visitadas, identificamos que apenas duas fazem uso de placas 

solares para geração de energia. No entanto, deve-se ressaltar que o custo desses 

equipamentos é proporcional às necessidades de seus consumidores, assim, quanto 

maior for o uso, maior é o preço a pagar para ter acesso a essa tecnologia. 

Uma placa solar que possibilita basicamente acender algumas lâmpadas na 

casa/barraca tem um custo médio de até R$5.000,00 (no primeiro semestre de 2017); 

considerado elevado para trabalhadores que têm poucas alternativas para produzir no 

campo e custear a compra desses equipamentos.  

Apesar de bastante onerosa, consideramos que a energia solar é a principal e mais 

viável fonte de energia alternativa que pode ser utilizada no Assentamento Mª Cícera 

das Neves, isso devido às condições climáticas típicas do bioma Cerrado. Outra 

alternativa de acesso à energia seria a sua produção a partir do biogás, visto que algumas 
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famílias são criadoras de suínos, dos quais o estrume pode ser aproveitado para tal 

finalidade, por exemplo. 

Identificamos também que há um projeto elaborado pela CELG-Distribuição S/A 

para instalação de energia elétrica nas parcelas, acompanhado de três lâmpadas elétricas, 

desde que a moradia seja construída em estrutura de alvenaria, com o valor global da 

obra, a ser finalizada no ano de 2019, orçado em aproximadamente R$350.000.000,00 

(trezentos e cinquenta milhões de reais), de acordo com informações da própria empresa. 

A esperança do acesso à energia é cotidiana, sempre relembrada pelos assentados ao 

anunciarem que não entendem o porque ainda não têm energia em suas casas, mesmo 

com a Rede de Alta Tensão da CELG – Centrais Elétricas de Goiás (Figura 02), marcando 

a paisagem de parte do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, isso passa por diversas outras barreiras políticas e governamentais, 

uma delas é que empresa foi privatizada e que a execução das ações planejadas pode 

esbarrar no interesse de sua nova proprietária, a ENEL Brasil, uma holding estrangeira 

que já exerce seus domínios nos estados de Ceará e do Rio de Janeiro. 

Figura 02 – Rede de Alta Tensão localizada no território do  

Assentamento Maria Cícera das Neves. 

 

Autor: Maxlanio Dias Sousa (Novembro, 2016) 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Os quatro dias em campo, somados à primeira visita ao P. A. Mª Cícera das Neves 

durante o IV Workshop foram essenciais para suscitar alguns debates acerca da luta pela 

permanência na terra no contraditório espaço agrário brasileiro. 

Destaca-se que o acesso a água está na base de uma série de problemas 

enfrentados pelos assentados. Isso impede o exercício da produção camponesa nas 

parcelas de terra e, consequentemente, inviabiliza para esses sujeitos a aquisição de 

equipamentos para a prática da agricultura camponesa, construção de casas de alvenaria 

e também a compra das placas de energia solar.  

É importante destacar que até o mês de Agosto de 2017 o trabalho da empresa 

vencedora da licitação não avançou muito além da demarcação dos pontos onde serão 

perfurados os poços, após um prévio estudo geológico e hidrológico da área e de 

levantamento do perfil social dos beneficiados. Enquanto isso, os moradores contavam 

com o apoio da água trazida por caminhões pipa, uma vez por semana apenas.   

Os sujeitos estão resistindo na terra por meio de algumas alternativas para 

energia/luz como o uso de velas, lamparinas e geradores de energia que utilizam 

gasolina. Sem o acesso à energia não podem também praticar outras estratégias de 

produção no campo, fabricação de alimentos e refrigeração de frangos abatidos; anseios 

que foram relatados por entrevistados.  

Embora vivenciem todas essas dificuldades cotidianas, encontramos a produção 

de pequenas hortas, criação de galinhas, algumas cabeças de gado leiteiro, de porcos 

caipiras, fabrico de licores e produção agrícola de itens típicos da prática camponesa: 

amendoim, milho, batata doce, arroz, gueroba e feijão; culturas que não demandam de 

irrigação e são cultivadas aproveitando as épocas de chuvas sazonais no Cerrado. A 

natureza e suas condições climáticas tem se caracterizado como a principal parceira para 

permanecer na terra.  

O trabalho é um fator importante a ser considerado nesse aspecto. Dada a 

dificuldade de produzir, encontramos muitos relatos de homens que saem para 
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trabalhar em fazendas próximas ao Assentamento; trocam diárias de trabalho, 

recebendo as diárias em dinheiro ou parte da produção nas parcelas dos vizinhos.  

Apesar de inicialmente ter 117 famílias assentadas, atualmente somente 96 das 

parcelas estão ocupadas segundo dados do INCRA (2016).  Isso implica que 25% da 

capacidade do Assentamento não está devidamente utilizada ou que seus atuais 

ocupantes não estão regularizados81 junto ao INCRA. Conforme os entrevistados no 

assentamento essas parcelas foram abandonadas por famílias que não conseguiram 

permanecer na terra e produzir, devido aos desafios aqui expostos. 

Ao relatarem sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia, percebemos que 

alguns entrevistados e participantes dos grupos focais de lideranças e de mulheres, 

disseram que desde o início do Assentamento há desistências de viver e cultivar nas 

parcelas, motivadas tipicamente pelas condições de vida precárias e a ausência de água 

e energia. 

Todo esse conjunto de informações, relatos e percepções identificados 

contribuíram para a conclusão, já ressaltada, de que é urgente a necessidade que esses 

assentados têm de ter acesso a água suficiente para produzir e às fontes de energia 

alternativas ou renováveis para que possam continuar na resistência de permanecer na 

terra.  
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 A APICULTURA COMO ALTERNATIVA DE TRABALHO E RENDA NO 

CAMPO EM SÃO GABRIEL/RS 

 

Rutiana de Siqueira82 

Dreisse Gabbi Fantinelli83  
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Lisane Regina Vidal Conceição85 

Resumo 

O município de São Gabriel/RS tem sua base econômica voltada para produção de 

culturas como arroz, soja e pecuária extensiva e recentemente a silvicultura. Portanto, a 

atividade apícola cresce através de incentivos governamentais e organizações 

associativas, no qual com o decorrer do tempo passou de uma produção limitada de 

consumo local, para o cenário mundial de exportação.  Dessa forma, o problema central 

teve como foco analisar a apicultura como alternativa de renda no campo, bem como os 

fatores responsáveis pelo desenvolvimento e expansão apícola no município. A pesquisa 

teve como objetivo geral verificar a importância da apicultura como geração de renda e 

trabalho no município. A metodologia estruturou-se em etapas: primeiramente ocorreu 

o levantamento bibliográfico, em segundo realizou-se a coletada dos dados e o trabalho 

de campo e por último a estruturação e interpretação dos resultados.  

Palavras-chave: apicultura, alternativa, campo.  

 

 

                                                           
82 Acadêmica do curso de Geografia, Bacharelado da Universidade Federal de Santa Maria, 

participante do Grupo de Pesquisa Grupo de Estudos Geografia, Trabalho e Ambiente. E – mail: 

srutiana@gmail.com.  
83 83Aluna do curso de Doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, participante do Grupo 

de Pesquisa Grupo de Estudos Geografia, Trabalho e Ambiente. dreissefantineli@gmail.com. 
84 Professor Dr. Associado do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Santa 

Maria, Coordenador do Grupo de Pesquisa Grupo de Estudos Geografia, Trabalho e Ambiente. 

educard@smail.ufsm.br 
85 Aluna do curso de Doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, participante do Grupo 

de Pesquisa Grupo de Estudos Geografia, Trabalho e Ambiente, Professora da Rede Pública 

Estadual do Rio Grande do Sul e da Rede Municipal de Santa Maria, Supervisora do Pibid 

Geografia da Universidade Federal de Santa Maria. lisanevidal@gmail.com. 

 



 

444 
 

INTRODUÇÃO  

A apicultura, nas últimas décadas, vem adquirindo um papel importante no 

agronegócio brasileiro, devido à ampla área territorial, ao clima e à flora favoráveis para 

seu desenvolvimento. O Brasil é atualmente o nono maior produtor de mel do mundo; 

todavia, ainda há um grande potencial a ser explorado para a maximização dessa 

atividade no país. (BOLETIM SETORIAL DO AGRONEGÓCIO SEBRAE, 2011). 

O município de São Gabriel localiza-se na região da Campanha Gaúcha, 

pertencente à Mesorregião Geográfica Sudoeste do Rio Grande do Sul (segundo a 

classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE). De acordo com o 

Censo Demográfico de 2010, município possui população total de 60.425 habitantes, 

dentre os quais 6.650 residem no meio rural. Sua base econômica é voltada para a 

produção de arroz, soja, pecuária extensiva e, recentemente, a de silvicultura. No 

entanto, há outras culturas presentes, como a apicultura, que cresce através de incentivos 

governamentais e organizações associativas, no qual com o decorrer do tempo passou 

de uma produção limitada de consumo local, para o cenário mundial de exportação.  

São Gabriel está, assim, entre os mais expressivos municípios em destaque na 

produção apícola, com um dos maiores índices de produção de mel do Estado Gaúcho: 

em 2003, conforme dados do IBGE, foi o quinto mais produtivo do Rio Grande do Sul, e 

atualmente permanece entre os mais produtivos.  

O estudo dessa cultura na unidade territorial torna-se relevante pelo fato de a 

apicultura se destacar como opção de geração de renda e ocupação do homem no campo, 

possibilitando a criação de postos de trabalho e fluxo de renda, contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida e fixação do homem no meio rural. Além disso, destaca-se por 

apresentar baixo custo na sua implementação, manutenção e produção, constituindo 

uma renda complementar para as famílias. 

O objetivo do estudo foi analisar a importância da apicultura como geração de 

renda e trabalho no município, uma vez que a inserção de um novo ator econômico no 

espaço produtivo diversifica a produção, não ficando restrita somente a culturas que 

requerem alto nível de tecnologia e de investimentos.  
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A metodologia está fundamentada em etapas. Na primeira, realiza-se no 

levantamento bibliográfico, procurando constituir um referencial teórico em torno da 

atividade apícola. A segunda etapa é constituída por um levantamento de fontes 

primárias através do trabalho de campo, realizado no município de São Gabriel/ RS, no 

mês de maio de 2017, aqui se verifica a problemática da questão através de 7 

questionários aplicados aos apicultores ativos presentes no espaço em . A terceira etapa 

estruturou-se pela análise e interpretação dos dados coletados, no qual possibilitou à 

conclusão e estruturação dos resultados finais. 

APICULTURA ALTERNATIVA DE RENDA E TRABALHO  

 A apicultura é caracterizada pela criação racional de abelhas, ou seja, é um 

processo de produção de mel em apiários manejados racionalmente. Essa atividade 

econômica possui grande potencial, com impactos positivos tanto social, econômica ou 

ecologicamente – é uma das poucas atividades sob o tripé da sustentabilidade –, sendo 

uma ótima opção para o produtor brasileiro.  

Além da produção de mel, as abelhas oferecem outros produtos, como pólen, 

própolis, cera, geleia real e apitoxina (veneno da abelha), e ainda realizam a polinização, 

que garante a preservação da flora, principalmente das nativas. (LEITE, 2005). 

Apicultura é uma atividade que vem se expandindo nos últimos anos, oferecendo ao 

homem uma melhor qualidade de vida e de renda e destacando-se por contribuir para a 

preservação do meio ambiente.  

Surgiu pela necessidade de produção de maior quantidade de mel em um menor 

período de tempo, atividade concretizada com a utilização de colmeias racionais, que 

aumentam a produtividade de mel. A apicultura é definida por Muxfeldt (1987, p.04) 

como “a arte de preservar abelhas, respeitando suas características e particularidades”. 

 Inteiramente sustentável, a apicultura preserva a flora e a fauna e é considerada 

uma atividade limpa, não poluente, que ajuda no processo de polinização das espécies 

da flora e auxilia no aumento de renda e na geração de empregos. Além do mais, é uma 

atividade que pode dispensar a propriedade da terra, ou seja, a produção independe do 

tamanho da propriedade, pois as abelhas trabalham voando; permitindo, assim, as 
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mesmas condições de produção aos apiários de pequenas propriedades, em relação às 

grandes extensões rurais (LEITE, 2005). Na esteira disso, Alcorado Filho (1998, p. 61) 

define que: 

A apicultura é uma atividade econômica conservadora das espécies, devido 

ao baixo impacto ambiental que ocasiona, possibilitando a utilização 

permanente dos recursos naturais e a não destruição do meio rural. Assim, é 

uma das poucas atividades que preenchem todos os requisitos do tripé da 

sustentabilidade: o econômico, gerador de renda para os produtores; o social, 

ocupador de mão de obra familiar no campo, com diminuição do êxodo rural; 

e o ecológico, já que não se desmata para criar abelhas, ao contrário necessita-

se delas para manter as plantas vivas. 

Com a descoberta da potencialidade do mel para a qualidade de vida humana, 

seu mercado passa por um intenso desenvolvimento, tanto externo como interno. Um 

dos fatores que tem incentivado o crescimento dessa cadeia produtiva é a alta procura 

de produtos naturais por consumidores e o alto valor nutritivo do mel. Para Lengler et. 

al (2008, p.61),   

A criação de abelhas apresenta, há muito tempo, aspectos importantes no 

desenvolvimento da atividade agropecuária, desde a polinização das plantas 

com consequente aumento na produção de frutas e sementes, bem como na 

produção de alimentos para o sustento do homem do campo.  

Quanto ao meio ambiente, a apicultura é uma das únicas atividades que otimiza 

a utilização natural da terra e contribui para preservação da natureza; uma vez que as 

matas nativas são as principais fornecedoras de néctar e pólen , matérias-primas para a 

produção de mel, e que as abelhas contribuem significativamente para a polinização da 

vegetação.  

O pasto apícola pode ser natural, caracterizado como mata nativa, ou também 

pode ser proveniente de culturas agrícolas e do reflorestamento da indústria de madeira 

e papel. A dependência de uma só cultura não é aconselhável, pois em algumas épocas 

do ano há riscos de contaminação dos enxames e dos produtos pela aplicação de 

agroquímicos nessas áreas. (EMBRAPA,2007). 

O mel é um produto apícola que tem múltiplos usos, aplicações e várias 

possibilidades de comercialização, pois pode ser usado nas indústrias farmacêutica, 
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alimentícia e cosmética. Além do mel, há outros produtos explorados na atividade 

apícola como própolis, geleia real, pólen e cera, também utilizados para fins industriais. 

Na verdade o mel é um subproduto pequeno quando comparado ao valor do 

serviço de polinização prestado pelas abelhas, que corresponde a quase 10% do valor da 

produção agrícola mundial. Em torno de 75% da alimentação humana depende direta 

ou indiretamente de plantas polinizadas pela abelha. (TOLEDO, 2014) 

É importante salientar que, no início dos anos 2000, ocorreu a entrada do mel 

brasileiro no comércio internacional, devido a um embargo dos principais exportadores 

mundiais de mel: 

O agronegócio da apicultura experimentou um boom no Brasil em 2002, que 

passou de importador para exportador de mel, devido ao seu rápido 

crescimento no mercado externo, face ao embargo sofrido pelos principais 

exportadores mundiais de mel. Os EUA e a comunidade europeia, através do 

embargo, suspenderam a importação do mel da China e Argentina, devido 

aos altos índices de resíduos de drogas veterinárias encontrados no mel 

oriundo daqueles países. Devido às barreiras sanitárias impostas, houve falta 

de mel no mercado e vários outros países passaram a participar do mercado 

internacional de mel, inclusive o Brasil, que até então mantinha uma posição 

de importador. Em 2002, com o bloqueio de mel dos maiores exportadores no 

mercado mundial, as exportações do mel brasileiro cresceram em relação ao 

ano anterior. (LENGLER, 2008, p.68) 

 

No que tange à produção de mel no município de São Gabriel/RS, ela não diverge 

do crescimento do agronegócio brasileiro. A partir de 2003, segundo o Sidra, a unidade 

territorial foi o quinto município mais produtivo do Rio Grande do Sul e atualmente 

continua entre os principais de maior produtividade do estado gaúcho (Gráfico 1). Dessa 

forma, no decorrer das décadas, a apicultura está evoluindo em São Gabriel/RS, e um 

dos fatores que contribuem para o crescimento dessa a cultura na unidade territorial é a 

abertura ao mercado externo; o que incentivou os apicultores a aumentarem a produção 

e o tempo médio na atividade apícola, para melhores rendimentos. 

Em meados dos anos 70, a atividade apícola no município era praticada de forma 

mais amena no município, ou seja, sua produção destinava-se basicamente ao consumo 

local. Com o tempo, novos apicultores foram inserindo-se na atividade, e, na década de 
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90, foi realizado um curso de melhoramento de técnicas de manejo com profissionais 

uruguaios, aumentando a produção de mel. Ainda nesse período, estiveram presentes 

na cidade quatro técnicos cubanos que acompanharam os apicultores gabrielenses no 

melhoramento de técnicas de manejo, genética e produtividade; um dos técnicos 

permaneceu dois anos junto aos apicultores, instruindo-os de forma adequada no 

desenvolvimento correto da apicultura.   

Gráfico 1 – Produção de Mel no município de São Gabriel/RS. 

 

              Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra), 2017.  

              Org.: SIQUEIRA, R, 2017. 

Desse modo, a partir do conhecimento realizado pela contratação de 

profissionais cubanos e uruguaios e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR), a produção apícola elevou-se – uma vez que técnicas corretas do manejo 

contribuem no aumento a produtividade –, passando a ser um dos elos importantes para 

o desenvolvimento econômico e social do município.  

Com a realização dos questionários, constatou-se que a atividade apícola no 

município é de base familiar, uma vez que somente dois apicultores contêm funcionários 

de regime trabalhista fixo – um deles com funcionários tanto fixos quanto temporários. 

Salienta-se que o apicultor 4 é caracterizado como grande apicultor, proporcionando 

uma maior geração de empregos na atividade apícola. Os outros produtores dispõem de 

funcionários de regime temporário para ajudar somente na época de recolhimento do 

mel. (Tabela 1).  
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Tabela 1: Pessoas empregadas na atividade apícola 

Apicultores Número de empregados Regime de Trabalho 

1 2 Temporário 

2 1 Temporário 

3 0 - 

4 6 Fixo e temporário 

5 0 - 

6 0 - 

7 1 Fixo 

                          Fonte: Trabalho de campo. 

Verificou-se que a apicultura é uma atividade complementar; visto que, dos 

apicultores entrevistados, todos têm outro tipo de renda, como aposentadoria, serviço 

público, agricultura, pecuária e agropecuária (Gráfico 2). Todos os apicultores 

afirmaram que, após a inserção na atividade, houve melhorias na renda mensal familiar.  

Além disso, foi possível analisar que na apicultura não precisa ser proprietário rural para 

a inserção na atividade, pois muito dos apicultores não detêm de propriedade rural 

própria, os quais arrendam de 1 a 2 hectares  para a colocação de suas caixas para a 

inicialização da produção de mel.   

    Gráfico 2: Atividades econômicas além da apicultura. 

 
                Fonte: Trabalho de campo. 

                Org.:SIQUEIRA, R. de. 2017. 

Série1; 
Agricultor; 

20; 20%

Série1; 
Agropecuarista; 20; 

20%

Série1; 
Pecuarista; 40; 

40%

Série1; Servidor 
Público; 20; … Agricultor

Agropecuarista

Pecuarista

Servidor Público



 

450 
 

Dessa forma, em São Gabriel, a produção de mel é tipicamente familiar e de renda 

complementar, já que poucos produtores possuem empregados na atividade apícola e quase 

todos possuem uma renda além da apicultura. Vale relembrar também que todos os 

apicultores entrevistados evidenciaram a utilização da mata nativa como pasto apícola, o 

que salienta a importância dessa cultura na preservação de espécies vegetais endêmicas.  

Com o desenvolvimento da apicultura no município, através do incentivo das 

organizações associativas e governamentais, tem aumentado o número de produtores de 

mel em busca de capacitação e treinamento. O conhecimento profissionalizado sobre a 

atividade apícola amplia maiores ganhos na produção. Á vista disso, muitos produtores 

familiares que antes produziam em média 20 quilos por caixa, após cursos e treinamentos 

tiveram um aumento em dobro de suas produções, assim, proporcionando que a atividade 

torna-se uma potencialidade tanto de impacto social como econômico no município.  

Desse modo, a apicultura em São Gabriel/RS está crescendo de forma 

significativa, porém ainda existe um imenso potencial a ser explorado, pois a unidade 

territorial apresenta características climáticas favoráveis para a produção de mel com 

alta qualidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O município de São Gabriel tem seu espaço tradicionalmente estruturado em 

latifúndios, com uma produção pouco diversificada e dependente de tecnologias e 

investimentos, a inserção de uma atividade com baixo custo de implementação, manutenção 

e produção oferece aos produtores rurais familiares uma alternativa de renda e melhoria de 

qualidade de vida. A apicultura, então, torna-se significativa para a economia municipal, no 

qual a geração de trabalho e renda contribui para o aumento da qualidade de vida, 

contribuindo para a diminuição do êxodo rural. Além disso, as abelhas realizam a 

polinização, que garante a preservação da flora, principalmente das nativas. 

Considerando os fatores apresentados, a exploração de mel e de outros produtos 

apícolas em São Gabriel demonstra que o desenvolvimento da apicultura no campo pode 

ser uma alternativa de renda favorável para produtores familiares, que encontram 

condições favoráveis como: baixo custo de implementação, produção e manejo. Além do 
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mais, após a abertura para o mercado externo em 2002 o mel brasileiro tem elevado seus 

índices de exportação, que incentiva novos produtores a se inserir no mercado, e 

investirem em tecnologias e manejos corretos  para o aumento de suas produções.  
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RESUMO 

O artigo apresenta uma parte do trabalho realizado durante o ano de 2016. Neste artigo 

será apresentada a reestruturação produtiva, a maneira como esta atingiu o setor 

industrial e as consequências para o mercado de trabalho, sendo o foco o setor de 

confecção têxtil. Para este trabalho foi realizado um trabalho de campo na nossa área de 

estudo, o bairro paulistano da Mooca. Conclui-se que mesmo que de maneira menos 

significativa, o bairro ainda mantém a tradição fabril com oficinas de confecção que 

atendem tanto o bairro como outros da cidade de São Paulo. 

Palavras-chave: Reestruturação produtiva; indústria têxtil; Mooca. 

INTRODUÇÃO 

Ao entender o capitalismo como um agente formador do espaço, é possível 

compreender que o mesmo age sobre este de maneira a deixá-lo favorável as suas ações, 

sendo suas consequências perceptíveis nas diversas camadas da sociedade, porém sendo 

sempre ele mesmo o maior beneficiário dessas dinâmicas de desterritorialização e 

reterritorialização, como nos apresenta Haesbaert (2004). 

Tais ações são realizadas no sentido de aumentar o ritmo de produção, bem 

como aumentar a demanda, tendo o marketing como seu principal aliado para essa 

função. Isso para que o capitalismo se mantenha “saudável”, na tentativa de evitar ou 

contornar possíveis crises no capitalismo, crises essa que para Marx, eram inevitáveis, 

pois são endêmicas ao próprio sistema de acumulação capitalista. (HARVEY, 2005) 

Compreenderemos ao longo do presente artigo como as mudanças estruturais 

nas indústrias, que aconteceram através da reestruturação produtiva, influenciaram 

mailto:c@hotmail.com
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econômica e socialmente o Brasil a partir da década de 1980, popularizando dentro da 

esfera empresarial práticas como a flexibilixação e terceirização. Bem como será 

apresentado o trabalho de campo realizado no bairro paulistano da Mooca. 

 

A REESTUTURAÇÃO PRODUTIVA NO SETOR INDUSTRIAL BRASILEIRO 

A reestruturação produtiva que começa a dar seus primeiros sinais no Brasil, na 

década de 1970, e se instala de maneira profunda na década de 1990, foi de fundamental 

importância para compreendermos o sistema produtivo e a maneira como se dão as 

relações de trabalho hoje. 

Já no getulismo e ao longo do século XX, o capitalismo no Brasil vivia um processo 

de acumulação industrial sendo nesse momento em que as indústrias no país 

encontraram as condições necessária para de fato se desenvolverem, rompendo com as 

amarras que prendiam a economia do país a agricultura. Depois do golpe de 1964 a 

indústria brasileira teve outro momento de importância, acelerando a produção e se 

lançando para a internacionalização do país. 

 
A  nossa  singularidade  começava  a  ser  afetada  pelos  emergentes  

traços universais do sistema global do capital, redesenhando uma 

particularidade brasileira que pouco a pouco foi se diferenciando da 

anterior, inicialmente em alguns aspectos, e posteriormente, em muitos 

de seus traços essenciais. (ANTUNES, 2006, p. 17) 
 
É possível notar a partir desse momento, no fim da ditadura militar, com a 

“Nova Republica” de Sarney, os indícios do neoliberalismo no país que abriram as 

portas para o capitalismo internacional gerar os processos de desterritorialização e 

reterriorialização. 

Sendo assim, durante a década de 1980, a reestruturação produtiva ganhou o 

impulso para adotar novos padrões de produção e tecnológicos, bem como novas formas 

de organização social do trabalho (ANTUNES, 2006). É a partir desse momento que 

teremos, de maneira expressiva, as mudanças tanto no setor produtivo quanto nas 

condições do trabalho, que acarretaram nas formas de precarização hodiernas. Tais 

mudanças estruturais nas indústrias abriram as portas para que em 1990 o país adotasse 

a receita do sucesso industrial japonês, como por exemplo, as formas de subcontratação 
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e  a  terceirização  da  força  de  trabalho,  bem  como  a  fragmentação  das  unidades 

produtivas. 

As mudanças na estrutura industrial que o país vivencia, sobretudo na última 

década do século XX, alavancam a produção industrial e o lança para o mercado global, 

porém quem paga o preço de tal mudança são os trabalhadores 

 
[...] a combinação entre padrões produtivos tecnologicamente mais 

avançados e uma melhor “qualificação” da força de trabalho oferece 

como resultante um aumento da superexploração da força de trabalho, 

traço constitutivo e marcante do capitalismo implantado em nosso país. 

(ANTUNES, 2006, p. 19) 
 
Portanto, para se tornar competitivo no mercado internacional, o Brasil deveria 

mesclar equipamentos informacionais e uma força de trabalho apta a operá-los, ou seja, 

que fosse qualificada, polivalente e multifuncional, porém, ainda sim, uma mão-de-obra 

barata. 

 
No setor têxtil, a processualidade da reestruturação produtiva foi muito 

intensa ao longo dos anos 1990, como consequência da política de 

abertura econômica e de liberalização comercial que desorganizou 

fortemente as indústrias desse setor, acarretando um enorme 

desemprego, com diminuição de mais de 50% de seu nível de emprego, 

na primeira metade da década, além de um alto grau de terceirização da 

força de trabalho. (ANTUNES, 2006, p. 23) 
 
Podemos dizer que o setor têxtil sendo um dos setores onde há mais casos de 

terceirização, e ainda, sendo a terceirização um dos principais meios para a precarização 

do trabalho, é possível entender os impactos das mudanças apresentadas para o setor. 

No setor têxtil são então retomadas formas pretéritas de trabalho, que acarretam 

entre outras mazelas para o setor, o descumprimento dos direitos trabalhistas. Com a era 

do capitalismo dos signos ao qual Ricardo Antunes (2006) se refere, as empresas do 

setor de confecção passam o seu foco não mais para a confecção em si, mas sim para o 

nome, a marca, através de investimentos no setor de marketing e propaganda, os 

verdadeiros responsáveis pelas vendas dos produtos. 

A reestruturação produtiva que se instalou no Brasil nas últimas décadas do século 

XX afetou negativamente a classe proletária das indústrias, pois uma massa de 
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trabalhadores que não estavam aptos a trabalhar utilizando as tecnologias implantadas 

nas indústrias se viram desempregados. 

A partir desse momento a flexibilidade do trabalho alcança grandes proporções e 

atinge  praticamente  de  maneira  universal  as  grandes  empresas  e  indústrias,  “A 

verdadeira preocupação das personificações do capital é promover a “flexibilidade do 

trabalho” e combater todas as formas possíveis dos “mercados rígidos de trabalho”. 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 34) 

Essa massa de desempregados fará parte do exército industrial de reserva, mais 

uma parte da fórmula que gera a precarização do trabalho. Com um grande contingente 

de desempregados, os empregadores encontram menos resistência ao impor aos 

trabalhadores condições precárias de trabalho, pois este pode ser facilmente demitido e 

substituído caso não aceite tais condições, afinal, para cada trabalhador empregado há 

um gigantesco número de desempregados prontos para ocupar o cargo deste. 

A flexibilização do trabalho retoma uma das formas pretéritas de trabalho, o 

trabalho domiciliar. Essa relação se torna muito comum, sobretudo na confecção têxtil, 

onde  sob  a  ilusão  de  que  não  mais  terá  patrões  e  que  se  tratará  de  um  trabalho 

autônomo, o trabalhador vê uma oportunidade de melhores condições de trabalho. 

Porém, é necessário destacar que o trabalho domiciliar mascara a precarização, pois esse 

trabalhador, na maior parte das vezes, apesar de exercer seu trabalho em sua residência, 

serve a um determinado empregador e trabalha muitas vezes com base em metas 

estipuladas por este. Além disso, ao ser considerado como autônomo, o trabalhador não 

mais está assistido por um sindicato e nem mesmo pelas leis trabalhistas, dificultando 

assim que se tomem as medidas cabíveis caso o empregador descumpra o que foi 

acordado, como salário, por exemplo. Portanto, o trabalhado domiciliar, na maior parte 

das vezes, significa que o trabalhador receberá por quanto produzir, incentivando a 

sobrecarga de trabalho, e ainda, não raro os demais membros da família ajudam na 

produção para que a meta estabelecida pelo empregador seja estipulada, sendo 

incorporados ao trabalho até mesmo crianças. 

Com a crise estrutural do capitalismo eminente e a constante necessidade do 

aumento na produção que o próprio cria, o capitalismo desconsidera direitos humanos, 
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sobretudo dos trabalhadores, criando, ou recriando formas de precarizar, cada vez mais 

o trabalho que resultam no barateamento dos gatos na produção e aumento no lucro. 

 
O capital é absolutamente incapaz de respeitar os seres humanos. Ele conhece 

só uma maneira de administrar o tempo de trabalho: maximizando a exploração 

do “tempo de trabalho necessário” da força de trabalho empregada e ignorando 

totalmente o “tempo disponível” na sociedade de forma geral, pois deste não pode 

extrair lucro. (MÉSZÁROS, 2006, p. 43) 
 
Não é do interesse do capitalismo que a sociedade, os trabalhadores, tenham 

tempo livre para serem socialmente produtivos, pois uma vez que se tornem seres 

sociais, questionadores e críticos, que tenham tempo de o ser, esses trabalhadores 

poderão vir a questionar o sistema onde estão inseridos, questionar a forma de trabalho 

que exercem e é dessa maneira que pode se iniciar uma quebra naquele sistema. Sendo 

assim, é necessário que o trabalhador que serve ao capital tenha seu tempo ocupado 

servindo ao capital, de maneira que não possa questioná-lo, assim como a precarização, 

a alienação também é condição para que o capitalismo continue “saudável”. 

Com a globalização e através das políticas neoliberais geram então, através da 

flexibilização do trabalho e da produção uma massa de trabalhadores precarizados, bem 

como  de  desempregados,  onde  quer  que  se  instale,  pois,  ao  contrário  do  sistema 

fordista, onde as formas de contratação eram padrão, a flexibilização traz inúmeros tipos 

de contratação que beneficiam exclusivamente o empregador e mascara uma relação 

precária de direitos tanto trabalhistas quanto humanos. 

No Brasil, o desemprego em massa causado pela reestruturação produtiva que já 

era uma realidade em 1990, coloca o país na quarta posição no ranking mundial de 

desemprego no ano de 2002, ficando atrás somente da Índia, Indonésia e Rússia. 

(POCHMANN, 2006) 

Podemos concluir então, que no que tange a reestruturação produtiva e devido a 

política neoliberal que se instalou no Brasil, sobretudo nos anos 90, que teve início com 

o governo Fernando Collor (1990 – 1992) e posteriormente com Fernando Henrique 

Cardoso, o desemprego em massa se agravou durante pelo menos duas décadas. Essa 

quantidade   de   desempregados   se   deu   principalmente   devido   as   reestruturações 

industriais   para   que   as   indústrias   pudessem   se   lançar   no   mercado   externo, 
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reestruturações essas que se deram tanto no nível de modernizar o maquinário, quanto 

na exigência de perfis de trabalhadores melhores qualificados. Tal exigência de mão-de- 

obra mais qualificada aprofundou a discriminação na contratação laboral. 

(POCHMANN, 2006). 

 

ENTREVISTA NO SINDIVESTUÁRIO 

O Sindivestuário, Sindicato da Moda, representa a união dos três sindicatos mais 

importantes da indústria do vestuário do país, representando o vestuário feminino e 

infanto juvenil, o masculino e o de camisas para homens e roupas brancas. Ao todo 

representam 22 mil indústrias do vestuário que empregam 250 mil trabalhadores, e 

faturam, segundo informado no site do sindicato, mais de 14 bilhões de reais por ano, 

produzindo 2,6 bilhões de peças, somando assim, mais de 30% da produção nacional. 

Sendo assim, o Sindivestuário representa os três sindicatos do setor do estado de São 

Paulo, espalhados em mais de 400 municípios. 

A entrevista teve por finalidade entender o funcionamento do sindicato, sua 

atuação em casos de trabalho precário e aspectos conjunturais do setor têxtil, e foi 

realizada com a diretora Jurídica do Sindicato, Draª Maria Thereza Pugliesi. 

Através da entrevista realizada no Sindivestuário foi possível compreender a 

dificuldade que os sindicatos possuem quando se trata de precarização do trabalho ou 

até mesmo trabalho escravo, pois não faz parte das suas ações a fiscalização das indústrias 

ou oficinas, ficando a encargo de outros órgãos ou associações, como a ABVTEX, porém 

essa fiscalização não é constante. Assim como no estudo desses ambientes de produção 

irregulares ou ilegais, a fiscalização dos mesmos se torna complicada, pois estes não 

possuem registros e não existem legalmente, sendo assim só é possível a fiscalização 

através de denúncias. 

No que tange a prática de terceirização, fica claro que a garantia de que a 

empresa de terceirização cumpra com as leis trabalhistas acontece através de contratos 

elaborados pelos sindicatos, porém esses contratos não são feitos com a regularidade 

que deveriam, ou seja, a cada coleção, por exemplo. Para a entrevistada as empresas que 

se utilizam da terceirização tem grande atenção para com essas, pois caso haja 
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irregularidades é a empresa contratante que responde tanto judicialmente quanto no 

pagamento das multas estipuladas. Porém, vale lembrar que esse valor pago em multas 

pode ser alto quando se trata de uma pequena empresa, no caso de grandes empresas e 

multinacionais, esses valores chegam a ser irrisórios comparado ao lucro que essas têm. 

O BAIRRO PAULISTANO DA MOOCA 

O bairro da Mooca, localizado na zona Leste da cidade de São Paulo, surgiu através 

da intensa ocupação de italianos que ainda residem no bairro, ao andar pelo bairro 

ainda é possível observar muitas características da cultura italiana que persiste no mesmo, 

através das arquiteturas das casas, dos restaurantes, dos nomes dos estabelecimentos entre 

outras peculiaridades. A Mooca possui hoje uma área de 7,70 km², com uma população 

de 75.724 moradores (Censo 2010) e densidade demográfica de 9.834 habitantes por km². 

Segundo o site da subprefeitura da Mooca, os primeiros registros do bairro 

datam de 1556, onde a governança de Santo André de Borda do Campo convocou pessoas 

para a construção da ponte do rio Tamanduateí, que ligava a Zona Leste a Sé. Com a 

construção da ponte, houve o adensamento populacional ao lado Leste da ponte, que 

fundaram o bairro. 

O surgimento do bairro não está desconectado com o surgimento da própria cidade 

de São Paulo, tendo passado pelos mesmos processos de transformações, sobretudo no 

final do século XIX e início do século XX. A instalação de duas ferrovias na Zona Leste, 

uma em 1868, chamada São Paulo Railway que ligava a cidade de São Paulo ao porto de 

Santos, e em 1875, a Estrada de Ferro do Norte, que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro 

contribui para o processo de urbanização dos bairros dessa parte da cidade,  

principalmente  os  bairros  Belém  e  Mooca  que  passaram  a  residir  fábricas atraídas 

pela proximidade com a linha férrea que facilitava o escoamento do que era ali fabricado. 

Para compor a mão-de-obra das indústrias que ali se instalaram, eram trazidos 

imigrantes que chegavam ao porto de Santos e encaminhados para a Casa da Imigração, 

que é hoje o Museu dos  Imigrantes. Como na maioria dos processos urbanos que 

aconteceram no Brasil, os trabalhadores imigrantes trazidos para trabalhar nessas 

indústrias passaram a residir próximos ao seu local de trabalho, criando, com o passar 

do tempo, as feições de bairro, aumentando a população e construindo o comércio local. 
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Nesse momento em que as indústrias, incentivadas pela proximidade da linha 

férrea se instalam na Zona Leste, inclusive no bairro da Mooca, onde dentre essas 

indústrias estão também as do setor têxtil. Quando se trata do bairro da Mooca e do seu 

passado com a indústria têxtil, um nome se destaca, o de Rodolfo Crespi que em 1896 

funda sua tecelagem no Cotonofício e Lanifício Rodolfo Crespe, considerada a maior 

tecelagem  de  São  Paulo,  tendo  sido  considerada  até  mesmo  a  maior  indústria  da 

América Latina. 

O  Cotonofício  foi  fundado  por  Rodolfo  Crespi,  imigrante  vindo  de  Busto 

Arsizio, região de Lombardia, na Itália, região de tradição fabril. Ao chegar ao Brasil, 

em 1890, foi empregado em uma malharia em São Paulo, onde algum tempo depois 

passou a ser sócio e em seguida dono, ao expandir os negócios fundou o cotonofício, 

inaugurado em 1897. O cotonofício era fábrica de fiação, tecelagem, tinturaria e malharia, 

que funcionava 24 horas por dia. 

Durante a Revolução de 1924, a Revolta Paulista, o cotonofício foi atingido 

durantes os bombardeios das forças federais, e assim, forçado a parar sua produção. 

Devido a obsolescência de seu maquinário, a fábrica enfrentou dificuldades na década 

de 1950 até que em 1963 fechou suas portas. 

Após o encerramento das atividades fabris têxteis o edifício permaneceu fechado 

durante algum tempo e posteriormente passou a ser alugado para atividades diversas que 

acabaram por deteriorar suas estruturas. Com ameaças de ser demolido, os moradores 

do Bairro da Mooca se organizaram para evitar tal demolição. 

A movimentação dos moradores surtiu efeito e o edifício, ao invés de ser demolido, 

foi alugado em 2003 para o grupo Pão de Açúcar, que atendendo às reinvindicações dos 

moradores mantiveram a fachada do mesmo. A conservação do edifício feita pelo grupo 

Pão de Açúcar, gerou novamente conflito com os moradores mais engajados na causa, 

pois apenas a fachada do edifício fora conservada, tendo sido o seu interior totalmente 

modificado para abrigar o supermercado. As obras realizadas custaram ao grupo cerca de 

20 milhões de reais, tamanho era o comprometimento das estruturas do edifício e as 

mudanças necessárias para abrigar o supermercado. 
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Em visita ao bairro da Mooca, foi possível a visita ao cotonofício que é hoje uma 

unidade da rede Extra de supermercados. A visita teve a intensão de observar o interior 

de edifício a fim de verificar se haveria algum registro do passado do cotonofício. Após 

percorrer o supermercado e não encontrar nenhum indício do passado têxtil do edifício, 

encontrou-se em uma parte isolada e de nenhum acesso, quadros com fotos e pequenos 

parágrafos contando brevemente a história do Cotonofício Rodolfo Crespi, trata-se, 

além da fachada, do único resquício do que um dia fora a maior fábrica da América 

Latina. 

Ao visitar o bairro da Mooca ficou claro que ainda há ali resquícios do passado 

têxtil, sendo possível encontrar no bairro muitos ateliês tradicionais de costura, bem como 

pequenas lojas de fabricação própria. Falaremos mais adiante das oficinas têxteis presentes 

no bairro. 

As rugosidades que permaneceram ali, os galpões indústrias abandonados, 

localizados principalmente próximos a estação de trem, sinalizam as características já 

apresentadas por Santos & Silveira (2000) do desenvolvimento urbano e industrial das 

regiões, como mostra a fotografia abaixo, tirada de dentro da estação de trem da CPTM, 

estação Mooca, onde é possível encontrar, de ambos os lados ao longo da linha férrea, 

ao se aproximar do bairro da Mooca, edificações semelhantes a esta. 

A fim de analisar as oficinas de confecção localizadas no bairro, bem como suas 

condições e características, foram levantadas 12 oficinas através do Google, ficando 

claro que se tratam apenas das oficinas registradas, não sendo, necessariamente, as 

únicas oficinas do bairro. 

A visita às oficinas de confecção do bairro da Mooca foi realizada visando a 

certificação da existência e condições das mesmas. Muitas das oficinas indicadas pelo 

Google e que fizeram parte do roteiro de visitas, já não se encontram instaladas no 

endereço informado e outra parte operam em prédios sem fachada ou algo que indique a 

relação do local com a empresa. Em mais de uma ocasião, ao entrar nas lojas que ficam na 

frente das oficinas, percebeu-se o desconforto das vendedoras ao serem questionadas 

sobre a  fabricação  das  peças.  Sendo  assim,  a  observação  das  oficinas  foi  feita de 

maneira superficial, sendo possível tirar apenas conclusões superficiais. 
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Fica claro a tendência de oficinas de confecção têxtil no mesmo prédio das lojas, 

tratando-se por vezes de microempresas e em outras de apenas uma parte do processo 

produtivo, como no caso da primeira oficina visitada, a Lorsa Jeans, que apesar de 

aparentar se tratar de uma empresa média, flexibiliza sua produção, onde parte dela 

acontece em Avaré e parte em São Paulo, na Mooca. 

CONCLUSÃO 

Através do presente artigo, é possível compreender que as territorialidades dos 

setores industriais no Brasil, inclusive o têxtil, se deu através das dinâmicas capitalistas, 

onde estas atuaram de maneira a desterritorializar e reterritorializar de uma maneira que 

o espaço melhor pudesse lhe servir, assim o capital age como principal agente formador 

do espaço, não tendo acontecido diferente no bairro da Mooca. 

No que tange a reestruturação produtiva, que já mostrava indícios em 1970 e seu 

ápice em 1990, a implementação de maquinários tecnológicos informatizados, mostrou 

que o proletariado brasileiro não estava qualificado o bastante para manusear tais 

equipamentos, sendo assim, muitos trabalhadores foram demitidos se somando a uma 

massa de desempregados que se constituía, sobretudo, no exército industrial de reserva, 

parte da fórmula necessária para acontecer a precarização do trabalho. A fim de contornar 

tal situação que prejudicava, sobretudo a economia, pois não haviam trabalhadores com 

a qualificação que o novo mercado de trabalho exigia, houveram mudanças no sistema 

educacional do país, onde foi implantado o ensino técnico com base em uma pedagogia 

tecnicista que preparava os alunos para o mercado de trabalho, os tornando qualificados 

e competitivos. 

Sendo o exército industrial de reserva, uma parte da fórmula necessária para gerar a 

precarização do trabalho – precarização essa que se mostrou necessária para que o 

capitalismo se mantenha “saudável” – o trabalhador empregado aceitará mais facilmente 

as condições precárias de trabalho a ele impostas devido a existência de uma grande 

quantia de trabalhadores desempregados aptas a ocupar seu cargo. 

Fundada  na  intenção  de  otimizar  o  setor  produtivo,  a  cada  vez  mais  crescente 

adoção da terceirização e formas de subcontratação, retira das empresas a ocupação com 
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a cadeia  produtiva,  deixando-as  livre para  investir no  real  motivo  de  seu  lucro, o 

marketing  de seus  produtos,  responsável  por incitar o  consumismo  na sociedade e 

aumentar a demanda de produção. 

A  terceirização,  porém,  além  de  separar  a  cadeia  produtiva  das  empresas  é  a 

principal causa da precarização do trabalho e das ocorrências de trabalho análogo a 

escravidão, pois uma vez que afasta a cadeia produtiva da empresa, essa passa a não 

mais ter ciência das condições em que são feitos seus produtos. No caso de grandes 

empresas e multinacionais, o grande lucro gerado através da minimização com os gastos 

na produção, podem acabar por compensar a multa que deverá pagar caso suas 

terceirizadas sejam autuadas por alguma irregularidade. 

O bairro da Mooca, tendo sido um dos principais locais no município  de São Paulo 

a abrigar o setor têxtil, ainda possui parte desse seu passado, não apenas através dos 

grandes  galpões  abandonados  que se tornaram  rugosidades  na  paisagem,  ou  foram 

destinados a outras atividades - sendo o maior exemplo o Cotonofício Rodolfo Crespi, que 

um dia já fora a maior indústria  da América Latina e hoje abriga um supermercado - mas 

também ao notar-se que essa tradição ainda permanece ali, mesmo que de maneira bem 

menos significante para o bairro, mas é possível encontra-la, através dos ateliês de costura 

que ainda se encontram em considerável quantidade, das muitas oficinais têxteis que 

suprem tanto as demandas do próprio bairro como também de outros bairros do 

município, e lojas de confecção própria. Tais fatos nos leva a concluir que o bairro da 

Mooca  ainda  abriga  uma  quantidade  considerável  de  oficinas  de  confecção  têxtil, 

estando algumas visivelmente funcionando de maneira regular, já outras não apresentam 

as características que seja possível tal afirmação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Embora socialmente invisíveis para grande parte da população, os coletores de 

lixo de Goiânia prestam um tipo de serviço fundamental para a qualidade de vida na 

capital: basta poucos dias de paralisação das atividades – geralmente por reivindicações 

trabalhistas – para se sentir na pele tal importância. A invisibilidade envolve não somente 

os sujeitos em si mesmos, mas também suas precárias condições de trabalho. Este artigo 

analisa e discute, portanto, aspectos referentes ao trabalho dos coletores de lixo urbano 

da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a exemplo das condições de 

insalubridade, periculosidade e da jornada de trabalho. 

A Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) foi criada pela Lei 

Municipal n° 4.915, de 21 de outubro de 1974, iniciando o trabalho no início de 1979. É 

uma empresa pública que é responsável em prestar serviços de limpeza e iluminação 

pública, jardinagem, arborização e a construção de praças públicas na cidade de Goiânia. 

A partir de revisão bibliográfica, utilizamos os conceitos de precarização do 

trabalho e invisibilidade social para analisar e discutir em que medida o labor desses 

sujeitos se relaciona ao processo de reprodução da vida cotidiana no espaço urbano. Por 

mailto:dallysdantas@gmail.com
mailto:mateusabezerra@gmail.com
mailto:euma-gyn@hotmail.com
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meio de pesquisa de campo realizada em maio de 2014, acompanhamos por um dia o 

trabalho dos coletores, realizamos entrevistas e registros fotográficos de suas atividades 

com o intuito de verificar in lócus as condições de trabalho bem como a apropriação do 

espaço e do tempo por esses sujeitos sociais que sobrevivem na metrópole. Por fim, ao 

discutir a questão da invisibilidade social desses trabalhadores no espaço urbano, 

concluímos que tal condição está diretamente relacionada ao processo de precarização 

do trabalho a que estão submetidos os coletores de lixo da Comurg. 

 

A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O conceito e o contexto 

A literatura sociológica que trata das mudanças no mundo do trabalho considera 

a precarização do trabalho como sendo o processo de desconstrução das relações 

trabalhistas (salário, jornada de trabalho, vínculo empregatício, etc.) historicamente 

constituídas.  Ou seja, o desmonte de formas reguladas de exploração da força de trabalho 

em virtude do surgimento de novas modalidades de contratação salarial, desregulação da 

jornada de trabalho e instauração de novos modos da remuneração flexível. 

Consequências das metamorfoses do capitalismo que configuram também a precarização 

do trabalho (Alves, 2010). 

As impressionantes declarações dos coletores entrevistados durante a pesquisa 

em campo são simplesmente pistas do que de fato é o dia-a-dia de trabalho deste grupo 

de trabalhadores. A precarização do trabalho é gritante. A rotina destes inestimáveis 

trabalhadores é evidentemente demasiada exaustiva, a ponto de ser de extrema 

dificuldade a experiência de acompanhá-los durante o trabalho para fins de pesquisa. 

Deste modo, o presente estudo é pautado no levantamento de informações obtidas 

através de declarações e relatos gentilmente concedidos por estes profissionais. 

 

A insalubridade e a segurança 

O aspecto da insalubridade é caracterizante da precarização do trabalho. Apesar de ser 

incorporado ao salário dos coletores o adicional de insalubridade – de 40 % neste caso –, isto 
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não compensa os danos causados à saúde destes trabalhadores que estão constantemente sob 

alto risco de contrair doenças. Faz parte da rotina dos coletores o contato constante com resíduos 

orgânicos e inorgânicos em possível estado de contaminação por vírus, bactérias, tóxicos, etc. A 

inevitável aspiração dos odores provenientes desses resíduos pode provocar o aparecimento de 

doenças respiratórias. Embora os coletores declarem habituados ao mau cheiro do lixo, isso não 

os imuniza dos riscos iminentes nesta profissão. Para amenizar tais riscos, a proteção individual 

precisaria ser satisfatória. 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), entretanto, não estão adequados ao 

tipo de serviço realizado. Segundo os coletores, uma vez por semana é cedido a cada 

funcionário um par de luvas de proteção. Contudo, essas luvas são frágeis e inadequadas em 

relação ao seu uso. Da mesma forma são as botas, as quais são cedidas ao par uma vez por 

semestre.  Outro tipo de EPI não utilizados são as máscaras, pois são consideradas pelos 

coletores inadequadas, porque dificultam a respiração dos mesmos durante a rotina de 

trabalho. O uso contínuo e intenso destes materiais acarreta em desgaste relativamente rápido 

dos mesmos, implicando em riscos de segurança à integridade física dos coletores. 

O tipo de acidente de trabalho mais comum é o ferimento nas mãos. Os coletores 

fizeram questão de mostrar tais ferimentos decorrentes do contato com vários tipos de 

materiais cortantes presentes nos sacos de lixo. Todos os entrevistados já sofreram ou 

conhecem alguém que sofreu algum de tipo de ferimento nas mãos. Além deste, a torsão 

dos membros inferiores é outro acidente recorrente. O movimento rápido de descer do 

veículo durante a coleta provoca muitas vezes a pisada incorreta no solo, levando a torsão 

dos pés, tornozelos e/ou joelhos.  Isso explica o alto índice de acidentes de trabalho no 

departamento de coleta da COMURG. 
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Figura 01 – Vida corrida: coletores correndo diariamente atrás do caminhão durante horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia dos autores (Maio, 2014) 

A jornada de trabalho 

 

Outro fato que torna precário o trabalho dos coletores é a carga horária excessiva 

e, por isso, exaustiva. Apesar de a COMURG utilizar-se da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT)86 como regime jurídico para a contratação deste pessoal, através de 

concurso público, algumas regulamentações previstas em lei não são aplicadas ao trabalho 

dos coletores. De acordo com o Artigo 58 da CLT, “a duração normal do trabalho, para os 

empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias”. No 

entanto, no serviço de coleta esse período é absurdamente excedido, chegando até 23 

horas de trabalho por dia em alguns casos, segundo as declarações dos coletores. Embora 

o excesso de trabalho seja previsto na legislação, o empregador deve com antecedência 

comunicá-lo ao empregado, e as atividades não podem exceder o limite de 12 (doze) 

horas diárias87.  Contudo, isto não é o que ocorre no caso dos coletores, e este excesso é 

um ponto de descontentamento em comum entre eles. 

A jornada de trabalho no serviço de coleta pode ser numericamente expressada 

por um simples cálculo. De acordo com os coletores, em geral é necessário encher o 

“caminhão-prensa” três vezes para completar o circuito da tarefa. Para cada vez dessa 

                                                           
86 Decreto-Lei Nº. 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT 
87 CLT, Artigo 61. 
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são gastas 04 horas de trabalho. Em média é de 01 hora o tempo transcorrido para o 

caminhão cheio ir ao Aterro Sanitário se descarregar. Então, Logo, a jornada de trabalho 

dos coletores é em média de 15 horas por dia. E isto pode ser comprovado durante a 

pesquisa em campo, pois constatamos a chegada de um coletor à garagem exatamente 

15 horas após o horário de início de sua jornada – 17:00 horas. Entretanto, é importante 

ressaltar que isto não contradiz o que aqui fora dito sobre a jornada excessiva de até 23 

horas diárias de trabalho. Deste modo, ainda ocorre nessa rotina de trabalho o 

descumprimento da legislação trabalhista que prevê um período mínimo de 11 (onze) 

horas de descanso entre uma jornada e outra88. 

Do ponto de vista logístico, essa jornada excessiva de trabalho se deve, 

primeiramente, à longa espera pelos veículos, os quais frequentemente se encontram em 

reparo mecânico devido ao uso ininterrupto em razão da demanda de serviço. Em 

segundo, a tarefa de coleta deve ser totalmente cumprida, ou seja, o circuito deve ser 

completamente percorrido até o recolhimento de todo o lixo, independente das condições 

climáticas. Para que façamos uma ideia dessa jornada, por exemplo, consideremos o fato 

de que o pessoal que deveria iniciar a tarefa às 17:00 horas do dia – turma do período 

noturno – precisa esperar por horas a chegada dos caminhões que ainda estão no 

circuito de coleta junto com o pessoal que iniciou o trabalho às 07:00 do mesmo dia – 

turma do período diurno – e vice-versa. Portanto, o início da tarefa de uma turma 

depende do término da tarefa da outra, e isto se torna um círculo vicioso. 

Além disso, a jornada de trabalho estendida compromete a vida social destes 

sujeitos.  Em análise sobre o tempo de trabalho no Brasil, Freitas (2011) afirma que 

As consequências sociais dessa jornada elevada são por demais 

conhecidas pelos trabalhadores. Desgaste físico, redução do 

tempo destinado a outras atividades, restrição do tempo para 

estudos, de dedicação à família, ao lazer, aos amigos, são apenas 

alguns dos aspectos sociais diretamente relacionados à jornada 

extensiva (FREITAS, 2011, p.2). 

Assim, podemos dizer que o prejuízo social do homem nessas circunstancias só 

reafirma o caráter massacrante do trabalho quando este é inobservante à legislação 

                                                           
88 CLT, Artigo 6º. 
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trabalhista. Em outras palavras, o trabalho explorador fragmenta o homem em pedaços 

de homem. 

A INVISIBILIDADE SOCIAL 

Na sociedade capitalista, onde o status e o consumo imperam, o uso de uniforme 

para determinadas classes trabalhadoras representa o descredenciamento 

socioeconômico, o que as deixa “invisíveis” aos olhos da sociedade. Entretanto, para os 

coletores esse não é o único gerador dessa invisibilidade social. Podemos apontar a 

discriminação e o preconceito profissional como catalisadores deste processo. O relato a 

seguir ilustra com propriedade a questão da invisibilidade social relacionada aos coletores 

de lixo.  

Entrevistador: Vocês se sentem invisíveis ou discriminados? Por quê? 

Coletor A: “Nós somos discriminados pelo que somos e pelo que vestimos. Eu certa vez 

fui ao shopping comprar uma televisão e estava com o uniforme da COMURG. Ninguém me 

atendeu. No outro dia eu fui sem uniforme, todo arrumadinho, comprei a televisão na primeira 

loja que entrei. Sem uniforme eu compro o que eu quiser dentro do shopping e com o uniforme 

eu não sou nem atendido. Eu não sou lixeiro. Quem produz lixo é lixeiro. Eu sou coletor do lixo 

dos verdadeiros lixeiros: a sociedade”. 

Além de um trabalho precarizado, os coletores, sofrem descriminação pelo 

convívio e constante com o lixo.  Assim como afirma o presidente SIEMACO (Sindicado 

dos Trabalhadores da Limpeza Urbana de São Paulo), Moacyr Pereira, “a sociedade 

enxergar os coletores, pior que o lixo, que eles recolhem”. 
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Figura 02 – Trabalho de risco: coletores correm enquanto recolhem o lixo. 

 

Fonte: Fotografia dos autores (maio, 2014) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O serviço de coleta de resíduos sólidos (lixo) é sem dúvida indispensável ao espaço 

urbano de qualquer cidade.  Os coletores da COMURG realizam um serviço árduo e 

precarizante, porém admirável e vital para a cidade de Goiânia. Sob condições precárias de 

trabalho, eles vencem batalhas cotidianas através do ânimo e da força, além de razões 

incompreensíveis para quem não está na pele destes. Se, para Euclides da Cunha89, “o 

sertanejo é antes de tudo um forte”, o que dizer dos coletores? 

Além da vivência do trabalho em si, esses sujeitos precisam viver a vida social 

na Metrópole. Este aspecto se torna outro desafio em virtude da dissociabilidade do 

emprego com o status social, pois infelizmente o homem é visto pelo aquilo que faz – 

no sentido do tipo de trabalho que realiza. Acresce-se ainda na dimensão cotidiana dos 

coletores o fator moradia. Em função da localização da habitação, a apropriação do tempo 

e do espaço na cidade se dá maneira desfavorável para uma vida socialmente justa, 

                                                           
89 Escritor brasileiro autor do livro Os Sertões, publicado em 1902, que retrata a Guerra de Canudos. 
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pois passam a maior parte do dia no trabalho e moram distantes dos centros de comércio, 

serviço e lazer da cidade. 

Por fim, consideramos necessária a manifestação de gratidão a todos os 

funcionários da COMURG, que através do esforço diário mantém nossa cidade o mais 

limpa possível. Especialmente aos coletores, que com coragem, força, humildade e 

inestimável espírito guerreiro deram vida a este trabalho acadêmico. Portanto, 

consideramos que este estudo fora bem mais que uma mera produção acadêmica; para 

nós, com toda certeza, fora também uma bela e impressionante lição de vida. 
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APÊNDICE 

Coletores 

 

Mais um dia.                                                     Pula, corre, pula. 

Garagem, horário, ponto.                                Lixo. 

Cumprimentos, conversas, estímulos.              Sol, chuva, frio, calor. 

Espera.                                                             Pula, corre, pula. Silêncio, 

reflexão, ânimo.                                Lixo. 

Espera.                                                             Cortes, lesões, acidentes. 

Lanche, café, cigarro.                                      Pula, corre, pula. 

Espera.                                                             Lixo. 

 

Caminhões, correria, despedidas.                   Esforço, cansaço, fadiga. 

Saída.                                                               Desânimo? 

Pula, corre, pula.                                             Alto-astral, sorrisos, assovios. 

Lixo.                                                                 Alegria. 

Avenidas, ruas, becos, vielas.                          Pula, corre, pula. 

Pula, corre, pula.                                             Lixo. 

Lixo.                                                                 Preconceito, discriminação, repudia. 

Caixas, caixotes, sacos, sacolas.                     Superação. 

Pula, corre, pula.                                             Pula, corre, pula. 

Lixo.                                                                 Lixo. 

Casas, casebres, prédios, galpões.                  Horas, períodos, quase-dia. Pula, 

corre, pula.                                             Exaustão. 

Lixo.                                                                 Pula, anda, para. 

Lugares, bairros, cidade.                                 Ufa! 

Pula, corre, pula.                                             Sem-horário, ponto, garagem. 

Lixo.                                                                 Mais um dia. 

Caminhões, estragos, consertos. 

 

Espera.                                                                                                  (Dallys Dantas) 
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INTRODUÇÃO 

Num mundo marcado por intensas transformações, em que novas relações de 

produção e de trabalho comandam um reordenamento societal em escala global, 

presenciamos o aniquilamento de muitas conquistas sociais, em especial as trabalhistas, em 

nome da modernização tecnológica que, por sua vez, faz prevalecer a divisão social 

hierárquica que subsume o trabalho ao capital.  

Trata-se, sem sombra de dúvidas, de um conjunto de transformações operadas 

sobretudo no período pós-1970, como produto da crise do taylorismo e do fordismo, que 

vêm provocando uma redefinição global das condições e das relações econômicas, políticas 

e gerenciais não somente do chão da fábrica, mas da sociedade capitalista, o que 

conseqüentemente se reflete em novas formas de acumulação e reprodução do capital, além 

de provocar alterações nos mecanismos utilizados para que a hegemonia continue a ser 

exercida (THOMAZ JUNIOR, 2009). 

Mais precisamente na segunda década do século XXI, os brasileiros assistem atônitos 

mailto:viti.gabi@hotmail.com
mailto:fredi.sousuke@gmail.com
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e embasbacados a uma nova etapa do aniquilamento das conquistas sociais, materializado 

na tragédia do pacote de reformas anti-povo, dentre as quais destacamos a já aprovada 

reforma trabalhista, que na prática rasga a Consolidação das Leis Trabalhistas. Esta 

proposta impopular e de caráter conservador-liberal, demonstra um aprofundamento da 

ofensiva neoliberal à âmbito nacional (e mais do que isso, internacional), que tende a 

agravar processos que já estavam em curso, principalmente se consideramos a realidade 

social e territorial do Pontal do Paranapanema. É sobre essa questão que julgamos 

necessário nos debruçar, e dessa forma compreender como que os trabalhadores serão 

afetados, assim como os principais instrumentos de sua organização, como os Sindicatos 

dos Trabalhadores Rurais (STR’s) na região do Pontal, que mesmo com as dificuldades, 

limitações e burocracia exacerbada resultantes das contradições entre capital e trabalho, 

assim como internamente à este último, ainda possuem um simbolismo muito importante 

para os trabalhadores. O que queremos dizer com isso é que trazendo para o recorte de 

nossa região, sobretudo os municípios de Presidente Prudente, Regente Feijó, Caiabu e 

Junqueirópolis, tudo indica que a diminuição do número de trabalhadores sindicalizados 

(ALVES, 2000), que já vinha ocorrendo gradativamente ao longo dos últimos anos por conta 

da inserção dos maquinários e utilização de novos arranjos produtivos e organizativos no 

circuito produtivo do capital agroindustrial de nosso recorte, algo que foi denominado por 

autores como transição tecnológica (THOMAZ JUNIOR, 2009, BARRETO, 2012); tende a se 

aprofundar. 

 Isso coloca em xeque a própria existência dos sindicatos dos trabalhadores rurais, 

especialmente os sindicatos menores e com um número inferior de trabalhadores filiados, 

que já se encontram com problemas sérios no que se refere à questão orçamentária, assim 

como mergulhados na burocracia sindical e muitas vezes em práticas que atendem ao 

patronato. O problema é que ao invés de tentar resolver esses problemas e buscar uma 

retomada do caráter verdadeiramente classista dos sindicatos dos trabalhadores, buscando 

defender os interesses da classe trabalhadora, a reforma trabalhista surge como um golpe 

de misericórdia na CLT, na justiça do trabalho, nos sindicatos dos trabalhadores, e mais do 

que isso, na própria classe trabalhadora.  
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Mapa 01 – Região Administrativa de Presidente Prudente.  

 

Fonte: DATACETAS (2017).  

 

Em termos de procedimentos metodológicos efetuamos (e continuamos) a revisão 

bibliográfica referente à temática em questão, coleta de dados de fonte secundária e 

realizamos pesquisa de campo na Região administrativa de Presidente Prudente, com 

especial atenção voltada para os municípios de Presidente Prudente, Regente Feijó e 

Junqueirópolis. Realizamos entrevistas semiestruturadas com os trabalhadores, 

representações sindicais, representantes das unidades de saúde e representantes do setor 

canavieiro. 

Desta forma, procuramos indicar que essa reforma trabalhista tão defendida por um 

governo ilegítimo com os maiores índices de rejeição da historia, assim como um poder 

legislativo e judiciário mergulhados na degeneração burguesa do clientelismo e de ideias 

reacionárias, não representa ou defende minimamente os direitos e garantias sociais dos 

trabalhadores. Essa reforma, também chamada de modernização trabalhista ou mesmo 

flexibilização dos direitos trabalhistas, tende a agravar processos em curso no Pontal, e 
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provavelmente representará um aprofundamento da crise das representações legais dos 

trabalhadores, com destaque para os STRs menores de nosso recorte, assim como a 

possibilidade de aumento dos riscos para a saúde dos trabalhadores, diante de empregos 

com menos garantias, os subempregos, e maior exploração do trabalho. 

 

O SINDICALISMO DA CLASSE TRABALHADORA NO MEIO RURAL: STRS 

DISTANTES DOS TRABALHADORES 

 

Sobre as instâncias sindicais, temos a pretensão de nos ater à dimensão organizativa 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e sua atuação nos municípios de Presidente 

Prudente, Regente Feijó e Junqueirópolis. O que não significa que deixaremos de lado a 

análise das ações e problemas do STRs que não sejam estes mencionados ou que não tenham 

base nesses municípios. Simplesmente preferimos para fins didáticos, demonstrar as 

dinâmicas territoriais e tendências gerais tendo como base alguns STRs da região. 

Embora os sindicatos não sejam as únicas formas de organização da classe 

trabalhadora, estes se caracterizam pelo seu caráter historicamente atrelado ao próprio 

desenvolvimento da maturidade dos trabalhadores enquanto classe. 

Antunes (2000) nos diz que os sindicatos são associações criadas pelos operários 

para sua própria segurança, para a defesa contra a usurpação incessante do capitalista, 

para a manutenção de um salário digno e de uma jornada de trabalho menos extenuante, 

uma vez que o lucro capitalista aumenta não só em função da baixa de salários e da 

introdução das máquinas, mas também em função do tempo excessivo de trabalho que o 

capitalista obriga o operário a exercer. 

Antunes (1980) completa seu raciocínio ao dizer que a atuação dos sindicatos 

baseia-se nas lutas cotidianas da classe operária. Mas para além disso, os sindicatos 

constituem-se também em força organizadora da classe operária na luta pela supressão do 

sistema de trabalho assalariado. Devem ser considerados como centro de organização dos 

operários visando sua emancipação econômica, social e política. 

Para além disso, Azevedo (2008) ao se aprofundar na análise da Constituição de 

1988 nos indica que de acordo com a própria Constituição no Art. 8º, parágrafo III, “ao 

sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria”, 
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podendo ser, neste caso, uma forma de proteção do trabalhador da exploração do capital 

e, ao mesmo tempo, agente de esclarecimento dos direitos sociais dos trabalhadores. 

No entanto, sua proposta inicial de defesa dos trabalhadores e enfrentamento ao 

capital, assim como a de agente de esclarecimento dos direitos sociais da classe 

trabalhadora previsto na Constituição de 1988, é colocada cada vez mais à prova, 

principalmente a partir de eventos/processos hegêmonicos que ocorrem como uma 

resposta das elites mundiais à crise do modelo de acumulação taylorista/fordista: a 

reestruturação produtiva e o avanço do pacote neoliberal.  

Thomaz Junior (2002) acrescenta que para exemplificar a gravidade da situação e do 

momento das instâncias organizativas, nos STRs predominam também o encastelamento, o 

imobilismo, o burocratismo e o distanciamento das bases e dos locais de trabalho. 

É esse ponto sensível, do imobilismo, o burocratismo e os distanciamento das bases 

e dos locais de trabalho que gostaríamos de frizar quando nos propomos a falar sobre os 

STRs da região administrativa de Presidente Prudente. Há uma crise no sindicalismo 

brasileiro, que está inserida em um contexto maior de dinâmicas gerais associadas às novas 

ofensivas do capital, mas que também herdou forte influência do passado recente brasileiro, 

se pensarmos em uma perspectiva histórica, um passado que remete principalmente à 

cooptação e forte presença do engessamento burocrático que foi característica dos tempos 

da Era Vargas. 

A crise nos STRs à que nos referimos possui duas facetas: a de representação (com 

baixa taxa de sindicalizados e por consequência uma crise orçamentária cada vez mais 

grave); e uma crise ideológica, considerando que o discurso foi cooptado pela onda 

neoliberal que varreu o mundo no pós anos 1970, e que avançou com mais força no Brasil 

nos anos 1990, sendo intensificado com a ofensiva do capital através da reestruturação 

produtiva; e por conta disto os STRs encontram cada vez maior dificuldade em fazer o 

enfrentamento ao patronato na região de nosso recorte. 
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A CRISE DE REPRESENTAÇÃO DOS SINDICATOS: O FECHAMENTO DE 

AGROINDÚSTRIAS, A TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA E A REDUÇÃO DO NÚMERO 

DE TRABALHADORES FILIADOS AOS STRS 

 

 Se há algo em comum que podemos evidenciar a partir das entrevistadas realizadas 

com os STRs de Presidente Prudente, Regente Feijó e Junqueirópolis, é que os sindicatos dos 

trabalhadores rurais da região estão cada vez mais mergulhados em uma crise orçamentária 

que é resultado da diminuição do número de trabalhadores filiados aos sindicatos. 

 

Tabela 01 - Número de Trabalhadores filiados aos sindicatos dos trabalhadores rurais e sindicatos 

dos empregados rurais da região administrativa de Presidente Prudente. 

 

Número de trabalhadores filiados aos STRs e SER da Região administrativa de Presidente 

Prudente 

STRs e SER Ano de 1997 Ano de 2010 Ano de 2017 

STR Presidente Prudente 1000 700 400 

STR Mirante do Paranapanema 3000 1000 400 

STR Santo Anastácio 1000 700 400 

STR Dracena 10000 7000 1000 

SER de Presidente Venceslau 500 500 250 

STR de Adamantina 3000 2000 1200 

SER de Teodoro Sampaio 500 1000 380 

STR Flórida Paulista 3000 1000 200 

STR Regente Feijó 2000 3000 2000 

STR Presidente Epitácio 5000 2500 2500 

STR Junqueirópolis 427 483 1112 

STR Rancharia 5000 8000 7000 

STR Euclides da Cunha 1000 300 100 

*números estimados fornecidos pelos sindicalistas. 

Fonte: Pesquisa de campo (2017).  
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A tabela acima demonstra um pouco disso. Indica que há uma tendência de 

diminuição do número de trabalhadores filiados ao longo das três datas mencionadas. Mas 

isso é ainda mais notável no período entre 2010 e 2017.  

Em alguns casos como o do sindicato dos empregados rurais de Venceslau houve 

certa estabilização no número de trabalhadores filiados entre 1997 e 2007, mas em seguida 

de evidencia diminuição. O STR de Regente Feijó, o sindicato dos empregados rurais (SER) 

de Teodoro Sampaio e o STR de Rancharia conseguiram aumentar o número de 

trabalhadores sindicalizados entre 1997 e 2010, mas no período entre esta data e 2017 

perderam uma quantidade significativa de filiados, cerca de 1000 trabalhadores a menos no 

STR de Rancharia e Regente Feijó.  

Comparemos a situação do STR de Presidente Prudente, Regente Feijó, Santo 

Anastácio e Junqueirópolis. Há diminuição do número de trabalhadores filiados no STR de 

Presidente Prudente e de Santo Anastácio, com uma redução 300 trabalhadores em cada 

período, no de Regente Feijó há um aumento do número de sindicalizados mas logo é 

seguido por uma diminuição significativa de 1000 trabalhadores. No entanto nota-se que o 

STR de Junqueirópolis, que possui base apenas no município de Junqueirópolis, manteve 

um crescimento relativo no número de trabalhadores filiados até 2017. Em entrevista com o 

sindicalista, o mesmo nos disse que o sindicato procurou acolher novas categorias de 

trabalhadores como os da motomecanização e isso explicaria esse crescimento contínuo de 

trabalhadores filiados. 

Os casos do STR de Santo Anastácio, Flórida Paulista, Euclides da Cunha e Mirante 

do Parapanema são muito didáticos para indicar as tendências que tem se manifestado na 

realidade territorial da região de nosso recorte: que seria a de fechamento de usinas, 

incorporação destas por grupos empresariais maiores e o avanço da mecanização no campo, 

em outras palavras, o pacote tecnológico avança no território do Pontal levando 

desemprego por onde passa.  

Ainda sobre os STRs de Euclides de Cunha e de Santo Anastácio, chamamos a 

atenção para o que os sindicalistas disseram acerca da diminuição significativa no número 

de trabalhadores filiados nestes sindicatos de municípios menores. Eles disseram que a 

redução dos sindicalizados também se explica pelo fato dos municípios em questão serem 
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muito pequenos e com uma população extremamente reduzida, dessa forma pouco se 

consegue fazer para reverter a tendência de redução dos trabalhadores filiados. 

Isso nos permite dizer, que embora haja uma tendência de redução do número de 

trabalhadores em todos os STRs da região, com algumas exceções como o do STR de 

Junqueirópolis, os sindicatos com menor quantidade de trabalhadores, com menor raio de 

atuação, com raio de atuação limitado à municípios pequenos, com quase nenhuma forma 

alternativa de contribuição ou que tenham usinas fechadas em suas bases, se encontram em 

um nível de gravidade no que se refere à crise orçamentária, maior e mais profundo que os 

STRs maiores e com mais estrutura.  

Lembramos também que, sobretudo nos sindicatos dos trabalhadors rurais de 

Presidente Prudente, no de Junqueirópolis e no de Regente Feijó, se constata a presença de 

trabalhadores assalariados filiados, assim como agricultures familiares, e em casos como o 

STR de Junqueirópolis, Dracena, Mirante do Paranapanema, há até mesmo a presença de 

trabalhadores da categoria de moto-mecanizados (operadores de máquinas, entre outros).   

Dessa forma, do total de filiados nos sindicatos dos trabalhadores rurais e sindicatos 

dos empregados rurais da região, nota-se que a redução deve-se ao fato de se ter diminuído 

o número de assalariados filiados, e os que foram incorporados já são provenientes da 

mecanização em curso que vem avançando nas agroindústrias de nosso recorte territorial.  

Mapa 02 – Localização das agroindústrias na Região administrativa de Presidente Prudente. 

 
Fonte: BENTO (2017).  
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Neste sentido, a tabela e o mapa 02 nos indica que há um problema, este que tem 

sido causado por conta de duas grandes tendências da acumulação capitalista ampliada na 

realidade do Pontal: a contínua e gradativa incorporação de maquinários nas 

agroindústrias, que por consequência tem desempregado muitos trabalhadores produzindo 

desdobramentos que vão impactar diretamente na redução do número de trabalhadores 

filiados aos STRs da região; e o fechamento de usinas ou incorporação destas por 

grupos/conglomerados com maior capital disponível. Essas duas tendências são geralmente 

complementares na realidade territorial de nosso recorte, e indicam um novo 

momento/período do processo de acumulação do capital agroindustrial canavieiro nessa 

segunda década do século XXI.  

É preciso salientar que de forma alguma procuramos criticar a utilização de 

maquinários e todo o pacote tecnológico que têm sido utilizado nas agroindústrias da 

região. Só chamamos a atenção para o fato de que estes maquinários não estão sendo 

incorporados para melhorar a vida da classe trabalhadora, diminuir a carga laboral ou os 

riscos para a saúde do trabalhador, mas sim apenas para dar continuidade ao processo de 

acumulação do capital na região. Ou seja, em benefício única e exclusivamente dos 

acionistas das agroindústrias têm se desempregado, gerado mais pobreza, mais 

concentração de terra e um agravamento da situação orçamentária do STRs assim como 

coptação de muitos destes por agroindústrias que aproveitam da desatenção, imobilidade, 

burocratismo e fragilidade dos sindicatos, expressão das contradições de uma entidade que 

se acomodou na arena institucional, para atacar cada vez mais os direitos dos trabalhadores 

e mais do que isso, a saúde e consciência de classe destes.      

  

A REFORMA TRABALHISTA E O SIMBOLISMO DESTRUTIVO DESTA NA 

SITUAÇÃO DOS STRS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PRESIDENTE 

PRUDENTE: O APROFUNDAMENTO DA CRISE DE REPRESENTAÇÃO DOS STRS E 

A INTENSIFICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO NAS AGROINDÚSTRIAS 

 

  A situação dos STRs e dos trabalhadores rurais na região de nosso recorte já é por 

si só extremamente delicada devido aos constantes ataques, cada vez mais sofisticados e 
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mais elaborados ideologicamente, do capital agroindustrial canavieiro. E com a reforma 

trabalhista aprovada, a situação tem tudo para piorar.  

 Não se trata de uma visão pessimista da realidade ou exercícios mirabolantes de 

futurismo, mas sim de, com base em constantes trabalhos de campo, leituras e engajamento 

na realidade da região de nosso recorte territorial, podermos fazer alguns apontamentos 

sobre as transformações que essa reforma poderá causar no Pontal do Paranapanema. 

 O PLC 38/2017, mais conhecido como reforma trabalhista, foi aprovado pelo Senado 

no dia 11 de julho de 2017 e em seguida sancionado pelo presidente Temer no dia 13 de 

julho. Para conseguir a aprovação do projeto no Senado, o presidente prometeu editar uma 

medida provisória modificando pontos controversos. No entanto, o próprio presidente da 

câmara dos deputados, aliado de Temer, assim como outros aliados da base governista, já 

adiantaram que não tem pretensão de fazer qualquer alteração. De qualquer forma, o 

projeto foi sancionado e em 120 dias após a sansão estará em vigor.  

 Na prática essa nova legislação amparada na regulamentação da terceirização nas 

relações de trabalho, já aprovada pela Lei n°13.429/17, publicada no Diário oficial da União 

de 31 de março de 2017, e tendo como espinha dorsal a prevalência da negociação entre 

empregador e empregado; se configura como uma nova etapa da ofensiva do capital na 

escala nacional seguindo os moldes daquilo é tido no Brasil como “normal” e “natural” para 

a maior parte dos setores produtivos (e financeiros) anti-nacionais e entreguistas: a super 

exploração do trabalho, aumento da jornada de trabalho e tentativa de desmobilizar 

qualquer tipo de organização dos trabalhadores, como os sindicatos. 

 Sabemos, e enfatizamos que os sindicatos, no caso os sindicatos dos trabalhadores 

rurais da região administrativa de Presidente Prudente, têm demonstrado afastamento das 

causas combativas em defesa dos interesses dos trabalhadores e estão mergulhados no 

imobilismo, burocratismo e muitas vezes até mesmo alinhados com interesses patronais, 

mas o que gostaríamos de chamar a atenção neste artigo é que a reforma trabalhista, na 

retórica para ser aprovada e se aproveitando de uma insatisfação por parte de trabalhadores 

para com a atuação dos seus sindicatos, buscou tirar estes ou no mínimo deixa-los de lado, 

para que qualquer chance dos sindicatos retomarem o caminho da combatividade pelos 

interesses dos trabalhadores seja enterrado.  
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 Muito se falou ao longo da propaganda governamental, que a reforma trabalhista 

traria fim ao imposto sindical, antes obrigatório, e que por isso seria benéfico ao trabalhador 

porque este não precisaria fazer uma contribuição que ele não gostaria. A retórica era essa, 

centrar a atenção no imposto sindical e a insatisfação popular que isso produz, no entanto 

mais do que isso, o simbolismo por trás do discurso governamental é o que mais preocupa, 

e demonstra que a reforma trabalhista não foi feita pensando no bem-estar do trabalhadores, 

pois está alinhada com interesses corporativos do empresariado nacional e estrangeiro: eles 

não estão preocupados em elaborar formas para melhorar os ambientes laborais, assim 

como os salários ou condições de trabalho, mas sim apenas preocupados em reduzir o custo 

da produção, o custo por cada trabalhador, mantendo ou aumentando as jornadas de 

trabalho e intensificando a exploração do trabalho. Neste sentido, o sindicato foi o bode 

expiatório da propaganda governamental para se atingir o objetivo das nossas elites agrária 

e urbana mesquinhas. 

 Dessa forma, na região de nosso recorte, quando perguntados sobre a reforma 

trabalhista, embora haja diferenças e especificidades necessárias de serem feitas em cada 

sindicato dos trabalhadores rurais e/ou sindicato dos empregados rurais, os sindicalistas 

enfatizam que a situação para os sindicatos tende a piorar, sobretudo por conta do 

simbolismo por trás do que a reforma trabalhista representa e na questão orçamentária, 

mesmo que na maior parte dos casos na região, o imposto sindical não responda por um 

percentual significativo daquilo que é arrecadado.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As dinâmicas e tendências globais tendem a adquirir traços particulares em cada 

território. No Brasil, que tem elites agrárias e urbanas com histórico de recorrente utilização 

de mão de obra submetida à extensas jornadas de trabalho e exploração do trabalho, as 

dinâmicas globais tendem a adquirir uma faceta ainda mais cruel e desumana. Pensando 

dessa forma, uma reforma trabalhista representa o ápice da degeneração das nossas elites 

política e econômica, que agora no momento de instabilidade no país por conta de uma crise 

que é deles e não dos trabalhadores, encontrou como alternativa a retomada de arranjos 

produtivos que remetem ao período da colonização/escravidão. Trata-se de atacar os 
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trabalhadores e suas entidades representativas legais, para intensificar o grau de 

precarização e fragmentação.  

Os sindicatos brasileiros são impactados por essas tendências globais de ofensiva do 

capital e assim como sindicatos das mais variadas categorias pelo mundo afora, se encontra 

diante de grandes desafios: uma crise de representação (com baixa taxa de sindicalizados e 

por consequência uma crise orçamentária); e uma crise ideológica (o discurso foi cooptado 

pela onda neoliberal que varreu o mundo no pós anos 1970, e que avançou com mais força 

no Brasil nos anos 1990, sendo intensificado com a ofensiva do capital através da 

reestruturação produtiva). Devido a esta fragilidade, desatenção e inércia, os trabalhadores 

são esmagados pelos pressupostos do globalismo financeiro e arranjos organizacionais (e 

produtivos). 

No caso específico dos STR’s e SER de nosso recorte territorial, evidencia-se ao longo 

dos últimos anos principalmente um agravamento da situação orçamentária dos sindicatos 

por conta da redução do número de trabalhadores filiados. Isso se explica pelo fechamento 

de usinas e a utilização de um pacote tecnológico cada mais sofisticado no campo por parte 

de novos grupos empresariais que fazem investimentos em maquinários no setor 

sucroalcooleiro da região. Tal situação de desemprego e constante incremento de 

tecnologias nas agroindústrias tem feito com que os trabalhadores ainda empregados 

tenham que se submeter à jornadas de trabalho ainda mais exaustivas e cansativas, 

seguindo o ritmo das máquinas.   

Isso nos permite evidenciar que no Pontal do Paranapanema e toda a região 

administrativa de Presidente Prudente se configura um ambiente de tensões e 

desrespeitos/descumprimentos, e distanciamento das entidades sindicais da realidade 

laboral dos trabalhadores. Nos últimos anos, um intenso e gradativo processo de transição 

tecnológica têm feito com que os trabalhadores sejam afetados diretamente por arranjos 

organizacionais e produtivos que dificultam ainda mais a ação sindical, assim como 

intensifica as jornadas de trabalho (ao flexibiliza-las e impor metas), e eleva as taxas de 

exploração do trabalho. Em outras palavras, se aposta na extração de mais-valia absoluta, 

mesmo com o incremento de maquinários e um elevado patamar tecnológico no campo. 

Assim, mais do que nunca, o capital avança sobre o trabalho e consciência de classe, 
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procurando desumanizar e destruir qualquer chance de relações sociais de caráter 

emancipatório. 
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RESUMO 

Este artigo, ao estabelecer um diálogo entre o teórico e o empírico, busca analisar o conceito 

de trabalho na sua dimensão social e histórica, tendo como plano de fundo a ação do 

Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direito – MTD –. Assim, discute aspectos 

da constituição da categoria trabalho e investiga elementos que denotam a flexibilização do 

trabalho, que leva à precarização da vida do trabalhador, duplamente excluído, pois que 

expulso do campo, não encontra espaço para o trabalho na cidade. No contexto da 

reestruturação produtiva do modo de produção capitalista, torna-se elemento importante a 

análise da precarização da força de trabalho da classe trabalhadora e como de fato ela ocorre. 

Neste sentido, estudar o MTD contribui para o debate acerca dos problemas advindos das 

transformações no mundo do trabalho, ocorridas sob a égide do modo de produção 

capitalista.  

Palavras-chave: Trabalho. Precarização. Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por 

Direito – MTD –. 

 

A GÊNESE DO MOVIMENTO DE TRABALHADORAS E TRABALHADORES POR 

DIREITO 

O Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direito – MTD – surgiu no 

município de Gravataí, no Rio Grande do Sul (RS), e nasceu da necessidade de se criar um 

movimento social, que atuasse nas periferias das grandes e médias cidades brasileiras. 

Originado da Consulta Popular, o MTD luta contra as altas taxas de desemprego e contra 
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as causas e consequências desse fenômeno. Nas cidades, onde se concentram as massas, os 

movimentos organizados, a partir do olhar desses novos sujeitos sociais, perceberam uma 

dicotomia entre o campo/cidade. Desta forma, o MTD, na sua origem, buscou organizar um 

movimento urbano de massas que estivesse francamente articulado com tais problemas. 

Assim, o MTD mobilizou os trabalhadores desempregados e precarizados, na busca por 

moradia, trabalho e acesso a terra, mas que também pudesse dialogar com os movimentos 

sociais da cidade e do campo, tais como o Movimento Organizado dos Trabalhadores 

Urbanos (MOTU), o Levante Popular da Juventude, a Via Campesina, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 

e também de setores sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT Nacional). O 

marco do nascimento do MTD se deu em maio de 2000, quando da ocupação de uma área 

próxima a General Motors, em Gravataí, RS.  

No seu primeiro ano de existência, o MTD realizou várias marchas por trabalho e 

teto, garantido, assim, a sua espacialização e visibilidade enquanto movimento 

socioterritorial.  Com o resultado do surgimento do MTD, no Rio Grande do Sul, “[...] surge 

também uma experiência inusitada de geração de trabalho e renda, associada a um local de 

moradia para as famílias, denominado como ‘assentamento rururbano’”. Para o MTD, os 

assentamentos rururbanos são espaços localizados “[...] em áreas rurais ou urbanas, de 

ocupação extensiva, e/ou em áreas de extensão rural próximas a grandes centros urbanos”. 

A ocupação dessas áreas, de acordo com os projetos defendidos pelo Movimento, seria 

estratégica, pois “[...] visa à reintegração de trabalhadores urbanos, em situação de 

desemprego ou subemprego vivida nas periferias urbanas” (GUTERRES, 2006, p. 161). 

O ASSENTAMENTO PORTAL DOS PINHEIROS  

O Assentamento Portal dos Pinheiros foi à primeira área de ocupação do MTD, no 

Brasil. Localizado na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Gravataí, 

inicialmente, era destinado a 21 famílias de trabalhadores desempregados, mas, com o 

passar do tempo, outras famílias de trabalhadores precarizados foram se instalando no 

território ocupado pelo MTD, em 2000, chegando, no ano 2016, a mais de 340 famílias.  

Conforme pode ser visto no Mapa do Assentamento, apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 – Assentamento Portal dos Pinheiros.  MTD – Gravataí – RS. 

 Fonte: Hilário José Menezes, 2016 

CONCEITO DE TRABALHO   

A categoria trabalho permite compreender a sociedade humana e como esta foi se 

apropriando da natureza e transformando-a em espaço social, marcado pela desigualdade 

e contradições sociais. A sociedade ocidental contemporânea se organiza pelo modo 

capitalista de produção, que tem, na sua raiz, as contradições da luta de classes entre os 

proprietários da terra, do capital e dos meios de produção e o proletariado, que possui, 

apenas, a sua força de trabalho.  

No que concerne às contradições ocorrentes entre o campo e a cidade, estas 

guardam, em si, as características da desigualdade socioespacial, resultado da concentração 

das riquezas sociais. No que diz respeito à luta pela terra, Thomaz Jr (2004) compreende 

que:  
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A luta pela reforma agrária e a luta pela terra cada vez mais deixam de ser 

somente algo restrito ao camponês e passam a ser também do trabalhador 

proletário, rural e urbano, dos subproletarizados, dos desempregados e de 

todos os que compõem as estatísticas dos trabalhadores hifenizados 

temporários, domiciliares etc. (THOMAS JR., 2004, p. 80). 

 

Nesse sentido, Thomaz Jr. acredita que a compreensão de classe trabalhadora deve 

ser mais ampla, não se mantendo apenas, naquela relativa aos trabalhadores proletariados 

(urbanos e rurais) ou subproletarizados, no limite, mas a um conjunto de expressões do 

trabalho que inclui os trabalhadores avulsos, camponeses com pouca terra e que lutam por 

terra. Esta compreensão enriquece e pluraliza a noção do sujeito social que trabalha. Neste 

contexto, se encontram os trabalhadores que ingressam nos movimentos sociais, que atuam 

no campo ou nas periferias das grandes e médias cidades, tendo como proposta a luta pelo 

acesso à terra e ao trabalho.  

O conceito de trabalho, aqui discutido, remete a uma classe social identificada como 

trabalhadores, assalariados, proletariados, precarizados do mercado formal ou informal de 

trabalho, aqueles que constituem o desemprego estrutural, como é o caso dos trabalhadores 

desempregados, que, enquanto sujeito social, buscam, nos movimentos sociais, uma 

identidade corroída pelo modo de produção capitalista.  

Analisar a categoria trabalho remete ao entendimento dos conceitos elaborados por 

Antunes (2005) e Thomaz Jr. (2003; 2004), pelos quais é necessário ampliar o conceito de 

classe trabalhadora, saindo da clássica morfologia, de que são trabalhadores somente 

aqueles que estão incorporados ao mundo do trabalho formal. Nesse sentido, para Antunes: 

 

Essa nova morfologia do mundo do trabalho tem como núcleo central os 

trabalhadores produtivos (no sentido dado por Marx,) e não se restringe ao 

trabalho manual direto, mas incorpora a totalidade do trabalho social, a 

totalidade do trabalho coletivo assalariado. Como o trabalhador produtivo 

é aquele que produz diretamente mais-valia e que participa diretamente 

do processo de valorização do capital, ele detém, por isso, um papel de 

centralidade no interior da classe trabalhadora. Mas, é preciso acrescentar 

que a moderna classe trabalhadora também inclui os trabalhadores 

improdutivos, aqueles cujas formas de trabalho são utilizadas como 

serviço, seja para uso público ou para o capitalista, e que não se constituem 

como elemento diretamente produtivo no processo de valorização do 

capital. Mas, como há uma crescente imbricação entre trabalho produtivo e 
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improdutivo no capitalismo contemporâneo, e como a classe trabalhadora 

incorpora estas duas dimensões básicas do trabalho sob o capitalismo, esta 

noção ampliada nos parece fundamental para a compreensão do que é a 

classe trabalhadora hoje (ANTUNES, 2005, p.60). 

 

O entendimento de classe trabalhadora apresentado mostra que, no mundo 

contemporâneo, as novas formas de trabalho devem ser incorporadas na categoria trabalho, 

ou seja, todos aqueles que estão na informalidade do trabalho, advindos da reestruturação 

do modo capitalista de produção, devem ser vistos como trabalhadores. Assim, Antunes 

propõe uma noção ampliada de classe trabalhadora. Para o autor:  

Classe trabalhadora deve incluir também todos aqueles e aquelas que 

vendem sua força de trabalho em troca de salário, incorporando, além do 

proletariado industrial e dos assalariados do setor de serviços, também o 

proletariado rural, que vende sua força de trabalho para o capital. 

Incorporando o proletariado precarizado, o subproletariado moderno, 

part-time, o novo proletário dos McDonald’s, os trabalhadores terceirizados 

e precarizados, os trabalhadores assalariados da chamada “economia 

informal” – que muitas vezes são indiretamente subordinados ao capital –

, além dos trabalhadores desempregados, expulsos do processo e do 

mercado de trabalho pela reestruturação do capital e que hipertrofiam o 

exército industrial de reserva na fase de expansão do desemprego 

estrutural (ANTUNES, 2005, p.60). 

Thomaz Jr. entende que os processos ocorrentes na organização do trabalho, ao 

longo do século XX, demostram as mudanças nas formas de: 

[...] organização do processo de trabalho (do taylorismo/fordismo ao 

toyotismo restrito/sistêmico e/ou outras combinações), que se expressam 

na desproletarização, na informalização, nos contratos temporários, nos 

novos mecanismos de repressão e cooptação do trabalhador e em outras 

tantas formas precarizadas, bem como a despossessão. No entanto, a cada 

dia os efeitos desse metabolismo societário do capital fragmenta, 

complexifica e heterogeneiza o mundo do trabalho e todos os sentidos 

assumidos pela polissemização – promovem profundos rearranjos 

territoriais e consequentemente, redefinições locacionais do domínio 

espacial, e mexem profundamente com o universo simbólico e com a 

subjetividade da classe-que-vive-do-trabalho, refletindo diretamente na 

crise porque passa os movimentos sociais populares em geral e, em 

particular, o sindical e operário (THOMAZ JR., 2011, p.160). 

A tese central de Antunes (2005) é a de que, se a classe trabalhadora não é idêntica 

àquela existente nos séculos XIX ou da segunda Revolução Industrial, ela também não está 

em vias de desaparição, nem ontologicamente perdeu seu sentido estruturante, enquanto 
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Thomaz Jr. procura analisar as mudanças do mundo do trabalho, a partir das formas de 

relações de trabalho entre o capital e a classe trabalhadora, entendida, aqui, como formada 

por trabalhadores assalariados ou não. Na pesquisa de campo, realizada no Assentamento 

Portal dos Pinheiros do MTD, em Gravataí RS, ao ser inquirido sobre a sua compreensão 

sobre o conceito de trabalho e desemprego, o coordenador Estadual do MTD, (P.B) assim 

falou:  

Compreendendo inclusive que a própria situação do desemprego tem uma 

rotatividade muito grande no trabalho, isso se dá em todas as categorias, 

mais especialmente nos trabalhos em que não exigem muita qualificação 

do trabalhador (P.B, 2016). 

Nesse sentido os trabalhadores, que têm pouca qualificação são os mais atingidos 

pelo desemprego estrutural. Em outro trecho, o entrevistado explicou a necessidade de 

ampliação universo de sujeitos incorporados pelo movimento, a partir da sua interpretação 

do conceito de desemprego e trabalho. 

 

A maioria dos nossos trabalhadores trabalham em serviços gerais, em 

empresas de limpezas. Então tá trabalhando em uma empresa que vai 

limpar as máquinas da Pirelli, nas terceirizadas, e esse trabalhador ... nós 

sabemos, mais ou menos, como as terceirizadas operam: elas ficam com o 

trabalhador por alguns meses. Muitas vezes a terceirizada acaba perdendo 

o contrato de uma empresa. Demite todo mundo. Tu tem um trabalhador 

que ele se emprega por alguns meses, aí ele fica desempregado por outros 

tantos. Na verdade, por isso a gente foi se dando conta que nós não 

podemos ficar só com o sujeito, o trabalhador desempregado, mas que o 

nosso sujeito seria todo aquele trabalhador que se organizar e luta por seus 

direitos (P.B, 2016) 

 

Nesse sentido, as relações entre trabalhador terceirizado e a falta de direitos desses 

trabalhadores, que são dispensados dos seus postos de trabalho conforme o interesse de 

cada empresa, levou o Movimento a refletir sobre a compreensão entre trabalho e 

desemprego e a luta por trabalho como direito. Nesse contexto, analisar a categoria trabalho 

remete ao que foi discutido anteriormente por Antunes (2005) e Thomas Jr. (2003; 2004), ou 

seja, é necessário ampliar o conceito de classe trabalhadora, incorporando todos aqueles que 

estão de trabalho formal ou não. 
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Por sua vez, Moreira (2003, p. 42) compreende o trabalho em uma relação 

sociometabólica entre o homem-sociedade e aquilo que a nossa cultura vai designando por 

natureza, ou seja, a relação metabólica entre o homem e o meio, o homem e a natureza. 

Nessa relação, Moreira (2003) acredita que o homem vai interagindo com o mundo, o qual 

vai sendo modificado por ele, constantemente. Moreira (2003, p.42) afirma que existe outro 

modo de perceber o conceito de trabalho, qual seja: “[...] vê-lo como processo, também, mas 

um processo mediante o qual o homem realiza o salto do reino da necessidade para o reino 

da liberdade”. Formula-se assim, para Moreira, a ideia sobre o trabalho na Geografia, em 

dois planos: o plano da relação própria do metabolismo homem-meio e o plano do que os 

sociólogos têm chamado de espaços do trabalho. Nessa abordagem, o autor mostra outra 

leitura da categoria trabalho, diferenciada da compreensão de Antunes e Thomaz Jr., que 

discutem o conceito à luz da reestruturação do modo capitalista de produção e os seus 

rebatimentos na classe trabalhadora.  

A FLEXIBILIZAÇÃO E O SEU REBATIMENTO NA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

O processo permanente da reestruturação dos modos de produção rebate na classe 

trabalhadora. As transformações ocorridas na reestruturação capitalista intensificaram o 

desemprego, aprofundaram o desemprego estrutural e a crescente precarização das 

condições de trabalho, devido à flexibilização90 das leis trabalhista. Para Santos:  

 

[...] com as flexibilizações das leis do mercado de trabalho, a força de 

trabalho se torna mais barata, pois se utiliza de trabalhadores contratados 

temporariamente e precariamente, os quais, num período de crescimento 

da economia, são exauridos em longas jornadas para atender a níveis 

altíssimos de produtividade, para, num momento de recessão, voltarem a 

condições de desempregados. Assim com o desemprego estrutural, fica 

                                                           
90 As denominações usadas quase como sinônimos, para identificar e conceber a flexibilização, a 

exemplo de: desregulamentação do mercado de trabalho, precarização dos vínculos empregatícios, 

informalização, acumulação flexível, especialização flexível, revolução tecnológica, reestruturação 

produtiva, globalização, dentre outros. Os recortes mais recorrentes são: a informalidade, o emprego 

e o desemprego, a flexibilização da legislação trabalhista, as transformações na ocupação e o papel 

do estado, as políticas econômicas e as políticas públicas (DRUCK, G. Flexibilização e Precarização 

do Trabalho – um estudo comparativo França-Brasil, Plano de estudo – Pós-doutorado – Capes, Paris 

XIII, Brasil , França. 2007, p. 14). 
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mais difícil para tais trabalhadores voltarem a ter empregos estáveis 

(SANTOS, 2006, p. 8). 

 

Dessa forma, Santos (2006) acredita que o desemprego avança na acumulação 

flexível e resta aos trabalhadores procurarem outras formas de sobrevivência. Uns se 

enquadram no mercado informal, outros em empregos temporários, parciais e precários. 

Assim, o aumento de trabalhadores desempregados é o resultado de mudanças globais do 

capitalismo, em que a reestruturação produtiva faz excluir, do mercado de trabalho, um 

enorme número de trabalhadores, que dificilmente vai retomar ao mercado de trabalho 

formal. Muitos desses trabalhadores estão nas periferias das grandes e médias cidades 

brasileiras, despossuídos de quaisquer meios de produção.  

Conforme Thomaz Jr. (2003, p. 83), “[...] é fato que a reestruturação do capital 

também chegou ao campo e junto com ela o aguçamento das contradições que redefinem 

amplamente a dinâmica da gestão societária do capital sobre a o trabalho e da sociedade em 

geral”. Para ele, a reestruturação do capital, ao chegar no campo, faz surgir novas 

territorialidades, contendo os diferentes sentidos para o trabalho, tais como, a 

pluriatividade; as movimentações por melhores salários e condições de trabalho. Antunes 

(2005) desenvolve as suas análises em uma perspectiva do proletariado urbano e sobre as 

consequências das mudanças no mundo do trabalho para essa classe, denominada, pelo 

autor, como classe-que-vive-do-trabalho.  

Nesse sentido, Thomaz Jr. (2003) acredita que a luta pela Reforma Agrária pode 

elevar os trabalhadores rurais e urbanos, porque o retorno à terra, sob a condição de 

produtor de bens para subsistência, ou mesmo na condição de ocupantes, é a única 

alternativa para a ressocialização, não só dos trabalhadores egressos do campo, mas  

também do crescente número de trabalhadores urbanos que se lançam ao caminho de volta 

ao campo, em muitos casos, já na 3ª ou 4ª geração, integrantes de famílias camponesas 

desterradas e expulsas da terra nos anos 1970. 

Em uma análise realizada, tendo como objeto de pesquisa os trabalhadores 

precários, parciais, temporários e junto a um contingente de trabalhadores desempregados, 

Antunes (2005, p. 55) revela que, pelo seu maior distanciamento (ou exclusão) do processo 
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de criação de valores, este trabalhador teoricamente deveria ter, no plano da materialidade, 

um papel de menor relevo nas lutas anticapitalistas. Entretanto, ele chama a atenção 

justamente para o contrário: por estar nesta situação de despossuído, a exclusão social 

coloca esse trabalhador precário, potencialmente, em um pólo social capaz de assumir ações 

mais radicais, uma vez que “não tem nada a perder”. Neste contexto, a pesquisa feita junto 

ao MTD, no Assentamento Portal dos Pinheiros, conforme o relato do Coordenador 

Estadual MTD (P.B):   

 

A proposta de projeto de inclusão produtiva apresentada pelo MTD tem o 

objetivo de sensibilizar e organizar grupos de pessoas desempregadas, em 

situação de vulnerabilidade social, para que desenvolvam capacidades e 

conhecimentos, por meio de ações educativas e de mobilização social (P.B, 

2016) 

 

Nessa perspectiva, o MTD procura organizar os trabalhadores desempregados e 

precarizados do mercado formal ou informal do trabalho, para juntos, buscar alternativas 

baseadas na solidariedade e na auto-organização do trabalho em coletividade.  No 

entendimento de Thomas Jr. (2003, p. 91), é nas relações informais de trabalho que se fazem 

sentir, com mais intensidade e magnitude, as marcas mais profundas da precarização, mas 

estas relações não devem ser entendidas como um simples depositário de “força-de-

trabalho que atua autonomamente”. De acordo como nota de divulgação do MTD (2016), 

para o Movimento 

 

[...] trabalho na sociedade contemporânea ocupa um papel central. Hoje o 

trabalho orienta nossas vidas, o horário que acordamos e dormimos, 

quando descansamos e sobretudo o nível de sustento de nossas famílias. 

Criou-se um valor simbólico, pois quem não trabalhava há algumas 

décadas atrás em nosso país eram os vadios, gente que não queria nada, 

isto ficou muito forte, pois na prática havia um crescimento na indústria de 

base produtiva e apesar de todos os problemas políticos havia crescimento 

na economia. Portanto hoje mesmo o país mergulhado nesta profunda crise 

econômica no imaginário dos trabalhadores ainda permanece esta ideia de 

quem não trabalha é porque não busca serviço, então na rotina de milhões 

de trabalhadores o dia começa com longas caminhadas, muitas delas 

inúteis na busca do serviço (MTD, 2016).  
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Portanto, a reestruturação do capital leva a classe trabalhadora a perder direitos 

fundamentais, porque é obrigada a aceitar acordos estabelecidos sob os princípios do 

capital, que desregularizam e fragilizam as leis trabalhistas. A flexibilização do mercado de 

trabalho e a consolidação do ideário neoliberal na sociedade possibilitaram a recuperação 

da lucratividade capitalista à custa da classe trabalhadora, que passou a trabalhar mais 

tempo, por um salário que não condiz com a sua produtividade. Assim, conforme 

compreende o MTD 

 

Aqueles que não conseguem garantir o serviço, portanto, caem na situação 

de se identificar como pessoas incompetentes, não estudaram e, portanto 

são culpadas pelas suas desgraças. Alguns lançam mão da criatividade e, 

mesmo na precariedade, desenvolvem seus potenciais com capacidade 

transformadora, porém isto não dá conta do universo de necessidades que 

temos, nem de longe resolve o problema de 15 milhões de brasileiros. O 

desemprego não é um problema individual ele é um problema fruto do 

modelo econômico dependente, estéril para o povo que hoje temos (MTD, 

2016).  

 

Para Mészáros (2002) os trabalhadores estão sendo reduzidos à condição de “força 

de trabalho supérflua”, o que revela “uma tendência devastadora da humanidade” da 

população trabalhadora. A excludência do trabalhador deixa de ser transitória e passa a ser 

permanente, na medida em que a crise do modo de produção capitalista leva, cada vez mais, 

os trabalhadores para a informalidade, o subemprego e estes passam a viver da 

marginalidade dos trabalhos temporários, dos bicos, da sujeição do que encontra pela 

frente.  

À GUISA DE CONCLUSÃO 

O entendimento de classe trabalhadora, aqui apresentado, mostra que, no mundo 

contemporâneo, as novas formas de trabalho devem ser incorporadas na categoria trabalho, 

ou seja, todos aqueles que estão na informalidade do trabalho, que são parte da 

reestruturação do modo capitalista de produção, devem ser vistos como trabalhadores. 

Antunes e Thomaz Jr. propõem uma noção ampliada da noção de classe trabalhadora. 

Anotam que as transformações ocorridas na reestruturação capitalista intensificaram o 

desemprego, aprofundaram o desemprego estrutural e a crescente precarização das 
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condições de trabalho, devido à flexibilização das leis trabalhistas. A partir de uma 

perspectiva diferente, Moreira (2003) defende o trabalho em uma relação entre o homem-

sociedade, quando o homem vai interagindo com o mundo, o qual vai sendo modificado 

por ele, constantemente, o que o faz ascender do reino da necessidade ao reino da liberdade. 

Ao estabelecer um diálogo entre o teórico e o empírico, tendo como plano de fundo a ação 

do MTD, este artigo analisou o conceito de trabalho na sua dimensão social e histórica, 

mostrado, de forma empírica que a compreensão do MTD sobre o trabalho mais se 

aproxima do conceito defendido por Antunes e Thomaz Jr. Para o MTD, são sujeitos, afeitos 

às atividades do Movimento, os trabalhadores desempregados e precarizados pela maneira 

desumana como a classe trabalhadora tem acesso aos meios de subsistência no modo 

capitalista de produção.  

Assim sendo, a análise do impacto da reestruturação capitalista sobre a classe 

trabalhadora, em destaque sobre aqueles que têm baixa qualificação profissional são os 

primeiros a serem excluídos do mercado formal do trabalho. A análise aqui realizada 

possibilita compreender como as relações sociais, econômicas e políticas vêm se tecendo no 

mundo do trabalho na cidade e no campo, possibilitando o entendimento desses espaços na 

sua totalidade, pois ambos se complementam.  
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INTRODUÇÃO  

 A instituição do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) evidencia as 

múltiplas relações estabelecidas entre Capital-Estado e Estado-Capital para incorporar a 

agricultura brasileira no circuito capitalista de produção, num constante jogo de interesses. 

Em torno de um mesmo objetivo, os representantes do Estado (políticos) e representantes 

do capital (empresariado e produtores-latifundiários de diversos setores produtivos), se 

uniram para transformar o setor agrícola do país (para eles considerado obsoleto e atrasado, 

para moderno e tecnificado), e ao mesmo tempo fortalecer o setor industrial. Ou seja, um 

processo marcado para beneficiar integralmente os representantes do capital (empresariado 

e produtores-latifundiários) e ao mesmo tempo inserir o país no circuito da agricultura 

capitalista global (DELGADO, 2012).     

Em razão disso, compreendemos que os incentivos proporcionados pelo Estado, a 

partir da instituição do SNCR foi a base fundante para a implementação da tecnologia na 

                                                           
91 O texto é fruto da pesquisa que estamos desenvolvendo em nível de doutorado, junto ao Centro de 

Estudos de Geografia e Trabalho – CEGeT e UNESP/Campus de Presidente Prudente, intitulada 

“Novas e velhas formas de degradação do trabalho no agrohidronegócio canavieiro nas Regiões 

Administrativas de Presidente Prudente e Ribeirão Preto (SP)”. A pesquisa é financiada pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, e está vinculada ao Projeto 

Temático "Mapeamento e análise do território do agrohidronegócio canavieiro no Pontal do 

Paranapanema - São Paulo - Brasil”. 

mailto:joselibarreto5@yahoo.com.br
mailto:thomazjrgeo@fct.unesp.br
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agricultura capitalista brasileira e, consequentemente, o princípio dos projetos de 

transformação na produção canavieira, representado no contexto atual pela mecanização 

da colheita da cana-de-açúcar.  

De caráter conservador, seu principal objetivo foi tornar o setor agrícola consumidor 

de insumos modernos, produzidos pelo setor industrial. De modo geral, esse processo 

proporcionou um novo rumo para as políticas agrícolas no país, fortalecendo estruturas 

fomentadoras da produtividade e motivando o crescimento capitalista na agricultura 

brasileira (DELGADO, 2012).  

O modelo imposto, assinalado pela integração técnica entre a indústria e agricultura 

fazia parte do desenvolvimento produtivista e destrutivo implantado em várias regiões do 

mundo, derivado do movimento expansionista capitalista, que era representado pelo 

crescimento econômico e avanço tecnológico na agricultura. A implantação desse processo 

estimulou a expansão de monoculturas, uso indiscriminado de fertilizantes químicos, 

agrotóxicos, sementes híbridas, máquinas e implementos agrícolas no processo produtivo 

(ALVES, 1991; THOMAZ JUNIOR, 2002; DELGADO, 2012).   

Entretanto, os estímulos à inserção dos pacotes tecnológicos da “Revolução Verde”, 

então considerados sinônimos de “modernidade” não incentivou apenas o aprofundamento 

das relações de crédito na agricultura, também proporcionou maior “generosidade” na 

implantação de políticas de crédito rural, incentivos fiscais, contribuição direta e expressiva 

nas políticas de fomento produtivo e comercial, gerida aos representantes dos principais 

setores agrícolas do país, consequentemente também favoreceu o setor industrial ligado ao 

agrícola (DELGADO, 2012).  

Ao mesmo tempo em que a integração técnica entre a indústria e agricultura 

estimulou a transformação na produção agrícola também incentivou o consumo de 

produtos industrializados. Ao incentivar a oligarquia fundiária ampliar e transformar o 

modelo de produção a partir da compra de terras e consumo de agroquímicos (fertilizantes 

e agrotóxicos) e implementos agrícolas etc., o Estado também contribuiu para o aumento da 

produção industrial (OLIVEIRA, 2010; DELGADO, 2012). Dessa forma, a inserção da 

tecnificação no campo foi acompanhada por uma série de outros incentivos que favoreceu 

os grandes produtores de commodities e alguns segmentos da indústria brasileira, sobretudo 
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aqueles a montante do setor agrícola (produtores de agroquímicos, tratores, implementos, 

assistência técnica, setor financeiro etc.).  

Oliveira (2010) observa que o processo de expansão do capitalismo monopolista no 

Brasil tem sido historicamente construído pela sujeição da agricultura à indústria, através 

do consumo de produtos industrializados, mas também através do tributo que os rentistas 

cobram à agricultura, a renda da terra. Para o autor, as relações que envolvem indústria e 

agricultura no Brasil estão contextualizadas na ampliação do capitalismo, que é entendido 

como processo contraditório de reprodução ampliada do capital.  

Nesse cenário, marcado pelas múltiplas relações que envolvem indústria e 

agricultura num processo contraditório de reprodução capitalista, e fortemente amparado 

pelo subsídio estatal, os latifundiários iniciaram um processo de transformação, com a 

inserção de novas tecnologias, (implementos agrícolas e insumos químicos) tornando a 

estrutura de produção agrícola no Brasil ainda mais desigual e excludente, pois, enquanto 

os grandes produtores rurais tiveram acesso livre ao crédito subsidiado, incentivos à 

produção de lavouras para a exportação, os pequenos produtores rurais, menos 

capitalizados, permaneciam utilizando-se de práticas tradicionais e mão de obra familiar, 

quando não foram imediatamente expulsos do campo (OLIVEIRA, 2010; DELGADO, 2012).  

Ao promover a mecanização da agricultura, consumo exacerbado de insumos 

químicos (fertilizantes e agrotóxicos) e a inserção da tecnologia no campo, provocou a 

expulsão de milhares de trabalhadores rurais, ao mesmo tempo em que conduziu a 

concentração fundiária, quimificação, superexploração dos trabalhadores, concentração da 

renda e desemprego.   

É no bojo dessas mudanças, a partir do ano de 1965, que a cultura da cana-de-açúcar 

também passa a desfrutar das políticas de concessão de créditos subsidiados à agricultura 

através do SNCR, contribuindo com a face perversa desse processo. Nesse contexto surgem 

as primeiras colhedoras de cana-de-açúcar nos canaviais paulista, especificamente, na 

região de Ribeirão Preto (São Paulo), as quais podem ser apontadas na atual conjuntura 

como marco na reestruturação transformação na produção canavieira. As chamadas 

máquinas vitrines, que naquele momento eram mais utilizadas para pressionar e coagir os 

trabalhadores que para realizar a colheita da cana, foi na realidade, o embrião desse 



 

502 
 

processo avassalador que observamos na atual conjuntura.   (ALVES, 1991, THOMAZ 

JUNIOR, 2002).  

O estímulo à mecanização da colheita da cana-de-açúcar manteve-se latente desde 

então no âmbito da produção canavieira, contudo, sem sua predominância massiva nos 

canaviais. As colhedoras foram sendo aprimoradas no decorrer dos anos, e na década de 

1980, seu rendimento médio já atingia 200 toneladas/dia em 10 horas de trabalho, 

substituindo aproximadamente 30 trabalhadores do corte manual, com produção superior 

a 6 toneladas/dia (ALVES, 1991, THOMAZ JUNIOR, 2002). 

Embora a inserção da tecnificação nos canaviais paulistas, sobretudo na região de 

Ribeirão Preto, seja inerente ao processo geral de tecnificação na agricultura brasileira, a 

implantação da mecanização na colheita da cana-de-açúcar passou a ser estimulada de 

forma mais efetiva a partir de 1984, com a greve de Guariba, município localizado na região 

de Ribeirão Preto. A partir daquele momento, a mecanização do corte da cana-de-açúcar 

passou a ser incentivada abertamente pelos capitalistas, devido às greves dos trabalhadores 

rurais envolvidos no corte manual, que diante do trabalho degradante e precário, 

reivindicavam melhores salários e condições de trabalho e de vida (ALVES, 1991).  

Em razão disso, a inserção da mecanização do corte de cana tornou-se uma 

necessidade para os empresários canavieiros, além de ser mais uma forma de barganha para 

negociar a pauta de reivindicações dos trabalhadores, pois as unidades de produção não 

podiam permanecer paralisadas (ALVES, 1991).  

Apesar do processo de mecanização da colheita e plantio da cana-de-açúcar ter seu 

embrião em meados da década de 1960, seu processo só se tornou evidente nos últimos 15 

anos, quando pesquisas apresentaram colhedoras economicamente viáveis, e sua adoção foi 

intensificada nos canaviais paulistas, sobretudo em áreas controladas pelos grandes grupos 

de capital nacional e internacional.  

São inúmeros os projetos e pesquisas científicas voltadas para o aprimoramento das 

colhedoras no desenvolvimento da colheita. Do mesmo modo, são inúmeras as pesquisas 

desenvolvidas para incorporar as mudanças que esse novo sistema de colheita exige desde 

as alterações no modelo do relevo até melhoramento genético da cana planta para a colheita 

mecânica.  
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 Contudo, é relevante observar que apesar da mecanização da colheita da cana-

de-açúcar ser intensamente pesquisada, por várias áreas da ciência, grande parte das 

pesquisas se concentra nas tecnologias incorporadas na colhedora, somados a estes ainda 

destaca-se uma gama de estudos voltados à linha da biotecnologia (melhoramento genético 

da cana-de-açúcar).  

Como o capital agroindustrial canavieiro tem desde final da década de 1990, passado 

por um acelerado processo de transformação, evidenciado na atual conjuntura pelo avanço 

da mecanização agrícola, sobretudo na colheita de cana-de-açúcar, é preciso entender as 

mudanças que acompanham o processo de mecanização agrícola, sobretudo o sistema de 

colheita, ponderando sobre as transformações que o processo exige. Assim como, é 

importante apreender os rebatimentos dessas mudanças no viés social e ambiental – 

apreender a dimensão dessas mudanças no ambiente de trabalho e suas implicações na 

saúde e na vida dos trabalhadores canavieiros.  

 

OS MEANDROS QUE CERCAM A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA NOS CANAVIAIS 

PAULISTAS   

 

 Inicialmente é importante sublinhar, que a produção canavieira no Brasil, retrata 

bem o modelo de agricultura defendido e imposto pelo Estado e pelo capital em meados da 

década de 1960. Por isso, ao buscar apreender o processo de mecanização da colheita da 

cana-de-açúcar, é preciso analisar e discernir o que são justificativas ou discurso dos 

representantes do setor canavieiro para implantar o novo sistema e angariar mais recursos 

do governo federal e o que é a realidade posta diante desse processo amplo de mudanças. 

 Apesar de o capital canavieiro ter passado por inúmeros processos de reestruturação 

ao longo de seu desenvolvimento e ser historicamente financiado pelo Estado, as mudanças 

proporcionadas pela inserção da tecnologia nos canaviais paulistas passou ser mais 

expressivas a partir da introdução dos ideais que acompanharam a “modernização da 

agricultura no Brasil”. O subsídio estatal por meio das linhas de créditos especiais, e as 

inúmeras vantagens que seguiram essa linha de credito demarcam esse processo de 

transformação hoje visto no âmbito da produção canavieira. As vantagens creditícias 
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proporcionaram o avanço tecnológico, uso indiscriminado de agroquímicos, inserção de 

máquinas e uma série de implementos na produção agrícola, além de sua expansão para 

grande parte do território nacional.  

 Da mesma forma, é importante observar que embora os representantes do capital 

canavieiro reforcem em seus discursos que o setor sempre está em crise, e que falta 

investimento estatal, a monocultura da cana-de-açúcar continua a avançar, sobretudo para 

a região Centro-Sul do país (estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e 

Minas Gerais).  

 De modo geral, observamos que na safra de 2005/06 o Brasil tinha 5.840,3 hectares 

de terra destinados para ao cultivo da cana-de-açúcar para processamento industrial, 

enquanto que na safra de 2014/15 a área ocupada era de mais de 9 milhões de hectares de 

terra. As informações referentes ao avanço da monocultura da cana-de-açúcar sobre o 

território brasileiro a partir da safra de 2005/06 até a safra de 2014/2015 contradizem o 

discurso dos representantes do capital agroindustrial canavieiro, de que o setor vivencia 

mais um cenário de crise e que não há apoio estatal.  

 Nesse viés, é importante lembrar que somente no ano de 2014, o Estado, via BNDES, 

disponibilizou mais de R$1,5 bilhão para o plantio e reforma de canaviais no país. Desse 

total, R$1,3 bilhões foram direcionados para o estado de São Paulo, o que demonstra a 

soberania dos capitalistas paulistas frente aos incentivos e acesso aos financiamentos 

estatais.  

 Também é no estado de São Paulo, que a mecanização agrícola, sobretudo na 

colheita da cana-de-açúcar avança de forma acelerada sob as “justificativas” que a queima 

da palha da cana-de-açúcar tem prazo para acabar, e que a mão de obra para a colheita 

manual está cada vez mais escassa.  

 Embora a mecanização agrícola na produção canavieira (colheita e plantio) tenha 

como base o processo de transformação que historicamente acompanha o capital canavieiro, 

nota-se que o processo em si comparece cercado por uma série de justificativas, que 

permeiam entre o que é realidade e o que é discurso. Em razão disso, não podemos analisar 

o processo apenas como uma mudança técnica, restrita à substituição do homem pela 

máquina (sai o cortador de cana e entra à colhedora). Trata-se de um procedimento amplo, 
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cujas transformações abrangem toda a estrutura produtiva e organizacional da reprodução 

do capital canavieiro. A implantação da máquina no processo de colheita é apenas a ponta 

do iceberg no processo geral de mudança, em que as estruturas estão alicerçadas na (re) 

organização e controle do trabalho, que por sua vez está calcada na reprodução do capital.  

 Entretanto, não é apenas isso. Apesar da gênese da inclusão da máquina na colheita 

da cana-de-açúcar ser de meados de 1960 e a greve dos cortadores de cana de Guariba, em 

1984 ter influenciado na continuidade do projeto, o processo só foi intensificado no início dos 

anos 2000 com a desregulamentação do setor e a entrada de grupos de capital internacional 

no circuito da produção e a proximidade dos prazos de determinam o fim da queima da 

palha da cana antes da colheita. Embora grupos nacionais já investissem na mecanização da 

colheita, o processo era relativamente lento e concentrado em regiões tradicionais, como 

Ribeirão Preto e Piracicaba. O aparato mecânico e o processo de adaptação dos 

procedimentos que cercam o cultivo de cana-de-açúcar, sobretudo a adaptação dos canaviais 

representavam elevadas somas de investimentos. Somados a isso, ainda se pesava a 

necessidade de uma mão de obra com capacidade para o novo sistema de colheita, 

especialmente operadores de colhedoras e trator transbordo (ALVES, 1991).  

 Diante do cenário exposto, as ações do Estado foram determinantes para a 

implantação da mecanização da colheita da cana-de-açúcar nos canaviais paulistas, seja pelo 

viés financeiro, por meio de financiamentos para compra dos implementos agrícolas, como 

nas justificativas e apoio para a expansão do processo, a partir da lei que proíbe a queima da 

palha da cana-de-açúcar. 

 Nesse caso, extinção da queimada da cana-de-açúcar antes da colheita, força 

automaticamente sua mecanização, já que efetuar o corte da cana crua é economicamente 

inviável. A Lei 11.241, de 19/09/2002, que dispõe sobre a eliminação gradativa da queima da 

palha da cana-de-açúcar, torna-se de certo modo, mais um subsídio para justificar a 

ampliação da mecanização da colheita da colheita da cana-de-açúcar nos canaviais 

paulistas, enquanto que o Protocolo Ambiental viabilizou a antecipação dos prazos legais 

para a eliminação da prática (OLIVEIRA, 2009, BACCARIN, 2016).   

 Embora os representantes do setor divulguem que a expansão da mecanização na 

colheita e plantio da cana-de-açúcar seja imprescindível, porque existe pressão da legislação 
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ambiental e porque a mão de obra para colheita manual é insuficiente, nota-se que a inserção 

da máquina é parte do processo geral de reestruturação e transformação do capital 

canavieiro que teve início na década de 1960, quando foram desenvolvidas as primeiras 

colhedoras de cana-de-açúcar, e que têm sido intensificados a partir dos anos 2000, 

embalados pelo movimento geral de mundialização do capital (ALVES, 199; BARRETO, 

2017). 

 A inclusão da máquina no sistema de colheita e plantio da cana-de-açúcar representa 

aos proprietários dos meios de produção, antes de tudo, a geração de mais valor, e mais 

lucro. A partir do momento em que o homem é substituído pela máquina, o processo de 

colheita torna-se mais lucrativo, pois as atividades que eram realizadas manualmente, 

apenas durante o dia, de segunda a sábado, passam a ser realizadas no sistema mecanizado 

dia e noite, sete dias da semana e trinta dias no mês.  

 Assim sendo, entende-se que inserir a máquina nos canaviais é trazer para os 

domínios do capital canavieiro, o desejo continuo da reprodução capitalista, ou seja, plantar, 

colher e moer a cana-de-açúcar 24 horas por dia. Nesse sentido, Marx (2013) ao expor os 

interesses do capitalista no processo de trabalho, aponta que o uso da máquina associado 

ao trabalho noturno, está entre as estratégias mais utilizadas na reprodução do capital, no 

processo de extração de mais valia.  

 Desse modo apreende-se que, para os representantes do setor canavieiro, “atender” 

a legislação ambiental, não é somente uma “justificativa” para a inclusão da máquina no 

sistema de colheita e plantio da cana-de-açúcar, mas, um forte argumento para recrutar 

financiamento junto ao Estado para a implantação do sistema, e uma estratégia para 

melhorar a imagem das usinas e associações de representação do setor frente ao mercado 

interno e externo, a partir da aquisição do Selo Etanol Verde (BACCARIN, 2016).  

 Com relação à “escassez” de mão de obra para a colheita manual da cana-de-açúcar, 

não é diferente. O argumento utilizado pelos representantes do setor pode ser assinalado 

como mais uma justificativa para fortalecer o projeto de mecanização, tanto nos sistemas de 

colheita como plantio da cana-de-açúcar. A “necessidade” da realização da colheita somada 

à idéia de “ausência” de trabalhadores para efetuarem o trabalho de forma manual, 

“incentiva” a inserção da máquina e facilita o acesso aos financiamentos concedidos pelo 
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Estado para a aquisição de todo o aparato tecnológico usado na colheita e plantio 

mecanizados, já que o setor canavieiro está posto entre os mais representativos para a 

economia do país.  

 Diante de tantos argumentos e justificativas comparecem também as contradições, 

por isso, a necessidade de discernirmos entre o discurso e a realidade posta frente às 

implicações que a inserção da máquina nos sistema de colheita e plantio da cana-de-açúcar 

tem trazido para as RA's de Presidente Prudente e Ribeirão Preto.  

 Apesar dos possuidores dos meios de produção argumentar que não têm mão de 

obra disponível para fazer o trabalho manual, por isso precisam de recurso para comprar 

equipamentos e implantar a colheita mecânica, remodelar o relevo, replantar os canaviais 

etc., essa não é a realidade observada nos municípios das Regiões Administrativas de 

Presidente Prudente e Ribeirão Preto. 

 Na contramão do discurso do setor canavieiro, as representações sindicais e 

representantes do setor de Assistência Social dos municípios canavieiros nas regiões em 

destaque, chamam a atenção para ampliação dos índices de desemprego. A inserção das 

máquinas, primeiramente na colheita e posteriormente no plantio da cana-de-açúcar, 

contribuiu e ainda contribui para ampliação do desemprego.  

 Embora, os representantes das entidades de representação da classe (UNICA, 

UDOP), defendam que a mão de obra desempregada pela máquina seria qualificada e 

(re)inserida no mercado formal de trabalho, isso não tem acontecido. 

 De fato, algumas empresas promoveram em parceria com estado de São Paulo, 

Prefeituras e Sindicatos, cursos de qualificação profissional, mas para atender suas 

necessidades particulares, dentre os quais se destacam capacitação, o adestramento de 

operadores de colhedora, trator transbordo, mecânicos e entre outras funções. Na realidade 

o ex-cortador de cana não foi e não tem sido qualificado para o mercado de trabalho em 

geral, mas para ampliar o exército de reserva utilizado pelo setor.  

 O fato de parte dos trabalhadores serem “capacitados” de acordo com as exigências 

desse novo modelo de produção e se (re)inserirem nesse “novo” , mercado de trabalho, não 

significa que todos os trabalhadores substituídos pelas máquinas (cortadores de cana, 

bituqueiros, operador de guincho, operador de reboque, fiscal de turma/apontador) 
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consigam. Existe uma série de obstáculos que exclui grande parte dos trabalhadores desse 

novo mercado de trabalho, e o principal deles é o número de vagas. 

 Uma máquina substitui aproximadamente 80/90 trabalhadores, enquanto que uma 

frente de colheita mecanizada com quatro colhedoras emprega cerca de 20 trabalhadores. 

Além disso, ainda existe o gargalo estabelecido pelo nível de escolaridade, idade, condições 

físicas (estado de saúde) etc. 

 O crescente processo de reestruturação no âmbito das agroindústrias canavieiras, 

sobretudo a partir da mecanização nos sistemas de colheita e plantio da cana-de-açúcar, está 

promovendo o enxugamento no quadro de funcionários. E mesmo que as empresas 

canavieiras, não promovam tantos empregos como é prenunciado em seus discursos de 

autopromoção, o desemprego gerado nesse processo de mudança tem desestruturado os 

municípios canavieiros, tanto no aspecto econômico como pelo viés social, confirmando que 

no âmbito da produção das monoculturas os prejuízos são incalculáveis.     

 Evidentemente, ainda que a mecanização da colheita da cana-de-açúcar esteja 

cercada pelo discurso ambiental e pelo discurso que a mão de obra para realização da 

colheita manual está escassa, o processo tem se expandido de forma acelerada nos canaviais 

paulistas, porque a mudança no sistema de colheita (manual para o mecanizado) é 

economicamente mais vantajosa aos representantes do capital canavieiro, porque reduzem 

os custos na produção e, consequentemente, eleva a rentabilidade. Ou seja, tecnicamente a 

máquina é mais “eficiente que o trabalhador” e o fato de atuar por 24 horas, tende a 

promover mais ganhos.  

 A inserção da máquina no processo agrícola (plantio e colheita) da cana-de-açúcar 

transformou o ambiente de trabalho. Alterou o quadro de funcionários tanto em número de 

trabalhadores, quanto em relação às funções desenvolvidas. O novo processo de produção 

eliminou e adaptou funções, ao mesmo tempo em que suscitou a criação de “novas” a partir 

das mudanças estabelecidas no processo de trabalho. Nesse cenário, a escolaridade e a 

“qualificação profissional” passaram a ser palavra de ordem do capital, e instrumento de 

coerção no ambiente de trabalho, assim como sua ausência passou a ser justificativas para 

demissão em massa de trabalhadores.  
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 Quando analisamos os aspectos técnicos que envolvem a produção canavieira é 

possível observar que as mudanças no processo de trabalho e cultivo da cana-de-açúcar 

caminham juntas, tornando evidentes as fases e os momentos em que os trabalhadores vão 

sendo automaticamente suprimidos em detrimento da tecnologia. Fatos que evidenciam a 

face perversa do processo de reestruturação nos domínios do capital agroindustrial 

canavieiro, cujo primeiro impacto social comprovado é o desemprego.  

  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Nos últimos anos o capital canavieiro tem passado por um intenso processo de 

mudança, marcado, sobretudo, sobre os caminhos que norteiam o crescente processo de 

mecanização agrícola, (plantio e colheita) da cana-de-açúcar.  

Nesse aspecto é importante lembrar que embora o referido processo esteja fortemente 

amparado na legislação ambiental que proíbe a queima da palha da cana-de-açúcar antes da 

colheita, sua implantação tem sido utilizada como um artifício para desmobilizar os 

trabalhadores e sindicatos organizados, assim como, oprimir e intensificar a exploração dos 

trabalhadores.   

A inclusão da máquina, no sistema de plantio e colheita, e as tecnologias da 

informação, por si só não melhoram as condições de trabalho nos canaviais, não elimina o 

ambiente de trabalho degradante, onde os trabalhadores laboram adoecidos para manter-

se no emprego.  
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo compreender a territorialização da cana de açúcar e a 

precarização das relações de trabalho no município de Ituiutaba a partir do ano de 2000 a 

2015. Para alcançar o propósito da pesquisa foram utilizados os procedimentos 

metodológicos como a pesquisa bibliográfica e a coleta de dados do Censo Agropecuário 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período já mencionado. 

Constatou-se que o município de Ituiutaba teve uma expansão significativa da cana de 

açúcar e que em 2012 ocorreu intensa precarização das relações de trabalho. 

Palavras-chave: cana de açúcar, precarização das relações de trabalho, Ituiutaba.  

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho ora apresentado tem como objetivo principal entender a 

territorialização e a precarização das relações de trabalho no setor sucroenergético no 

município de Ituiutaba (MG). A reestruturação produtiva do capital tem provocado 

diversos desdobramentos sobre a classe trabalhadora, no que diz respeito às condições de 

exercício das atividades laborais, destacando-se os processos de fragilização das relações de 

trabalho e de crescimento do desemprego.  

O município de Ituiutaba está situado nas coordenadas geográficas 49º52’W/ 

49º10’W e 18º36’S/ 19º21’S, localizado na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, o mapa 1 evidencia a localização do objeto de estudo. As altitudes variam entre 

                                                           
 Este artigo faz parte dos resultados preliminares obtidos na pesquisa, desenvolvida entre março de 

2017 e julho de 2017. A pesquisadora foi admitida no programa de pós graduação no mês de março 

de 2017. 
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769 m e 550 m. De acordo com o censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística- IBGE, em 2010 o município de Ituiutaba possuía uma população 

total de 93.125 habitantes na área urbana e 4.046 habitantes na área rural perfazendo um 

total de 97.171 habitantes.  

O município apresenta temperaturas médias que variam entre 14ºC e 31ºC, 

precipitação média anual de 1.470 mm, possui a vegetação de Cerrado bem como, uma vasta 

disponibilidade de recursos hídricos tornando-se portanto estes fatores primordiais para a 

instalação de empreendimentos do setor sucroenergético, no município de Ituiutaba (MG). 

  
Mapa 1: Localização Geográfica do município de Ituiutaba (MG). 

Fonte: IBGE, 2008 

Org.: ROSENDO, J. S., 2008 

A região de Ituiutaba desde os anos 1990 contou com a presença de empresas do 

setor canavieiro que até o ano de 2012 atraíam milhares de trabalhadores migrantes, para 

trabalhar especialmente no corte da cana-de-açúcar. Com o fechamento de algumas 

unidades e a introdução da mecanização, o trabalho vivo é substituído pelo trabalho morto 

diminuindo o número de vínculos empregatícios. 

A metodologia da pesquisa fundamentou-se na pesquisa teórica, a partir da qual 

incorporamos leituras e fichamentos realizados das bibliografias que tratam do tema e que 
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servem de base teórica para sustentação das ideias desenvolvidas ao longo deste trabalho. 

Na pesquisa documental, procedemos o levantamento de dados de fonte secundária 

realizado mediante publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(Censos Agropecuários, Produção Agrícola Municipal). As informações extraídas destas 

publicações são relacionadas à produção de cana de açúcar referente ao período 

compreendido entre 2000 a 2015 do município de Ituiutaba, será analisada a expansão da 

monocultura da cana-de-açúcar que irá nortear as análises desta pesquisa. 

O recorte temporal escolhido se justifica, pois este período foi marcado pela 

expansão da cana de açúcar no município de Ituiutaba, já que nesta ocasião atuaram duas 

empresas do setor sucroenergético, a unidade Triálcool - Laginha S/A do grupo João Lyra e 

a empresa Bristish Pretoleum (BP) unidade de Ituiutaba, o primeiro empreendimento 

entrou em falência no ano de 2012, já o segundo entrou em funcionamento no ano de 2008. 

Desta forma, faz-se necessário a análise da evolução da cana de açúcar neste município 

utilizando-se deste recorte temporal, já que é uma interseção do período ao qual as duas 

empresas atuaram em Ituiutaba (MG). 

Dessa forma, discutiremos sobre a territorialização da cana de açúcar em Ituiutaba 

sob a perspectiva do trabalho contemplando o processo de evolução da cana de açúcar entre 

os anos de 2000 a 2015, bem como será tratado sobre o processo de precarização das relações 

de trabalho presentes em todos os setores trabalhistas.  

 

TERRITORIALIZAÇÃO DA CANA DE AÇÚCAR EM ITUIUTABA SOB A 

PERSPECTIVA DO TRABALHO. 

Por meio da instalação de empreendimentos do setor sucroenergético em Ituiutaba 

desde 1990 ocorreu a territorialização da cana de açúcar, com a presença de empresas do 

setor canavieiro que até o ano de 2012 atraíam milhares de trabalhadores migrantes, para 

trabalhar especialmente no corte da cana de açúcar, neste período houve o fechamento da 

unidade do grupo João Lyra Laginha S/A- unidade Triálcool que acarretou o desemprego 

em massa dos trabalhadores e a supressão dos direitos trabalhistas.  

O processo de expansão da monocultura da cana de açúcar no município de 

Ituiutaba iniciou significativamente após a instalação da Companhia Nacional de Açúcar e 
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Álcool (CNAA) em 2008. Em 2011 esta unidade foi adquirida pela British Petroleum (BP), 

este empreendimento possui uma ampla representatividade neste município, 

principalmente após a falência do Grupo João Lyra, nesta unidade desde sua instalação há 

introdução da mecanização, o trabalho vivo é substituído pelo trabalho morto diminuindo 

os vínculos empregatícios.  

É muito comum ouvirmos o discurso da geração de emprego de renda e de 

desenvolvimento local/regional, presente em todos meios que perpassam o capital 

canavieiro contudo, Barreto (2012) afirma que “quando observamos os empregos e as 

condições de trabalho vivenciadas pelos trabalhadores sobressaem às contradições como: 

descumprimento de Leis Trabalhistas, Normas Regulamentadoras e o “desemprego em 

massa” provocado sobretudo, pelas agroindústrias desativadas. ” 

Esta realidade foi vivida pelos trabalhadores que mantiveram vínculos trabalhistas 

com a Lajinha Agro Industrial S/A - unidade Triálcool pois, esta empresa faliu e promoveu 

o “desemprego em massa”, os trabalhadores não foram somente dispensados dos seus 

empregos, mas também foram suprimidos de seus direitos trabalhistas, além de serem 

expostos a uma série de humilhações promovidas pela postura do empreendimento 

sucroenergético. 

No município de Ituiutaba atualmente apresenta um único empreendimento do 

setor sucroenergético a British Petroleum (BP) – unidade Ituiutaba, esta empresa foi 

constituída em 17/06/2006, porém somente iniciou suas atividades em 2008, apresentando 

como atividade preponderante a industrialização de cana de açúcar e seus derivados para 

a produção de bioenergia com a comercialização em todo o território nacional e ou o 

exterior. Este empreendimento é reflexo da migração de capital internacional, conforme 

Marx (2008) tal fato é comprovado diante do processo de dispersão territorial do capital de 

sua base de origem, com o objetivo fundamental de reprodução do dinheiro.  

No movimento real do capital, o retorno é um componente do processo de 

circulação. O dinheiro de início, se converte em meios de produção; o 

processo de produção transforma-o em mercadoria; com a venda da 

mercadoria reconverte-se em dinheiro e nessa forma retorna nas mãos do 

                                                           
 Estes dados foram obtidos no site da empresa, bem como no demonstrativo financeiro do exercício 

2016.  
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capitalista que adianta o capital na forma de dinheiro. (MARX, 2008, p. 

465). 

A palavra movimento utilizada pelo pesquisador permite facilitar a compreensão 

sobre a lógica de investimentos financeiros promovidos por grupos empresariais, cujas 

sedes estão situadas em outros países, que por meio do uso do capital injetam recursos 

financeiros em nosso país na cana de açúcar, para gerar um produto final industrializado 

que de certa forma permitirá com que estes grupos arremetam os lucros obtidos à sua sede, 

gerando ainda mais capital.  

As sociedades contemporâneas têm passado por profundas transformações sociais 

nas últimas décadas, dentre estas, estão as do mundo do trabalho às formas de gestão e a 

organização das grandes empresas capitalistas. Segundo Antunes (1997), 

No modo de produção capitalista, o trabalhador é reduzido a uma 

mercadoria, à medida que vende sua força de trabalho para o capitalista 

em forma de um trabalho. Assim, o trabalho que deveria ser a forma 

humana de realização do indivíduo reduz-se à única possibilidade de 

subsistência do despossuído. (ANTUNES, 1997, p.41) 

Entretanto faz-se necessário explicar a terminologia utilizada no presente trabalho 

“precarização das relações de trabalho” adotada neste estudo, entende-se que compreende 

o ambiente ao qual o trabalhador está inserido como homem e ser social, podendo este 

alterar a natureza e criar cultura, esta precarização geralmente é decorrente de trabalho 

abstrato que evidencia-se no valor de troca, quando o essencial é a produção de mercadoria. 

A noção de precarização surgiu como tendência durante a fase do capitalismo 

informacional, este modelo foi desenvolvido pela globalização e tem privilegiado o 

crescimento do capital em detrimento das relações de trabalho propiciando a terceirização. 

De acordo com Santos (2009, p. 54) “o just-in-time cria o trabalho polivalente, a elevação da 

produtividade entre os trabalhadores e o aumento da concorrência entre os mesmos. É a 

partir deles que surgem a terceirização e a subcontratação.” 

A história brasileira foi marcada pelo processo de escravidão, desta forma a 

precarização das relações de trabalho é entendida pela grande maioria dos donos dos meios 

de produção como uma forma arraigada de nossa formação social e está presente na 

                                                           
 Trabalho abstrato é uma das caracterizações dadas por Marx para o trabalho, para este autor este 

tipo de trabalho resulta no valor de troca, ou seja, quando o essencial é a produção da mercadoria. 
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atualidade, devendo portanto todos os trabalhadores lutar para que os direitos trabalhistas 

constituídos por lei sejam cumpridos.  

Na conjuntura atual mais modernizada, mecanizada e com várias conquistas 

trabalhistas, a precarização, a superexploração, as formas de trabalho se assemelham ao 

trabalho escravo e estão na contramão do “progresso” apregoado pelo capital em seu 

processo de valorização. Para Santos (2009, p. 61) “a precarização é um processo social que 

atinge o mundo do trabalho e que tem seus efeitos multiplicados ao longo do 

desdobramento do processo de reestruturação produtiva do capital.” 

Contudo vale destacar que as relações de trabalho perpassam neste “novo modelo” 

agrícola promovido a partir de ações de instituições governamentais com o aparato do setor 

privado, pois tal modelo econômico imposto ao setor sucroenergético visa em via de regra 

a acumulação de capital e a exploração do trabalhador, a partir da precarização das relações 

de trabalho, vale ressaltar que este processo não ocorre somente no setor sucroenergético é 

um padrão disseminado entre os mais diversos setores trabalhistas. 

As transformações no processo de trabalho, nos direitos sociais, no plano da 

economia, no aumento da produção com a diminuição da força de trabalho contida no 

processo produtivo promoveu o aumento do desemprego e a informalidade, acentuando 

ainda mais a precarização do trabalho associada à incerteza das remunerações, à menor 

assistência social, o maior rodízio da força de trabalho. Os trabalhadores passaram a 

enfrentar um novo e inseguro mundo do trabalho em que os empregos seguros se tornaram 

cada vez mais raros. 

O capital mundial tem expandido as esferas do trabalho assalariado, promovendo a 

subproletarização e a exploração do trabalho sob as mais distintas modalidades de 

precarização, tais como: o subemprego, a terceirização, o trabalho temporário, o trabalho 

domiciliar, etc. As mudanças no processo produtivo tem repercutido no desenvolvimento 

da composição orgânica do capital e nas inovações tecnológicas.  

De acordo com Thomaz Júnior, 2004 “diante disso não podemos concordar com a 

tese do fim do trabalho ou da perda de sua centralidade, tampouco com o fim da revolução 

do trabalho.” Uma vez que, ao persistir a sociedade capitalista seria praticamente 
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impossível imaginar o fim da classe trabalhadora, enquanto existir os elementos 

característicos da composição societária do capital.   

Ainda para Antunes (2015), “o capitalista almeja tanto a lucratividade que introduz 

os programas de qualidade total” tendo como consequência a flexibilização e os contratos 

trabalhistas não obedecem o que é previsto na legislação acarretando a precarização do 

trabalho, devido ao uso da mais valia. Ele afirma ainda que esta exposição à precariedade 

pode ocasionar “manifestações bastante significativas, no que diz respeito aos 

adoecimentos com nexo laboral, sobretudo aqueles relacionados às lesões osteomusculares 

e transtornos mentais.” 

Thomaz Júnior (2002) faz importantes considerações, quanto às atividades de 

trabalho realizadas no setor sucroenergético antes do processo de modernização, porém 

grande parte destas situações ainda não foram alteradas, já que para que a lucratividade 

permaneça elevada é necessário haver uma superexploração dos trabalhadores. 

A estafante jornada de trabalho, potencializada pelo alucinante ritmo da 

superexploração, aguça ainda mais, os problemas de saúde dos 

trabalhadores e pelas informações disponíveis, esse quadro é 

acompanhado pelo aumento no número de acidentes de trabalho, 

incrementados pela “síndrome” da hora extra. (THOMAZ JÚNIOR, 2002, 

p. 164). 

 

A mecanização da colheita da cana-de-açúcar tem sido um mecanismo intensificador 

da jornada de trabalhador, pois os trabalhadores são motivados a trabalhar mais devido o 

pagamento das horas extras, estes se submetem a jornadas extenuantes de trabalho em 

máquinas para aumentar seus rendimentos, este fato mescla trabalho vivo e trabalho morto 

em uma sinergia pautada pela inserção de novas técnicas no campo que contribui para uma 

nova morfologia da precarização do trabalho. Antunes (2010) acrescenta para a reflexão 

afirmando que,  

combinam-se processos de enorme enxugamento da força de trabalho, 

acrescido às mutações sociotécnicas no processo produtivo e na 

organização social do trabalho. A flexibilização, desregulamentação, 

terceirização, as novas formas de gestão da força de trabalho, etc. 

(ANTUNES, 2010, p. 22). 

Podemos constatar que a sociedade contemporânea está vivendo um período 

ofensivo no que diz respeito aos direitos e práticas trabalhistas, tornando-se necessário 
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dedicar-se ao estudo destas questões objetivando-se entender o emaranhado de 

dificuldades que são impostas à classe trabalhadora neste século XXI.  

Segundo Souza (2010) os dados do IBGE em 2008, apontavam que enquanto a cana-

de-açúcar sofreu um aumento de mais de 100% na área cultivada entre os anos de 1990 e 

2008 os cultivos de arroz, feijão e batata sofreram neste período uma retratação de 24,9%, 

8,9% e 9,4% respectivamente. Tal fato é nitidamente comprovado quando se observa as 

grandes propriedades rurais de Ituiutaba, pois grande parte dessas terras foram arrendadas 

ao setor sucroenergético.  

De acordo com dados do IBGE no ano de 2016, no Brasil foi colhida uma área total 

de 9.445.542 ha de cana de açúcar, já na safra de 2017 ocorreu uma pequena retração, sendo 

a área colhida um total de 9.318.692 ha. Ao compararmos o Brasil com o estado de Minas 

Gerais, este último apresentou um crescimento expressivo da área cultivada no ano de 2017 

para o estado, pois em 2016 colheu-se uma área de 909.050 ha de cana de açúcar e na safra 

deste ano a área foi de 926.027 ha, enquanto no ano de 2015 no município de Ituiutaba 

colheu-se uma área total de 22.000 ha e apresentava uma produtividade de 1.430.000 

toneladas de cana de açúcar. 

Ao analisarmos a área plantada de cana de açúcar no município de Ituiutaba entre o 

período de 2000 a 2015, conforme gráfico 1, identificamos que havia em meados dos anos 

2000 uma pequena quantidade de terras que eram disponibilizadas para o plantio desta 

monocultura, porém a partir de 2005 houve um expressivo aumento do plantio de cana.  

No período de 2011 a 2012 ocorreu uma queda da área plantada tal fato pode ser 

justificado, pois foi em 2012 que ocorreu a falência da Lajinha Agro Industrial S/A - unidade 

Triálcool, portanto acarretando a diminuição do plantio, já no ano de 2013 houve uma 

ascensão da área cultivada e até o ano de 2015 apresenta constante crescimento e expansão. 
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Gráfico 1: Área plantada (ha) de cana de açúcar em Ituiutaba (MG). 

Fonte: IBGE – Censos Agropecuários 2006.  

Produção Agrícola Municipal 2000 - 2015.  

Org. ARAÚJO, N. S., 2017. 

Quando comparamos a área plantada gráfico 1, com a área colhida gráfico2, 

identificamos a ascensão das duas no período de 2000 a 2010, em 2011 mantendo-se o 

mesmo patamar, já em 2012 houve uma queda expressiva de área plantada e cultivada, 

devido a falência da Triálcool. A partir de 2013 ocorre um aumento tanto de áreas plantadas 

bem como de área colhida, porém em 2014 ocorreu uma diminuição de área colhida, 

tornando em 2015 a aumentar. 

 
Gráfico 2: Área colhida (ha) de cana de açúcar em Ituiutaba (MG). 

Fonte: IBGE – Censos Agropecuários 2006.  

Produção Agrícola Municipal 2000 - 2015.  

Org. ARAÚJO, N. S., 2017. 
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A produtividade de cana de açúcar no município de Ituiutaba foi elevada até meados 

de 2011, após ocorreu uma queda expressiva da produtividade, porém ao analisarmos o 

gráfico 1 e o gráfico 2 percebemos que neste período houve também diminuição da área 

plantada e da área colhida respectivamente, retornando a ascensão em 2013, diminuindo a 

área colhida e a produção no ano de 2014, gráfico 2 e gráfico 3 respectivamente e 

aumentando a produtividade em 2015 para 1.430.000 toneladas de cana de açúcar.    

 

Gráfico 3: Produção (t) de cana de açúcar em Ituiutaba (MG). 

Fonte: IBGE – Censos Agropecuários 2006.  

Produção Agrícola Municipal 2000 - 2015.  

Org. ARAÚJO, N. S., 2017. 

Dados obtidos junto ao demonstrativo financeiro do ano de 2016 da empresa British 

Petroleum (BP) – unidade Ituiutaba demonstra que o empreendimento efetuou o plantio de 

10. 265 ha de cana de açúcar em 2014 e cerca de 33.813 ha no ano de 2015, atingindo nestes 

dois anos uma moagem de 2.344.000 toneladas de cana de açúcar representando cerca de 

94% da capacidade instalada. Os dados obtidos a partir da fonte IBGE demonstraram que 

no ano de 2015 no município de Ituiutaba foram produzidas uma quantidade menor 

perfazendo um total de 1.430.000 toneladas de cana de açúcar. 

Nota-se que nos últimos anos o município de Ituiutaba (MG) teve um aumento 

expressivo das áreas plantadas de cana-de-açúcar, criando uma paisagem de canaviais no 

entorno dos setores sucroenergéticos e remodelando a paisagem que existia anteriormente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O município de Ituiutaba passou por grandes transformações com a territorialização 

das usinas sucroenergéticas. Dentre as mudanças ocorridas podemos perceber o aumento 

da área plantada, da área cultivada bem como da produtividade gerada pela expansão da 

monocultura da cana-de-açúcar. Com isso, muitas áreas deste município foram 

metamorfoseadas em territórios da cana-de-açúcar mudando assim a paisagem, as relações 

socioeconômicas, culturais, bem como as relações de trabalho. 

Tal fato pode ser comprovado a partir das relações de trabalho, quando são 

analisados os acontecimentos após a falência do empreendimento Lajinha Agro Industrial 

S/A - unidade Triálcool, os trabalhadores foram dispensados de suas funções trabalhistas, 

suprimidos de seus direitos e sofreram diversas humilhações devido à falta de pagamento 

de seus trabalhos.   

Diante do que foi exposto no presente trabalho ora apresentado não nos foi possível 

na fase atual em que se encontra, mensurar quais índices de precarização os trabalhadores 

do setor sucroenergético do município de Ituiutaba, sofrem nos últimos anos. 
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INTRODUÇÃO 

Na década de 2000, inicia-se no bairro Morumbi - setor leste do município de 

Uberlândia - por iniciativa da Organização Não Governamental (ONG) "Ação Moradia", o 

projeto "Fábrica de Tijolos" com objetivo de produzir tijolos ecológicos que são utilizados 

na construção civil na cidade. O objetivo primeiro era atender a demanda dos/as 

participantes do projeto que usavam o produto para a produção de suas moradias e, 

posteriormente, caso a produção fosse suficiente, para o comércio também. O projeto, de 

acordo com dados coletados na ONG – “Ação Moradia” -, surgiu em decorrência da 

ausência de políticas públicas de habitação para as populações em vulnerabilidade social, 

incluindo mulheres, que nos dedicaremos na pesquisa, ainda em fase inicial. Apresentamos 

neste artigo alguns elementos do debate teórico e alguns dados já coletados junto ao projeto. 

A mão de obra presente no projeto Fábrica de Tijolos é majoritariamente de 

mulheres, mesmo exigindo um grande esforço físico e em condições precárias, o que nos 

aponta um considerável número de mulheres que necessitam ser atendidas por políticas 

habitacionais e que estão excluídas das mesmas por várias razões. Muitas entraram para o 

projeto com intuito de produzir o material a ser usado na construção de suas casas e, depois, 

continuaram por necessidade de trabalhar e ter salário. 
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Em uma sociedade patriarcal, entendemos o sistema do patriarcado como sendo 

“um sistema de dominação dos homens sobre as mulheres” (NADER, MORGANTE 2011, 

P. 6), com regras que diminuem o valor do trabalho de mulheres no espaço reprodutivo – 

as tarefas do lar que estão historicamente determinadas as mesmas – e depois no espaço 

produtivo, reproduzindo a lógica da diminuição, agora nos salários. No início do século 

XXI, observa-se cada vez mais a inserção de mulheres em trabalhos no espaço público e, 

como neste caso, em alguns “nichos masculinos”, ou “trabalhos de homem”, uma vez que 

a sociedade também estabeleceu estes lugares e tarefas e, consequentemente, a valorização 

diferenciada de cada um. Pode-se apontar, a partir desta realidade, que as mulheres têm 

cada vez mais participado do mercado de trabalho formal e informal ou por serem elas 

próprias as chefes de família ou por necessidade crescente da classe trabalhadora que em 

tempos de crise precisa aumentar o número de pessoas trabalhando para compor um 

montante de salário suficiente para a sobrevivência, uma vez que vem se empobrecendo em 

ciclo constante desde a crise do final do século XX. 

DESENVOLVIMENTO   

Entendemos que há, a partir desta inserção no mundo do trabalho por parte das 

mulheres, uma reconfiguração nas relações no espaço privado, alterando o cotidiano de 

toda a família, precarizando ainda mais a vida da mulher que sempre foi produtora de mais 

valia social e agora também tem que contribuir para o mundo do trabalho na esfera pública, 

reconfigurando as relações patriarcais pautadas no machismo e na violência de gênero. 

Assim entender como estas mulheres se colocam no mercado de trabalho e como esta 

mudança alcança sua vida cotidiana e a produção do urbano em Uberlândia, é  o foco desta 

pesquisa. 

O município de Uberlândia (MG) segue a linha de planejamento apresentada por 

Souza (2013), visto que, nas últimas quatro décadas a expansão urbana foi intensificada 

incorporando inclusive áreas agrícolas, que se tornaram loteamentos (MOURA e SOARES, 

2009). Estes loteamentos se deram, principalmente, na periferia da cidade contribuindo para 

a heterogenização das regiões periféricas da área urbana do município, sendo importante 

salientarmos que esse processo se intensificou a partir do ano de 2009 com a expansão do 
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perímetro urbano que tinha como principal objetivo alocar os conjuntos habitacionais do 

programa do governo federal "Minha Casa, Minha Vida". 

A região leste de Uberlândia é historicamente marcada por ser um local onde 

ocorreram diversas ocupações urbanas “irregulares” (MOURA e SOARES, 2009), isso é 

indicativo de algumas variáveis como, por exemplo, a ausência de políticas públicas 

habitacionais eficientes que alcançasse a população trabalhadora da cidade de maneira que 

não houvesse a necessidade de ocupação dos vazios urbanos. Posteriormente, com intuito 

de legalizar as ocupações e melhorar o nível de moradia das famílias, o Governo Federal 

iniciou um processo de linha de crédito para as famílias construírem suas moradias e, 

minimamente, melhorarem as condições das mesmas. 

O financiamento das construções foi feito pelo Governo Federal, através dos 

recursos repassados pela Caixa Econômica Federal (Programa Imóvel na Planta – Resolução 

n.º 460). Os lugares da nossa pesquisa são os bairros São Francisco e Campo Alegre, ambos 

no setor leste do município de Uberlândia, sendo importante salientar que os mesmos 

iniciaram-se a partir de ocupações urbanas, assim como o bairro Morumbi onde fica 

localizada a ONG “Ação Moradia” (Mapa 1). As casas foram construídas em regime de 

autoconstrução que era gerenciada pelas próprias famílias que também eram responsáveis 

pela mão de obra, uma vez que a linha de financiamento cobria os custos com os materiais 

de construção. As construções ocorrem com a mão de obra das próprias famílias, ora de 

maneira individual, ora de maneira coletiva na forma de mutirão. 
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Mapa 1: Mapa de localização da ONG Ação Moradia. 

Fonte: Beserra, C. P. S, 2016,  p.10. 

As mulheres inseridas no projeto “Tijolos Ecológicos” da ONG “Ação Moradia”, se 

dividem em dois grupos, o primeiro é composto por mulheres que procuraram o projeto 

como uma complementação de renda do seu núcleo familiar e fazem isso em seu tempo 

livre, e o segundo é composto por mulheres que precisavam de emprego e renda e que 

mantêm esta atividade como a principal. As mulheres que exercem este trabalho, muito 

precário, possuem baixa escolaridade e, na maior parte dos casos, pouca ou nenhuma 

qualificação profissional de acordo com dados coletados junto a ONG, o que pode explicar 

a inserção destas mulheres em um trabalho que exige um considerável esforço físico, com 

longas jornadas e baixos salários. 

Ao assegurar a renda através do trabalho no projeto “Fábrica de Tijolos Ecológicos”, 

as trabalhadoras passam, também, a vislumbrar a possibilidade da casa própria, em especial 

por aquisição do conhecimento da técnica de produção do principal material utilizado na 

alvenaria, o tijolo, e por estarem inseridas na ONG, tendo assim prioridade nas políticas 

alcançadas pela Organização, como nos informou a direção desta entidade. 
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 A fábrica funcionava a partir dos princípios da Economia Solidária – que é uma 

forma de cooperativismo moderno que tem como lógica organizativa a democracia, 

fazendo. Com que o empreendimento seja autogerido -, onde as mulheres produziam os 

tijolos visando a construção de suas casas. Ao estarem ligadas a esse projeto na ONG, estas 

passam a ter acompanhamento psicossocial, garantiam reforço escolar para os filhos, e 

assistência com relação a segurança alimentar e tinham prioridade para participarem de 

projetos de capacitação profissional.     

A casa própria representa para esse grupo e os seus respectivos núcleos familiares 

uma estabilidade de se obter um lugar de moradia como mostra Magalhães (2016, p.11), 

pois este “constitui o seu refúgio, o seu abrigo, o lugar para onde volta no fim do dia e na 

qual se desenvolvem as relações familiares”. A casa possui um importante lugar na vida 

das pessoas por ser o acolhimento, o seu lugar no mundo.  

Também possui um valor agregado como uma mercadoria, um sonho de consumo e 

representatividade de segurança, estabilidade. 

A casa, portanto, passa a se configurar como o vínculo material que as mulheres têm 

com o local e que condicionam inclusive a sua permanência – que é um elemento 

fundamental na construção da ideia de lugar (CARLOS, 2007). Desta forma, para estas 

mulheres, adquirir a própria residência é um fato marcante, pois além de representar uma 

conquista pessoal, faz com que se crie uma relação ainda mais intrínseca com o lugar. 

Segundo Carlos (2007, p.17), “lugar é a porção do espaço apropriável para a vida”. Ao 

constituir a habitação própria, essa relação passa a ter um vínculo material, porém, a 

construção do lugar é, curiosamente, em grande parte imaterial. Para a mesma autora (p.18) 

este “só pode ser compreendido em suas referências, que não são específicas de uma função 

ou de uma forma, mas produzidos por um conjunto de sentidos, impressos pelo uso”. 

A fábrica possui dois momentos, no que se refere a relação de trabalho, a primeira é 

que ao funcionar a partir dos princípios da Economia Solidária as mulheres mantinham 

uma relação informal, e usavam de seu tempo livre para trabalhar. O segundo se refere a 

uma relação formal onde essas mulheres passaram a ter a carteira de trabalho assinadas 

pela ONG. Num primeiro momento muitas mulheres foram para o programa para 

aprenderem a fazer tijolos e usá-los na construção de suas casas. Algumas, vislumbraram 



 

528 
 

neste momento uma oportunidade de obter renda e continuaram no projeto mesmo após já 

terem construído suas casas. Hoje muitas trabalham produzindo tijolos que são 

comercializados na cidade e possuem nesta atividade sua principal fonte de renda, pois 

trabalham com carteira assinada na ONG – atualmente a operação conta com cinco 

mulheres -, outras apesar de não continuarem atuando na fábrica aproveitaram dos cursos 

profissionalizantes oferecidos pela ONG para ingressarem em outras áreas do mercado de 

trabalho.   

Ao analisar a relação das trabalhadoras em seu núcleo familiar, é possível observar 

o quanto as relações de gênero se constituem como “relações desiguais, hierarquizadas e 

contraditórias” (NOGUEIRA, 2010, p.59), em particular quando temos como propósito 

analisar a relação que as mulheres estabelecem com o mundo do trabalho, pois estas se 

inserem em um contexto que se trata da reprodução de relações que se fundamentam a 

partir do modo de produção capitalista.  

Ás mulheres, da nossa sociedade – entendendo que está se organiza a partir da lógica 

patriarcal -, cabe um papel secundário a começar em seu próprio núcleo familiar. Existe 

uma relação de poder e dominação dos homens sobre as mulheres, que se organiza em 

macro e micro escala para, além de secundariza–528ãs, torna-lás dependentes, 

principalmente no que se refere à questão financeira. 

Ao constituir uma fonte de renda estável as mulheres trabalhadoras da fábrica de 

tijolos, a mulher passa a deter o que irá “manter” o seu núcleo familiar, o salário. Nesse 

sentido, o patriarcado começa a ser questionado, uma vez que essas mulheres iniciam um 

processo de rompimento com a dependência econômica e se inserem no mundo do trabalho 

fora da esfera privada.  

A lógica que estrutura os núcleos familiares corrobora de modo articulado para a 

reprodução do modo de produção capitalista uma vez que essas são “duas formas de 

produzir e de reproduzir a vida a partir de relações de dominação e de expropriação, em 

especial dos corpos e da autonomia das mulheres” (Navaz & Koller, 2006, p.51). A mulher 

começa a ser expropriada dentro de seu próprio núcleo familiar, pois o seu trabalho nesse 

espaço além de ser invisibilizado por não ter como objetivo produzir uma mercadoria, é 
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colocado como uma obrigação natural, fazendo, assim, com que este não seja entendido 

como primordial a para a reprodução da vida.  

Entre os relatos das trabalhadoras da “Fábrica de Tijolos”, percebeu-se que estas 

continuam com os “afazeres” domésticos sob sua responsabilidade, ou seja, estas 

desempenham jornadas duplas. Nesse sentido, segundo Costa e Carneiro trazem que: 

A feminização do trabalho possui um caráter contraditório e, portanto, 

complexo, pois ao mesmo tempo em que significou um importante avanço 

rumo à emancipação das mulheres, ou seja, um grande passo para 

minimizar as formas de dominação patriarcal no espaço doméstico, 

significou também a precarização da vida cotidiana da mulher 

trabalhadora. (COSTA e CARNEIRO, 2015). 

Nesse sentido, a inserção que representa um passo importante no caminho rumo à 

emancipação, pois abre possibilidade de questionamento da relação de poder que é 

estabelecida pela sociedade e fica evidente principalmente na relação com os companheiros.  

A precarização da vida dessas trabalhadoras se dá principalmente por conta dos 

lugares reservados a elas no mundo do trabalho em função da sua baixa qualificação 

profissional, propiciando assim funções que possuem longas jornadas e que tem condições 

de trabalhos pesados, o trabalho na fábrica de tijolos é um exemplo disso já que estas além 

de produzir elas ora organizam os carregamentos com pouco auxilio que chegam a pesar 

mais de uma tonelada, outrora fazem a peneiração da terra, que é a matéria prima para a 

fabricação do tijolo (Figura 1).  

Figura 1: Peneiração da terra 

 
Fonte: Oliveira, C. R. 2016 
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A relação que envolve a precarização tem seu cerne no patriarcado, pois segundo 

Silva et al., este é “elemento estruturante da produção e reprodução do capital ” (2014, 

p.187). Ao naturalizar o trabalho doméstico e os cuidados com a prole, impõe-se pra mulher 

uma dupla jornada, visto que o modo de produção capitalista se apropriou do patriarcado 

– que já existia muito antes do capitalismo-, o tornando uma ferramenta que se tornou 

importante para sua manutenção. 

 As mulheres por serem biologicamente responsáveis pela reprodução da vida humana 

são vistas pelo modo de produção capitalista como um instrumento fundamental para a sua 

continuidade. A estruturação de uma sociedade a partir de uma lógica patriarcal, que oprime, 

marginaliza e segrega a mulher, e algo que é necessário para a reprodução capital, o qual 

consequentemente tende a colocar em uma situação de pobreza e desigualdade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira fase de leituras nos indicam que há um processo de produção do urbano, 

sendo possível refletir sobre a prática norteadora destas mulheres que  é a produção dos 

tijolos ecológicos e que se expressa materialmente, em particular, na aquisição da casa 

própria, algo dotado de significados e sentidos em função, principalmente, do que a 

residência representa para este grupo – (mesmo que isso tenha um valor diferente para cada 

sujeito), de forma não só a garantir a própria permanência, mas também por consolidar a 

apropriação do espaço de forma material. 

Esse primeiro momento da pesquisa colocou várias proposições a serem 

investigadas, como por exemplo, a importância da conquista da moradia e principalmente 

como se dá esse processo. Inicialmente, percebemos que a moradia é um algo que representa 

uma estabilidade, por ser um local onde é ponto de partida das relações do núcleo familiar.  

Nessa perspectiva, é importante a reflexão sobre o patriarcado, em razão de que 

entender como a partir dessa lógica que expropria as mulheres, esse grupo conseguiu se 

organizar em busca de romper essa lógica. A inserção no mundo do trabalho a partir da 

fabricação dos tijolos, mesmo com conciliação com os serviços domésticos, é um passo 

importante na emancipação dessas mulheres.      
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INTRODUÇÃO 

Este texto é parte de nossas reflexões sobre o universo do trabalho portuário que 

desenvolvemos em nossa pesquisa de doutorado intitulada “Do "moderno" ao precário 

mundo do trabalho portuário: as implicações do avanço do capital no setor portuário 

brasileiro”92. Nesse artigo, o propósito é demonstrar que a modernização portuária no Brasil 

é uma estratégia de dominação do capital nos portos, isto é, tanto no que tange o 

controle/gestão dos portos mas também em relação aos trabalhadores portuários. 

Nesse sentido, iniciamos o texto apresentando a modernização como estratégia do 

capital de intensificação de seu controle nesse setor dentro do ideário neoliberal, assim como 

os conceitos de trabalho e precarização do trabalho, tendo em vista que esses são elementos 

necessários a introdução sobre a temática em estudo, isto é, a respeito da atualidade do setor 

portuário nacional. 

Em seguida, discutimos a modernização dos portos no Brasil e alguns dos impactos 

aos trabalhadores portuários.  

DA MODERNIZAÇÃO À PRECARIZAÇÃO: REFLEXÕES PRELIMINARES 

Segundo Castilho a modernização envolve um conjunto de valores advindo de uma 

classe social, no caso, da burguesia. Assim o conceito de modernização dentro da sociedade 

burguesa não representa apenas o avanço técnico, os meios de produção mais também 

aspectos políticos e ideológicos (CASTILHO, 2010). A modernização para a autora é a 

própria expansão territorial do modo capitalista de produção. 

                                                           
92 A pesquisa de doutorado está sendo financiado pela FAPESP (Processo/número: 2017/05924-7). 
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É nesta perspectiva que devemos compreender a Modernização dos Portos, iniciada 

no Brasil com a Lei nº 8.630 de 199393, como uma estratégia do capital em ampliar o seu 

domínio, isto é, a lógica de acumulação nos moldes do neoliberalismo. O que por sua vez, 

representa-se enquanto uma política de classe com vias de exploração e subordinação do 

trabalho ao capital. 

A gênese do pensamento neoliberal está associado a ação político-econômica de 

pensadores94 e políticos do centro do capitalismo no pós Segunda Guerra Mundial, Estados 

Unidos da América e Europa, que posicionavam-se contra o Estado de Bem-Estar social. 

Vale dizer, que a origem do Estado de Bem-Estar social está no combate as mazelas 

promovida pelo próprio capital em sua fase liberal, assim como o avanço do comunismo no 

imaginário das nações como alternativa ao modo capitalista de produção (ARRIGHI, 1996).  

A crise do Estado de Bem-Estar social deveu-se aos empecilhos desse ao próprio 

desenvolvimento do capital, isto é, ao mesmo tempo em que garantia direitos sociais aos 

trabalhadores, esses direitos representavam barreiras à ampliação de sua própria margem 

de lucro (HARVEY, 1999). Além do mais para o autor, a rigidez do modelo fordista, a 

inflexibilidade da força de trabalho, volatilidade do mercado, o aumento da competição, o 

estreitamento das margens de lucros influenciaram numa radical reestruturação do 

mercado de trabalho, impondo regimes mais flexíveis de planejamento. Assim, toda a 

estrutura de políticas e leis estabelecidas nos países mais desenvolvidos e em alguns países 

subdesenvolvidos que lograram resquícios de políticas sociais tiveram suas bases solapadas 

pela reestruturação produtiva e o processo de flexibilização do trabalho com a adoção do 

ideário neoliberal (HARVEY, 1999).  

Desta forma, as décadas de 1970 e 1980 foram de transformações e acordos que 

configuraram o conturbado período da reestruturação produtiva, econômica e reajustes 

sociais e políticos. Nesse cenário os autores críticos ao Estado de Bem-Estar social ganham 

                                                           
93 Através da Lei nº8.630 (a conhecida Lei de Modernização dos Portos) se retirou todos os obstáculos 

de acumulação para o capital dentro dos portos brasileiros, mais precisamente, houve a investida do 

capital contra os direitos dos trabalhadores, fragilização dos sindicatos, e diminuição da atuação do 

Estado no controle/gestão das empresas portuária e consequentemente à privatização. 
94 Entre os principais defensores do pensamento neoliberal temos Friedrich Hayek que em 1944 

escreveu “O Caminho da Servidão”, onde ataca qualquer mecanismo de intervenção do Estado no 

mercado.  
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destaque no pensamento político-econômico propondo medidas de superação da crise de 

acumulação do capital através da revalorização do mercado como instrumento de regulação 

e pregando a minimização contínua e progressiva da participação do Estado na economia. 

O Brasil envolvido nesse processo de adoção das políticas neoliberais teve seu auge a 

década de 1990 sendo seu principal maestro o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) (ANTUNES, 2011).  

No mundo do trabalho o neoliberalismo realizou a reestruturação produtiva e a 

desregulamentação do mercado de trabalho, acompanhado da introdução de novas 

tecnologias que proporcionassem produção mais flexível, para satisfazer as necessidades 

do mercado criando as condições necessárias para que a oferta de bens acompanhasse a 

exigência contemporânea da diversificação da produção (TEIXERA, 1998). 

Para compreendermos o atual momento do processo de exploração do trabalho sob 

o modo capitalista de produção entendemos ser necessário apreender inicialmente o 

conceito de trabalho para além das determinações históricas dadas pelo capital. Partimos 

do entendimento do conceito de trabalho enquanto fundamental e central para o mundo 

dos homens, ou como descrito por Thomaz Junior (2002), como base fundante do auto-

desenvolvimento da vida material e espiritual dos homens em todas as suas dimensões. 

O trabalho é a ação que se dá entre o homem e a natureza, sendo que essa relação 

tem como principal característica modificar tanto o homem como a própria natureza e, os 

frutos dessa interação são pré-concebidos pelo próprio homem, que por sua vez, revela toda 

a dialética existente nesta relação ontológica (MARX, 2010).  

Devemos compreender a categoria trabalho como pontua Lourenço (2009), através 

da sua própria condição sócio-histórica, compreendê-la a partir dos contornos 

determinados pelas forças políticas, econômicas, científicas e culturais, e assim, sobre o 

próprio modo capitalista de produção que (re)cria sua sociabilidade e os próprios sentidos 

do trabalho. O trabalho sob o modo capitalista de produção retira do sujeito que trabalha as 

suas condições de produção e reprodução, entregando-as para um ser estranhado/reificado 

que determina aos produtores suas próprias demandas, subjugando-os aos imperativos 

materiais de sua própria constituição. 
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Portanto, sob o modo capitalista de produção o trabalhador não encontra satisfação, 

mas por sua vez se precariza, não encontra reconhecimento, mas se nega constantemente 

em suas atividades diárias de produção (ANTUNES, 2003). É nesse cenário de degradação 

e negação que se encontram os sujeitos trabalhadores, que podem constituir um processo 

revolucionário de rebeldia e revolta do trabalho contra esse modelo vigente, que os subjuga 

e os desumaniza.  

Em decorrência das transformações recentes no mundo do trabalho o conceito de 

precarização do trabalho é fundamental para entendermos o atual momento de expansão 

da lógica do capital. Mattoso (1995) referência tal conceito ao processo amplo e variado de 

mudanças nas condições de trabalho, mercado de trabalho, exigências sobre qualificação, 

direitos trabalhistas, novas formas e controle sobre o trabalho que surgem no bojo do 

pensamento neoliberal e encontra-se no regime flexível principal modelo de transformação 

na relação capital-trabalho (MATTOSO, 1995). 

Portanto, a precarização do trabalho é o elemento central da nova dinâmica do 

desenvolvimento do capitalismo. A precariedade, desta forma, está relacionada com o 

processo de despossessão dos trabalhadores de seu controle dos meios de produção e das 

condições objetivas e subjetivas da vida social.  

Portanto, o conceito de precariedade está relacionado com o próprio sócio- 

metabolismo do capital. “A precariedade é uma condição e a precarização é um processo que 

possui uma irremediável dimensão histórica determinada pela luta de classes e pela 

correlação de forças políticas entre capital e trabalho”. (ALVES, 2007, p.113). Por 

consequência, “a precarização possui um sentido de perda de direitos acumulados ao decorrer 

de anos pelas mais diversas categorias de assalariados.” (ALVES, 2007, p.114-115). 

Neste sentido, a seguir discutimos os efeitos da modernização dos portos como 

estratégia de controle/gestão do capital tanto dos portos como dos trabalhadores portuários 

e consequentemente o processo de precarização desses sujeitos. 

A MODERNIZAÇÃO DOS PORTOS E OS TRABALHADORES PORTUÁRIOS 

NACIONAIS 

O ponta pé inicial da modernização dos portos no Brasil se deu: 1º) com o 

desmantelamento das empresas públicas de diversos ramos, inclusive ligadas ao setor 



 

537 
 

portuário, marcado pela promulgação da Lei nº 8.029 de 1990, que dispõe sobre a extinção 

e dissolução de entidades da administração pública federal; 2º) a promulgação da Lei nº 

8.031 de 1990, criando o Programa Nacional de Desestatização (PND), consolidando o 

projeto voltado a privatização; 3) a promulgação da Lei nº 8.630/93, conhecida como Lei de 

Modernização Portuária; 4) e a Lei nº 8.987 de 1995, que redefiniu o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos no país.   

No que tange a privatização dos portos, por exemplo foram privatizadas 4 áreas 

entre os anos de 1996 a 1997, 7 áreas em 1998, 1 área em 1999, 6 áreas no ano 2000, 1 área em 

2001 e 3 áreas em 2002, totalizando nesse período, de 1996-2002, mais de 20 áreas concedidas 

a iniciativa privada. 

A Lei de Modernização dos Portos reorganizou a legislação portuária modificando 

desde à estrutura e suas instalações físicas dos portos à gestão e controle da mão de obra 

utilizada. Em outras palavras, os trabalhadores portuários claramente sofreram, como ainda 

sofrem, com os reflexos diretos e indiretos desse marco regulatório. 

Neste ínterim, a Lei nº 8.630/93 estabeleceu o fim do antigo sistema closed shop95 nos 

portos nacionais estabelecendo o Órgão de Gestão de Mão de Obra (OGMO) como agente 

intermediador da mão de obra portuária nos portos (BRASIL, 1993). A criação do Ogmo 

ficou sobre responsabilidades dos Operador Portuário (OP), pessoa jurídica pré-qualificada 

para a execução de atividades na área do porto organizado, ou seja, os requisitantes da mão 

de obra portuária (BRASIL, 1993).  

Com a lei estabeleceu-se três formas de contratação de trabalhadores portuários: por 

vínculo (celetistas); avulsos; e os trabalhadores organizados em cooperativas96, sendo que 

as duas primeiras são as principais. Além do mais, estabeleceu-se o trabalho multifuncional, 

ou seja, a possibilidade de uma formação polivalente dos Trabalhadores Portuários 

                                                           
95 O closed shop foi um modelo de organização da mão de obra portuária onde o sindicato dos 

trabalhadores portuários representavam a categoria e também realizavam o papel de intermediação 

da mão de obra, ou seja, para trabalhar no porto era necessário ser filiado (tinha preferência no oferta 

de trabalho) ou associado (trabalhadores não filiados ao sindicato que ficavam com os portos de 

trabalho quando a oferta era maior do que o número de trabalhadores filiados ao sindicato) ao 

sindicato (GITAHY, 1992). 
96 Para maiores informações ver Barros (2017). 
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Avulsos97. O que por sua vez, caracteriza-se na possibilidade de um estivador, por exemplo, 

trabalhar como conferente, bloquista, na capatazia etc., ou vice-versa. Essa questão da 

multifuncionalidade é para Pacheco (2004) um dos preceitos das novas formas de 

organização do trabalho dentro do modelo neoliberal com a flexibilização da força de 

trabalho que vê na multifuncionalidade a flexibilização das atividades exercidas pelos 

trabalhadores, de maneira a aproveitá-los em todo o processo de produção. 

Outra mudança na gestão portuária se deu mediante a criação do Conselho de 

Autoridade Portuária (CAP), órgão consultivo de administração dos portos organizados do 

país, que tem a função de reunir os diferentes segmentos de atuação no setor portuário, para 

se discutir e decidir questões pertinentes às atividades portuárias. Entre as competências do 

CAP- conforme exposto no art. 30º, do Capítulo VI, da Lei nº8.630/93-, estão presentes ideias 

que se referem ao momento histórico/conjuntural da época, ou seja, preceitos de 

competitividade, produtividade, eficiência e privatização mediante os interesses neoliberais 

do capital. 

No ambiente portuário, a intensificação de mudanças com à chegada de uma nova 

correlação de forças no cenário político não alterou o processo de transformações no mundo 

do trabalho portuário. Pelo contrário, o novo-desenvolvimentismo marca registrada do 

governo do Partido dos Trabalhadores nos mandatos do ex-presidente Luís Inácio Lula da 

Silva (2003-2010) e da presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) foi marcado por um lado, pela 

redistribuição de renda e por outro com lucros nunca antes vistos para o capital financeiro 

(BRAGA, 2012). Assim, por mais que as políticas de cunho social tenham amenizado 

problemas perversos que submetia a população brasileira, com esse novo modelo o Brasil 

não rompe totalmente com o receituário neoliberal. Conforme Oliveira (2010), o novo-

desenvolvimentismo é uma espécie de nacional-desenvolvimentismo com o sinal trocado, 

isto é, às avessas. 

Desta forma, o resultado do novo-desenvolvimentismo para os trabalhadores 

portuários nacional foi a intensificação do processo de modernização portuária através do 

acirramento da disputa entre os sindicatos patronais e os trabalhadores com o intuito de 

                                                           
97 As categorias dentro do trabalho portuário avulso são: capatazia, estivadores, conferentes, 

consertadores, bloquistas e vigias (BRASIL, 2013). 
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ampliar a utilização de trabalhadores vinculados, intensificação das jornadas de trabalho, 

planos de metas, a entrega de novas áreas dentro dos portos a iniciativa privada, inclusive 

com o financiamento estatal da infraestrutura portuária através do BNDES, criação da 

Secretaria Especial dos Portos98, tendo papel destacado na elaboração do novo marco 

regulatório portuário, a Lei nº 12.815 de 2013.  

As principais diferenças entre a Lei nº 8.630/93 é que o novo marco regulatório 

agiliza as transações e o processo de modernização no setor portuário brasileiro 

(FARRANHA, FEZZA, BARBOSA, 2015). Ainda segundo os autores os processos de 

arrendamentos portuários, passam a ser realizados de forma similar a uma concessão de 

serviço público. Sendo seu principal objetivo determinar as medidas para instalação de 

unidades portuárias fora do porto organizado e de princípios flexíveis para incentivar a 

privatização de áreas portuárias (CARVALHO, 2013). 

Em relação ao trabalho, a expansão do controle sobre a força de trabalho dos 

portuários pelo capital, assim como em outros setores da economia, vem intensificando a 

precarização generalizada. Como exemplo, temos as novas formas de gestão/controle sobre 

a força de trabalho impactando os trabalhadores sejam eles avulsos ou vinculados.  

Sabe-se que com a vinculação dos avulsos há uma nítida diminuição do número de 

Trabalhadores Portuários Avulsos (TPA) nos portos nacionais, mais precisamente 3.379 

TPAs perderam seus empregos entre os anos de 2006 a 2013 (DIESSE; FNP, 2015). Esse 

processo se deve muito em relação a diminuição do número de trabalhadores por equipe 

de trabalho, a questão da multifuncionalidade e também das cooperativas de trabalho 

portuário. Essa dinâmica tende a fluir para formas e estratégias que visam a flexibilidade 

da força de trabalho e para “[...] aumentar ainda mais os mecanismos de extração do 

sobretrabalho, ampliando as formas de precarização e destruição dos direitos sociais.” 

(ANTUNES, 2007, p.17). 

Assim no que tange o ambiente portuário, o propósito é o fim das categorias avulsas 

e sua junção através da multifuncionalidade. O que significa para esses trabalhadores 

                                                           
98 Desde o dia 12 de maio de 2016, a SEP foi incorporada a pasta do Ministério dos Transportes, que 

passou a ser denominado Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil através das mudanças 

imposta por Michel Temer (ROXO, IGLESIAS, 2016). 
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romper a especialização: estivador, bloco, capatazia, etc., e atuarem como polivalentes, isto 

é, ora atuando como estivador, ora no bloco, ora na capatazia e vice-versa. Segundo Antunes 

(2007), a multifuncionalidade representa a intensificação dos ritmos, tempos e processo de 

trabalho causando diretamente a precarização do trabalho. 

Devemos compreender o conflito entre capital-trabalho no setor portuário além da 

tentativa de querer pontuar/caracterizar qual é a melhor condição de trabalho para os 

portuários, ser avulso ou ser vinculado. O que devemos realizar é uma leitura sobre a 

precarização do trabalho onde esses sujeitos estão inseridos diante do processo de expansão 

do ideário do capital nos portos. Ou seja, é apontar os reais interesses que as mudanças 

inseridas pela modernização dos portos vêm caracterizando para esses trabalhadores, sejam 

eles avulso ou vinculado.  

Portanto, os trabalhadores portuários brasileiros, avulsos e vinculados, não estão de 

fora de todo esse processo de precarização. Ao contrário, esse se constitui no ambiente 

portuário, seja no Porto de Santos, como nos outros portos pelo país. Ora como trabalhador 

avulso, onde ele tem estado em condição de controle e subordinação ao capital ou tornando-

se vinculado, tendo em vista a clara tendência a intensificação da exploração das condições 

de trabalho.  

Logo, o discurso de melhoria das condições de trabalho ao tornar-se vinculado 

inicialmente no plano teórico-legal talvez possibilitaria a ampliação de direitos laborais e 

garantias aos trabalhadores portuários, por outro lado, esse processo está sendo usado pelas 

empresas/capital a fim de justificar e efetivar a superexploração do trabalho, ao exigir e 

intensificar os padrões de qualidade/produção. Do mesmo modo, a análise sobre 

ser/permanecer avulso ou tornar-se vinculado perpassa pelas particularidades históricas e 

socioculturais das categorias, ou seja, perpassa por uma questão para além do plano 

operacional e contratual, recai também no aspecto cultural e subjetivo do sujeito que 

trabalha. Mas também, tem relação com elementos econômicos, políticos e territoriais, afinal 

os interesses expansivos do capital, ora são direcionados para um território ora para outro, 

mediante seus interesses, intencionalidades e estratégias que lhe possibilite a acumulação, 

independentemente se isso afeta ou não a classe trabalhadora. 
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Como exemplo desse processo, o estudo comparativo da realidade dos 

trabalhadores portuários dos Portos de Santos e de Lisboa, realizado pelos autores Queiroz; 

Lara; Mariano (2015), identificou entre os trabalhadores portugueses os efeitos da 

modernização dos portos foram/estão sendo mais incisivos devido a intensidade de 

mudanças trabalhistas colocado em prática naquele país. Por exemplo, segundo os autores, 

dos trabalhadores avaliados em Santos, 62% sentiam dor lombar, 40,2% nos joelhos, 43% no 

pescoço e na região cervical, já dentre os portugueses, 72% informaram sentir dores 

lombares, 50% dores nos joelhos, e 66,4% no pescoço e na região cervical. Dados referentes 

a fadiga generalizada retratam ainda maiores diferenças, em Santos 18,4%, em Portugal 

39,3%; já em relação a fadiga crônica 18,8% foram identificados em Santos e 19,3% em 

Portugal.  

Para Queiroz; Lara; Mariano (2015) esses índices foram maiores entre os 

trabalhadores portugueses porque as políticas neoliberais de flexibilização da mão de obra 

praticamente eliminou o trabalho avulso, colocando em seu lugar os vinculados com turnos 

diários de 8 horas.  

Outro exemplo dos efeitos das mudanças na gestão/organização temos a condenação 

recente da EMBRAPORT pelo Ministério Público do Trabalho a pagar R$ 5 milhões por 

danos morais coletivos por ter obrigado os trabalhadores a realizarem jornadas excessivas 

de trabalho entre os anos de 2014 e 2015. Os trabalhadores realizavam turnos ininterruptos 

de revezamento estendidos para mais de 10 horas, alguns casos chegando a 12 horas 

(G1SANTOS, 2017). “Também foram encontrados mais de 500 registros sem o intervalo 

mínimo de descanso entre jornadas, que deve ser de 11 horas.” (G1SANTOS, 2017, s/p). 

Como podemos ver, a modernização dos portos como estratégia de intensificação 

do processo de acumulação de capitais nos portos nacionais vem garantindo seu êxito de 

viabilizar maiores lucros ao capital à custa da vida e da exploração dos trabalhadores, no 

caso dos trabalhadores portuários sejam eles avulsos ou vinculados, o que por sua vez, 

possibilita cada vez mais a continuidade da expansão territorial do capital em relação ao 

sistema portuário nacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os efeitos da modernização dos portos para os trabalhadores portuários no Brasil 

vêm se configurando como um processo de precarização das relações de trabalho nos portos 

e de fragilização das entidades sindicais de representação desses trabalhadores através do 

processo de modernização portuária. 

Portanto, conforme apontamos ao longo do texto, a modernização enquanto um 

elemento do paradigma neoliberal vem servindo muito bem ao seu propósito de ampliar a 

acumulação do capital, em contrapartida o conjunto de trabalhadores, seja portuários ou 

não, estão sendo afetados diretamente ou indiretamente, causando prejuízos não só no que 

tange o ambiente de trabalho, mas também a saúde desses sujeitos. 
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