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PREFÁCIO

Ao cumprir a sua missão de promover à realização de pesquisas e 
produção de conhecimento, apoiando a formação de professores e 
bacharéis na graduação, de mestres e doutores na Pós graduação, de apoio 
a sociedade civil brasileira, o Departamento de Geografia da Universidade 
de Brasília através do laboratório Georedes, organizou e promoveu o 
Colóquio “Agricultura Contemporânea no Brasil: ruralidades, tecnificação 
e paisagens”, evento que contou com ampla participação de alunos, pós 
graduandos, professores e sociedade no período de 01 a 03 de dezembro 
de 2017.

Esta publicação contem os artigos produzidos pelos participantes no 
evento e contou com a colaboração de coletivo de professores, alunos 
e pós graduandos do Departamento de Geografia da Universidade de 
Brasília e de outras instituições no Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, 
Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia entre outros estados 
da federação.

Destaca-se também a participação da Professora Doutora Maria José 
Piñeira Matiñam da Universidade de Santiago de Compostela, Galícia, 
Espanha. Instituição que em parceria com a Universidade de Brasília tem 
desenvolvido acordo de cooperação para pesquisas a respeito do agrário, 
urbano e regional. Merece especial atenção o apoio fundamental da 



Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP DF que financiou 
o evento, bem como esta publicação.

Esta coletânea de artigos resgata um tema de grande relevância no 
Brasil contemporânea, e que envolve uma análise profunda da agricultura 
contemporânea no Brasil atual, bem como a manifestação das ruralidades, 
a tecnificação das atividades do campo e a produção de novas paisagens 
que denotam a modernização agrícola do campo brasileiro.

O Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, o laboratório 
GEOREDES, o grupo de pesquisa Governagro – governança, agronegócio e 
redes de produção global, com o apoio da FAP DF, em estreita cooperação, 
divulgam a coletânea de artigos apresentados no evento, que reúne os 
estudos sobre: agronegócio e redes de produção global, agronegócio e 
redes de cidades, impactos sociais, culturais e ambientais da agricultura 
moderna, economias alternativas e redes geográficas e políticas públicas, 
movimentos sociais e resistências no campo e na cidade.

Os artigos aqui apresentados refletem parte da diversidade de temas 
correlatos à questão da agricultura contemporânea no Brasil e as opiniões 
aqui apresentadas refletem o pensamento dos pesquisadores autores dos 
trabalhos.

O evento ocorrido no período de 01 a 03 de dezembro de 2017 contou 
com a participação de cerca de 200 participantes ao longo dos três dias, 
com apresentação de trabalhos, mesas redondas e atividade de campo. 
Cabe destacar o agradecimento aos alunos do Departamento de Geografia 
tanto da graduação quanto da Pós Graduação, que contribuíram muito na 
organização do evento, no apoio as mesas redondas, nas apresentação dos 
trabalhos. O evento foi feito para os alunos que são a razão de existência 
desta universidade. 

Agradecer também aos palestrantes de diversas instituições, como: 
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a Universidade de Santiago de Compostela na Espanha, a Universidade 
Federal de Goiás, a Universidade Federal de Mato Grosso, a Universidade 
Federal de Uberlândia, a Universidade Estadual de Goiás, a Universidade 
de Brasília, os Institutos Federais do Distrito Federal e Goiás. Estender 
também os agradecimentos à comunidade acadêmica e participantes do 
evento que se mobilizaram para participar dos três dias de atividade.

A partir da década de 70, o processo de modernização agrícola no 
Brasil deu-se de forma acelerada, fragmentada e apresentou situações de 
grande diversidade e heterogeneidade no território nacional, destacando-
se: a reconfiguração territorial de áreas anteriormente envolvidas na 
agropecuária tradicional, o esvaziamento demográfico do campo, a 
expansão da fronteira agrícola, o desmatamento e a crise dos recursos 
naturais, os conflitos pela posse da terra, o crescimento demográfico 
de cidades pequenas e médias, bem como a periferização das mesmas. 
Porém, há de se destacar as resistências a este processo concebido 
enquanto modelo hegemônico pelos agentes territoriais da moderna 
agricultura, a existência e a luta pela permanência de comunidades no 
interior brasileiro, o fortalecimento dos movimentos sociais no campo 
que em diversos contextos ocorrem em áreas urbanas, o resgate dos 
conhecimentos tradicionais do campo, a luta pelo existir dos agricultores 
familiares.

As mesas redondas que ocorreram no evento discutiram temas como: 
a agricultura contemporânea: complexidade, diversidade e globalização; 
produção, (re) organização do território e políticas públicas no Cerrado 
brasileiro; a modernização agrícola e as redes de produção global, bem 
como a conferência de abertura que teve por título: campo e cidade na 
Espanha.

O debate a respeito da agricultura contemporânea evidencia o impacto 
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da modernização desta atividade tanto no campo quanto na cidade, 
evidenciando um quadro de desterritorialização e reterritorialização das 
comunidades camponesas em diversas regiões brasileiras. O campo e a 
cidade no Brasil incorporaram as transformações espaciais da economia 
cada vez mais globalizada. 

A participação da agropecuária no PIB nacional evidencia o impacto 
desta atividade sobre a estrutura urbana regional e rural do país, 
explicitando processos intensos de reorganização do território, afetando 
as comunidades envolvidas, o meio ambiente e os sistemas regionais do 
país. Discutir a modernização da agricultura envolve identificar, analisar 
e problematizar uma série de políticas públicas e de ações de grandes 
corporações no campo, bem como os impactos decorrentes desta 
atividade nas populações rurais e urbanas, na tecnificação da atividade e 
na produção de novas paisagens regionais.

Esta primeira iniciativa aparece neste volume na forma de artigos 
que refletem a produção científica de importantes instituições no Brasil 
e na Espanha. Estas pesquisas são uma contribuição da academia para 
a formulação de políticas públicas, na ampliação do conhecimento a 
respeito da agricultura contemporânea, e para a sociedade brasileira em 
sua trajetória histórico espacial enquanto nação soberana.

A comissão organizadora.

7AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



SUMÁRIO

EIXO 1 - AGRONEGÓCIO E REDES DE PRODUÇÃO GLOBAL

Redes geográficas no Brasil central: a centralidade de Alexânia e o papel da br-060 
na (re)configuração territorial do município
Roberto Eduardo Castillo Pizarro, Fernando Luiz Araújo Sobrinho .................................................. 11

O agronegócio canavieiro e as paisagens regionais na microrregião Ceres, Goiás. 
Lara Cristine Gomes Ferreira ............................................................................................................ 31

Região de planejamento sudoeste goiano: da modernização da agricultura ao 
agronegócio 
Edilene Américo Silva, Fernando Luiz Araújo Sobrinho .................................................................... 55

EIXO 2 - AGRONEGÓCIO E REDES DE CIDADE

Assentados e moradores urbanos: um estudo sobre as representações sociais nas 
relações entre o bairro urbano “Ribeirão Verde” e o assentamento rural “Fazenda 
da Barra”, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil 
Silvia Sabina Buosi Cardinale, Fernando Luiz Araújo Sobrinho ......................................................... 77

Agronegócio e refuncionalização: estudo sobre a especialização produtiva do 
comércio em Cristalina, GO  
Leticia Del Grossi Michelotto .......................................................................................... 111

EIXO 3 - IMPACTOS AMBIENTAIS, CULTURAIS E SOCIAIS DA MODERNA AGRICULTURA

Os impactos econômicos e ambientais da cultura da cana-de-açúcar no município 
de Barretos, São Paulo  
Rita de Cássia Ferreira Ávila, Fernando Luiz Araújo ....................................................................... 126



O avanço do agronegócio e os impactos ambientais no Pantanal  
João Henrique Santana Stacciarini, Laira Cristina da Silva ............................................................. 150

A região do Lago de Furnas no sul de Minas Gerais no contexto das 
políticas de desenvolvimento  
Marcos Jorge Godoy, Fernando Luiz Araújo Sobrinho ................................................................... 164

EIXO 4 - POLÍTICAS PÚBLICAS, MOVIMENTOS SOCIAIS E RESISTÊNCIAS NO CAMPO E NA 
CIDADE

Cultura, soberania e resistência – Josué de Castro e as políticas de resistência da 
reprodução da vida no campo  
Laira Cristina da Silva, João Henrique Santana Stacciarini ............................................................. 193

As manifestações populares nos espaços públicos: direito do cidadão? 
Luana Sousa Damasceno ................................................................................................................ 207

Povos e comunidades tradicionais em área de expansão agrícola no cerrado 
brasileiro: as políticas homogeneizadoras na Matopiba  
Carla Gualdani, Fernando Luiz Araújo Sobrinho ............................................................................ 225

Pré-assentamento fartura/Miguel Caetano: lugar de vida e luta no meio rural de 
Formosa-GO  
Hugo de Carvalho Sobrinho, Rodrigo Capelle Suess, Cristina Maria Costa Leite ..........................  239

Geograficidade transamazônica cultivando (r)existência  
Wallace Wagner Rodrigues Pantoja ............................................................................................... 258

Os múltiplos usos do território do município de São Benedito do Sul (PE): a 
potencialidade turística e a modernização da agricultura  
Celso C Gomes ................................................................................................................................ 279

Núcleos rurais alagado da Suzana e córrego Crispim (Gama-DF): ruralidades e 
urbanidades 
Êrika Barretto Fernandes Cruvinel, Luis Cláudio Martins Moura, Karla Danielle Lima Pereira,  
Wesley Tenório Monteiro dos Santos............................................................................................. 297



Agronegócio e redes 
de produção global

O estudo do agrário na contemporaneidade compreende uma 

diversidade de temáticas porquanto a integração do setor agropecuário 

aos demais setores econômicos a exemplo da indústria, do comércio 

varejista, dos serviços, bem como do capital financeiro. Do ponto de vista 

espacial, a intensa relação campo-cidade favorece a formação de novos 

arranjos territoriais tendo como resultado o surgimento de regiões 

marcadas pela consecução de atividades econômicas dinamizadas pelo 

surgimento de cidades do agronegócio e da reconfiguração de cidades 

anteriores a este processo nesta nova dinâmica.

EIXO 1



RESUMO: O presente estudo originou-se da necessidade de analisar a importância 

da BR-060 na evolução da dinâmica municipal de Alexânia. O propósito foi identificar 

e discutir quais elementos socioeconômicos – local, regional -, que induziram 

processos de (re)configuração na dinâmica espacial hoje verificada no município. 

Assim realizou-se levantamento bibliográfico, visitas aos órgãos públicos municipal, 

pesquisa de campo, levantamento de dados e entrevistas com gestores públicos e 

moradores locais. Identificou-se que a edificação da BR-060 foi essencial à gênese 

de Alexânia e à centralidade municipal, entre Goiânia e Brasília, resultou em fluxos, 

em redes escalares, que são determinantes à origem de novos processos que vão 

rebater na (re)configuração territorial alexaniense.

PALAVRAS-CHAVE: rodovia; município; dinâmica territorial.

INTRODUÇÃO

As redes geográficas desempenham papel determinante na dinâmica territorial das 

cidades em referência a sua gênese, evolução e articulação. As rodovias, enquanto redes 

geográficas materiais, são indutoras de inclusões e exclusões de porções territoriais 

específicas dos espaços por ela influenciados. E nesse estudo de caso analisaremos o 

papel da BR-060 no processo de (re)configuração territorial de Alexânia.

Essa cidade goiana é cortada pela BR-060 e desde a edificação da modal o 

município tem sido influenciado por dinâmicas advindas com os fluxos diários, de 

REDES GEOGRÁFICAS NO BRASIL CENTRAL: A CENTRALIDADE 
DE ALEXÂNIA E O PAPEL DA BR-060 NA (RE)CONFIGURAÇÃO 
TERRITORIAL DO MUNICÍPIO

Edilene Américo Silva 1

Fernando Luiz Araújo Sobrinho 2

1  Doutoranda em Geografia/Universidade de Brasília | edileneamerico@hotmail.com

2  Professor Doutor do Departamento de Geografia/Universidade de Brasília | flasobrinho@unb.br
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carros e pessoas, realizados na via. Essa rodovia tem se consolidado como um dos 

principais eixos rodoviários do Centro-Oeste (Castilho, 2014) e seus fluxos resultantes 

dinamizam os territórios municipais por ela influenciados, tanto em relação ao 

crescimento demográfico quanto em relação à expansão econômica.

Em Alexânia observou-se que desde a edificação da BR-060 novos processos 

foram ocorrendo resultando em dinâmicas (re)configuradoras de porções específicas 

do território municipal. A modernização da agricultura, a dinâmica demográfica, a 

expansão dos setores industrial e de serviços contribuem na (des)conexão de porções 

específicas do território municipal influenciadas pela BR-060. E é justamente essa 

dicotomia de (des)conexão representada pela modal sobre porções do território 

municipal que se pretende enfatizar.

Na pesquisa identificou-se ainda que a localização geográfica de Alexânia, entre 

Brasília e Goiânia - cidades geoestratégicas do Brasil central -, é outro elemento 

diferenciador e determinante à dinâmica econômica do município em análise. Assim, 

dado essa centralidade, a dinâmica municipal também recebe influência dos fluxos 

urbanos realizados nessas e entre essas capitais.

Associados à dinâmica da BR-060 esses fluxos, em redes escalares, atravessam o 

território alexaniense, e seletivamente, desarticulam processos locais criando novos 

arranjos necessários a (re)produção do capital nacional. Por sua vez, essas novas 

estruturas com seus fluxos resultantes é o que dá materialidade uma nova lógica que 

se realiza em rede. E tanto a influência daquela modal quanto a centralidade desse 

município atrai interesses econômicos que resulta na (re)configuração de Alexânia.

CARACTERIZAÇÃO DE ALEXÂNIA

A origem da cidade possui forte relação com a edificação da BR-060 que foi 

construída no contexto de expansão das rodovias, no interior do país, a partir da nova 

capital da República, no Brasil central. E a construção de Brasília resultou de iniciativas 

do Estado com fins de concretizar a integração territorial que vinha sendo buscada 

EIXO 1 - AGRONEGÓCIO E REDES DE PRODUÇÃO GLOBAL | Redes geográficas no Brasil central: a centralidade de 
Alexânia e o papel da BR-060 na (re)configuração territorial do município
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pelos governos desde a década de 1930. A edificação da nova capital da República, no 

interior do país, contribuiu para posterior implantação de diversas rodovias ligando a 

nova capital às demais regiões (Castilho, 2014) e a BR-060 foi uma dessas estradas. A 

sua construção iniciou-se em fins da década de 1950 com potencial de dinamização 

econômica das áreas por ela influenciada. Foi nesse contexto de integração nacional, 

por meio das rodovias, que novos povoados surgiram e evoluíram para consolidar-se 

como cidades - lideiras às vias de acesso em expansão. 

Esse cenário nacional foi determinante à gênese de Alexânia onde o então prefeito 

sabendo da construção da BR-060 comprou terras nas margens da futura rodovia. E 

a partir de abril de 1957 empenhou-se na edificação das estruturas e no incentivo ao 

povoamento da futura sede municipal, a cidade de Alexânia.

Na divisão “territorial de 01/07/1960, Alexânia foi elevada a distrito sede e em 

21/06/1961 recebeu a transferência das funções administrativas do município de 

Olhos d’Água – distante 14 km da rodovia - até então sede e origem da cidade” (IBGE, 

2016). Essa modal corta o território alexaniense, no sentido leste-oeste, e possui 

papel determinante na evolução econômica municipal.

Alexânia é um município goiano situado na Região do Entorno do Distrito Federal1. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE (2016) as coordenadas 

geográficas da cidade são 16º 04’ 12” de latitude sul e 48º 31’ 12” de Longitude oeste. O 

município possui uma área total de 847,893 quilômetros quadrados e é constituído por, 

aproximadamente, 26.135 mil moradores (IBGE, 2016) e situa-se a 92,4 quilômetros 

de Goiânia e a 120,9 quilômetros de Brasília. A Figura 01 indica o município em análise 

e sua localização no contexto nacional e regional. Embora Alexânia tenha sido fundada 

há pouco mais de 50 anos, os dados indicam forte dinâmica em sua economia. Entre os 

anos de 1999 (PIB: 42,815 mil) e 2014 (PIB: 662,202mil) o Produto Interno Bruto cresceu 

mais de 1.462,00% (IBGE, 2016). E em 2010 o Índice de Desenvolvimento Humano 

1 Os critérios para essa regionalização estão estabelecidos na Lei Complementar (Constituição Federal) nº 94, de 19 de 
fevereiro de 1998.

EIXO 1 - AGRONEGÓCIO E REDES DE PRODUÇÃO GLOBAL | Redes geográficas no Brasil central: a centralidade de 
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(IDH) municipal foi de 0,682 contra 0,699 do IDB brasileiro, no mesmo período (IBGE, 

2016 apud Atlas Brasil, 2013; Programa das Nações Unidas/PNUD). São valores que 

sugerem forte dinamismo econômico e social no território municipal.

Na pesquisa verificou-se que a partir dos anos de 2000 o município recebeu 

diversos empreendimentos, com recursos públicos e privados, nos setores industrial 

e de serviços. Em 2005, por exemplo, foi criado o Distrito Industrial de Alexânia 

(DIAL); em 2003 a indústria de cerveja Brasil Kirin passou a operar; e em 2012 foi 

inaugurado o Outlet Premium Brasília. 

A indústria de bebida Brasil Kirin é responsável pela produção de cervejas, água 

e refrigerantes consumidos – dessa marca -, principalmente nas cidades de Brasília 

Figura 01 - Localização do município de Alexânia em Goiás.
Fonte: Produzido pela autora a partir da Base Cartográfica do IBGE.

EIXO 1 - AGRONEGÓCIO E REDES DE PRODUÇÃO GLOBAL | Redes geográficas no Brasil central: a centralidade de 
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e Goiânia. Esta unidade fabril pertence ao antigo grupo Schincariol (hoje Brasil Kirin) 

e tem capacidade de produção de 1,5 milhão de hectolitros de cerveja e 500 mil 

hectolitros de refrigerante por ano. 

A partir do ano em tela registrou-se o crescimento da participação da indústria 

na economia municipal. Em 2005, por exemplo, o setor apresentou subida de 48,9%, 

ultrapassando o setor de serviços que registrou 43,5%, no mesmo período. E desde 

então o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) têm crescido 

sistematicamente. Em setembro de 2003, ano de inauguração da Brasil Kirin, esse 

indicador de arrecadação municipal era de 71.736,40 milhões e, em junho de 2012, 

antes da inauguração do Outlet Premium Brasília, a arrecadação municipal havia 

subido para 735.233,13 – crescimento de mais de 500%.

Já o Outlet Premium Brasília foi inaugurado em julho de 2012 e é constituído por 

uma área total de 121.257 metros quadrados que comporta um conjunto de 82 lojas, 

estacionamento, banheiros e praças de alimentação. É mais um fixo que movimenta 

a economia municipal contribuindo também para o crescimento do ICMS local. Em 

julho de 2011, por exemplo, o governo municipal registrou uma arrecadação de 

706.481,92 milhões desse imposto e no mesmo período de 2012, o valor arrecadado 

subiu para 991.113,75 (IMB, 2016). Esse crescimento expressa o papel essencial 

desse centro comercial para a economia municipal.

Os crescimentos indicados pela Brasil Kirin e pelo Outlet Premiun Brasília 

dinamizam a economia local e determinam o processo de expansão da mancha 

urbana no município; em virtude de atrair a população que busca as vagas de 

empregos geradas. Em grande maioria, os empregos de vendedor, de apoio à limpeza 

- no Outlet -, e de operadores de máquinas, de motoristas e de apoio à limpeza - na 

indústria -, são ocupados por alexanienses. 

Em entrevistas realizadas com alguns gestores públicos teve-se a afirmação 

de que a localização municipal lindeiro à BR-060 atrai muitos investimentos para 

instalação no território municipal. Pois a estrada facilita tanto a chegada de matéria 

EIXO 1 - AGRONEGÓCIO E REDES DE PRODUÇÃO GLOBAL | Redes geográficas no Brasil central: a centralidade de 
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prima quanto a saída da produção realizada no município. 

Tanto os dados acima quanto as falas das entrevistas, indicam que a dinâmica 

territorial alexaniense resulta fortemente da presença da BR-060, enquanto 

constituinte da rede rodoviária estadual. Essa rede material, desde a sua edificação 

até os dias atuais tem sido o suporte material que compõe a tessitura indispensável 

a circulação e a (re) produção do capital nessa porção do espaço nacional.

PAPEL DA BR-060 NA (RE)CONFIGURAÇÃO ALEXANIESE

Essa modal inicia-se em Brasília e estende-se até a cidade de Bela Vista (MS), 

com um total de 1.459 quilômetros. Na atualidade, é o principal eixo demográfico 

do Centro-Oeste e as áreas servidas por ela possuem grande densidade populacional 

e a maior produção de manufaturados e grãos da região (CASTILHO, 2014). Tal 

dinamicidade pode estar relacionada a: o apoio fiscal dado pelos gestores municipais; 

existência de recursos naturais abundantes; mão de obra qualificada; constante 

busca pela qualidade na infraestrutura; concentração de renda per capita: e o poder 

de compra de parcela da população” (jornal O Hoje, 2014).

Essa estrada possui característica de rodovia radial efetivada com fins de ligação 

entre a capital da República a outras capitais estaduais e a pontos periféricos 

importantes no país (DNIT, 2007).

Segundo Castilho (2014), porção situada entre a capital do país (Brasília) e Goiânia 

corresponde a um total de 210 quilômetros e constitui-se no principal eixo econômico 

e demográfico do Centro-Oeste. É uma área de alta densidade populacional e de 

grande produção de manufaturados e grãos, do estado, e se destaca pela forte logística 

resultante dos intensos fluxos entre essas duas cidades. Esse recorte corresponde 

a um dos “eixos de desenvolvimento”2  do país onde as “economias das cidades, 

2 Um “Eixo de Desenvolvimento” [...] é um espaço geoeconômico, onde existem demandas e oportunidades que devem 
ser satisfeitas mediante ações integradas. Tais “ações devem ser realizadas nos campos da infra-estrutura econômica 
(transportes, energia, telecomunicações, recursos hídricos), do desenvolvimento social (educação, saúde, saneamento, 
moradia), da informação, do conhecimento (qualificação profissional, desenvolvimento tecnológico, difusão e acesso à 
informação) e da gestão ambiental” (José Paulo Silveira, Ministério do Planejamento. Brasil, 2012).
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por ele abrangidas, progridem e se reforçam fazendo a economia da região crescer 

rapidamente” (jornal O Hoje, 2014).

São os fixos e fluxos (Santos, 2012) situados nessa porção e dinamizados pela BR-

060 que contribuem no fenômeno espacial ora verificado em porções do território 

municipal alexaniense. A influência da modal sobre Alexânia ocorre desde a década 

de 1960. Nesse período a sede do município localizava-se na comunidade de Olhos 

d’Água, há 14 quilômetros da BR-060, mas logo em 1961, com a efetivação da rodovia, 

as funções administrativas foram transferidas para Alexânia.

Entretanto, após os anos de 1980, a intensificação dos fluxos pela modal 

determinou a sua ampliação – e o consequente aumento da sua capacidade logística. 

Esse adensamento da circulação de veículos também repercutiu na economia 

alexaniense: houve expansão da mancha urbana; do agronegócio; e do turismo. O 

trecho situado entre Brasília e Goiânia foi duplicado. A obra foi 

Iniciada em 1988 e concluída em 2007. Neste ano já se registrava a 
circulação de, aproximadamente, 12 mil veículos por dia. Após 26 anos 
de obras foram duplicados 121 quilômetros de rodovia que representa 
gastos de R$ 265 milhões emprestados ao estado pelo governo federal 
e R$ 45,9 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
O objetivo da duplicação da BR-060 é oferecer mais segurança ao 
transporte da produção e ao tráfego de 5 milhões de pessoas que vivem 
nos municípios goianos cortados pela rodovia, quais sejam: Alexânia, 
Abadiânia, Anápolis e Goiânia. (DNIT, 2007).

Além desse trecho, recebeu duplicação também um outro situado entre as 

cidades de Goiânia e Jataí cuja obra foi realizada entre os anos de 2011 a 2014. 

Conforme DNIT (2015), foram ampliados mais 315 quilômetros da via, também com 

recursos do governo federal, por meio do investimento de R$ 1,7 milhão e beneficiou 

diretamente 14 municípios3.

3 A obra gerou 3.378 empregos diretos e 1.450 indiretos, e beneficiou os seguintes municípios: Goiânia, Abadia de 
Goiás, Trindade, Guapó, Varjão, Cezarina, Indiara, Jandaia, Acreúna, Santa Helena, Santo Antônio da Barra, Rio Verde e 
Jataí (www.pac.gov.br).
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Araújo Sobrinho (2008) indica que a partir da inauguração de Goiânia e de Brasília 

o Eixo Brasília-Goiânia se adensou em termos de “fluxos” e “fixos” (SANTOS, 2012). 

Disso tem resultado, durante todo o ano, o intenso fluxo de pessoas, matérias primas 

e serviços, pela BR-060 estimulando a sua duplicação, em etapas diferenciadas, ao 

longo dos anos de 1988 a 2014 (DNIT, 2014). Logo, acredita-se que Alexânia é tanto 

beneficiada por sua localização geográfica estratégica, próximo aos dois centros 

urbanos, quanto influenciada pela dinâmica da BR-060.

Por fim, merece destaque a atual gestão da BR-060. Segundo informações obtidas 

no site do PAC, a administração dessa via vem sendo realizada pela Concessionária 

das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (Concebra). Esta empresa foi contratada pela 

Triunfo Participações e Investimentos que assinou, em 2014, Contrato de Concessão 

com o Governo Federal. Esse instrumento legal estabelece que a empresa tenha o

 
O direito de exploração da infraestrutura da rodovia, além da prestação 
de serviço público de recuperação, operação, manutenção, implantação 
de melhorias e ampliação de capacidade. O Contrato tem duração de 
trinta anos e passou a vigorar a partir de 31 de janeiro de 2014. [...] 
A partir do ano de 2015 será cobrado pedágio na BR-060 nas praças 
instaladas nos quilômetros 43 e 107,9 - correspondentes aos municípios 
de Alexânia e Goianópolis -, respectivamente. (www.pac.gov.br, 2015).

A BR-060 contribui fortemente na dinamização econômica das áreas geográficas 

por ela cortada. A esse respeito Castilho (2014), afirma que as áreas servidas pela 

BR-060 possuem a maior densidade populacional e a maior produção de grãos e 

de manufaturados do estado. Em função disso, ela é a rodovia de maior destaque 

logístico no sentido leste-oeste da porção central do Brasil.

Em virtude de sua posição estratégica a BR-060, associada a BR-153, é a via 

de maior destaque logístico de Goiás e por ela circulam os produtos resultantes 

da moderna agricultura (Santos, 2012) realizada no estado. Recebem destaque os 

complexos grãos, carnes, frango, leite e hortifrutigranjeiros. Segundo a Secretaria 

Estadual de Planejamento (GOIAS, 2012), o complexo soja, em 2010, liderou a 
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composição da pauta de exportações, com 34% (1,375 bilhão de dólares) do total 

exportado pelo estado, seguido pelo complexo carnes, responsável por 25,1% (1,016 

bilhão de dólares) das exportações – com destaque para carnes bovina, suína e de 

aves (CASTILHO, 2014). Acrescente-se ainda o cultivo da cana de açúcar no estado que 

tem contribuído na dinâmica econômica e (re)reconfiguração de algumas paisagens 

regionais (Ferreira, 2014). Disso resulta o intenso fluxo de pessoas, matérias primas 

e serviços, durante todo o ano.

Para Araújo Sobrinho (2008), esse Eixo apresenta características naturais e 

socioeconômicas bem diversas, porém a sua posição geográfica e a análise das 

transformações recentes em sua estrutura urbano-regional permitem considerar essa 

região como uma das mais dinâmicas nas últimas décadas, no Brasil. E a consolidação 

desse Eixo é explicada, dentre outros fatores, pelas “facilidades de transporte, a 

infra-estrutura, o agronegócio, o significativo mercado consumidor e a centralização 

do poder” (ARAÚJO SOBRINHO, 2008, p. 80).

Além de sofrer influência dos fluxos dessa modal, a dinâmica municipal de 

Alexânia também é influenciada pela proximidade geográfica com as cidades de 

Brasília e Goiânia. 

INFLUÊNCIA DE BRASÍLIA E GOIÂNIA SOBRE ALEXÂNIA

A localização geográfica de Alexânia, próximo de duas metrópoles regionais e na 

borda do Eixo Brasília-Goiânia, transforma o município em território privilegiado para 

onde convergem investimentos econômicos de escala nacional e estadual. Essas duas 

economias são as mais dinâmicas do Brasil central e os fluxos, em redes escalares, 

resultantes dessa centralidade são determinantes à origem de novos processos que 

rebatem no território alexaniense.

A edificação de Brasília4 contribuiu sobremaneira ao adensamento populacional 

4 Em 2014, o PIB de Brasília era 3.76% do total nacional, e sustentava a posição de terceiro maior do país e a renda 
per capita, U$ 27.610, era a maior do Brasil. A existência de um aeroporto internacional, também representa logística 
favorável à visitação turística em escalas regional, nacional e internacional (IBGE/REGIC 2015).
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nessa porção do território nacional. Observa-se que, no Distrito Federal, a expansão 

demográfica é crescente e continuada, chegando aos 2.852 milhões de habitantes, 

em 2014 (IBGE, 2016). A esse público é inerente a demanda por moradia, educação, 

saúde e serviços. É um forte mercado consumidor que expande suas demandas para 

além do limite administrativo do Distrito Federal, chegando às cidades circunvizinhas, 

constituindo uma área metropolitana de uma metrópole terciária (PAVIANI, 2010), 

já que “[...] recebe destaque nas atividades de comércio e serviços; na presença de 

instituições financeiras (bancos) e no montante das atividades financeiras realizadas; 

bem como nos ensinos de graduação e pós-graduação” (IBGE/REGIC, 2015, p. 143-148).

A proximidade com a capital federal permite ainda a migração pendular de 

servidores públicos que trabalham em Brasília e moram em condomínios de alto 

padrão, em Alexânia. Nas atividades de campo identificou-se a presença de dois 

condomínios em processo de consolidação, próximos a comunidade de Olhos 

d’água. Já na porção sul do município, na margem do lago da Barragem Corumbá 

IV identificou-se dezenas de outros empreendimentos constituídos por casas de 

veraneio de propriedade de diversos brasilienses.

Acrescente-se a isso, as dezenas de segundas residências da população brasiliense 

cujas propriedades concentram-se, predominantemente, na comunidade de Olhos 

d’Água. É a ruralidade, para descanso, almejada por parcela da população urbana que 

justifica a presença dessas segundas residências, voltadas ao descanso, localizadas 

no território alexaniense.

Também é marcante a influência da cidade de Goiânia5 sobre Alexânia. A capital 

do estado foi edificada, em 1933, por iniciativa do poder público federal que 

objetivava contribuir no adensamento populacional no interior do país (Luz, 2015). 

Essa cidade possui forte influência na dinâmica econômica regional. Além de ser 

polo de confecção e oferecer grande diversidade de serviços, tem se destacado pelo 

5 O IBGE (2007) classifica Goiânia como um centro polarizador e Metrópole, cuja influência atinge estados das regiões 
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A população atual residente na cidade é de 1.430,697 pessoas e o “PIB 
estadual cresceu 1,8% em 2014, contra 0,1% do nacional, no mesmo período” (IMB, 2015, pp. 5-6).

EIXO 1 - AGRONEGÓCIO E REDES DE PRODUÇÃO GLOBAL | Redes geográficas no Brasil central: a centralidade de 
Alexânia e o papel da BR-060 na (re)configuração territorial do município

20AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



“boom” imobiliário (MOYSÉS et all., 2007) e por atrair uma gama de negócios ligados 

aos serviços agropecuários regionais (ARAÚJO, 2013). Ela conta também com um 

“aeroporto internacional que facilita entre outros, o transporte de pessoas para todo 

o território nacional” (IBGE, 2015).

Por meio das entrevistas realizadas junto a população de Olhos d’Água identificou-

se que parte significativa das migrações pendulares e/ou definitivas do município tem 

como destino a cidade de Goiânia. Esse contingente, que em grande maioria são jovens, 

parte em busca de estudo e/ou emprego. E na capital do estado há mais oportunidades 

de formação e mais vagas em postos de trabalho que no próprio município.

Desta forma tanto Brasília quanto Goiás alavancam a economia regional por meio 

da atração de investimentos regional, nacional e internacional. Há também uma 

população com alto poder aquisitivo disposta ao consumo de bens e serviços de alto 

padrão econômico. Desta forma, aquelas atividades ligadas ao lazer e ao turismo têm 

crescido muito nessa porção do país. Nas entrevistas realizadas a proprietários de 

casas, nos condomínios localizados no lago da Barragem de Corumbá IV, identificou-

se que várias casas de descanso pertencem às famílias residentes em Goiânia.

Pelo exposto, essas duas cidades - onde reside uma população com alto poder 

aquisitivo disposta ao consumo de bens e serviços de alto padrão econômico -, 

alavancam a economia regional por meio da atração de investimentos nacional e 

internacional. E a influência dos seus fluxos urbanos interescales rebate no território 

de Alexânia e contribuem na gênese de novos processos locais (re)configuradores da 

paisagem municipal.

AS REDES E OS FLUXOS: INCLUSÕES E EXCLUSÕES TERRITORIAIS

No cenário apresentado, verificou-se que tanto a BR-060 quanto a urbanidade das 

cidades de Brasília e de Goiânia são determinantes ao processo de (re)configuração 

municipal de Alexânia. São dinâmicas que ocorrem em rede e tem nessa rodovia a 

condição material de sua (re)produção sobre a tessitura municipal.
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Como resultado dessa lógica articulada em rede o crescimento econômico e o 

progresso verificado no município não são homogêneos em todo território municipal. 

O mito do desenvolvimento (Smith, 1988) também se expressa na paisagem 

alexaniense onde é possível verificar as inclusões na rede materializadas pelo 

agronegócio e pelo turismo no entorno do lago Corumbá IV, ambos, por exemplo, 

com o amplo apoio do poder público municipal. Por outro lado é visível também, na 

paisagem local, as exclusões resultante desse mesmo capital articulado em rede. As 

moradias de baixo padrão onde não há saneamento básico e a agricultura familiar 

cuja produção ocorre sem o apoio do poder público. São esses aspectos que serão 

discutidos a seguir.

a) Inclusões territoriais

O Agronegócio: No cenário exposto, a partir dos anos de 1990, o agronegócio 

também encontrou condições favoráveis ao seu desenvolvimento no município. Essa 

cidade insere-se na lógica da moderna agricultura por meio dos complexos soja e 

milho; das granjas (aves e ovos); e da produção de matrizes bovinas de qualidade 

genética superior.

Por meio dos trabalhos de campo e das entrevistas constatou-se que nos últimos 

30 anos tem ocorrido um processo de especialização produtiva da agropecuária que 

acompanha o movimento e lógica de produção verificada nas cidades do agronegócio 

goiano.

Por seu turno, estudos recentes do IBGE (2014), indicaram que, em 1999, o PIB 

municipal e sua distribuição por setores da economia, apresentaram o seguinte 

comportamento: a agropecuária correspondia a 17,10%; a indústria 9,81%, os 

serviços a 66,96% e os impostos sobre produtos líquidos de subsídios a 6,13%. Em 

2012, houve uma redefinição dessa distribuição, frente ao novo PIB, para a seguinte 

tela: 11,25%; 30,40%; 44,74% e 13,60%, respectivamente. Esse novo quadro gerou 

outra (re)configuração do território municipal voltada então ao atendimento de um 

comportamento produtivo que demanda novo arranjo espacial e produtivo com a 
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modernização dos processos o que exige maior especialização e qualificação técnica.

Em entrevista realizada na Agência Goiana de Defesa Agropecuária 

(AGRODEFESA), observou-se que na atualidade diminuiu a quantidade de 

propriedades rurais mais elas se tornaram maiores (que conduz à concentração 

de terras e à expropriação da mão de obra do trabalhador rural).

Atualmente, há, aproximadamente, “50 mil cabeças de gado bovino concentrada 

em cinco grandes propriedades rurais” das quais apenas dois produzem leite. Os 

outros três se especializaram na melhoria da qualidade genética bovina, tornando-se 

produtores de matrizes de qualidade superior que são vendidas para outros criadores 

de bovinos de Goiás, da região Centro-Oeste e do Brasil que possuem maior área 

geográfica para engorda desse gado. 

A soja produzida no território municipal é direcionada ao armazenamento, em 

silos próximos às áreas produtoras, para depois ser transportada para Anápolis 

onde é beneficiada. Esse grão transformado produz óleo – que é exportado para o 

abastecimento nacional -, ração e farelo. Esses dois últimos retornam ao município, 

para as duas granjas produtoras de aves e ovos e para a comercialização em geral.

A produção de aves e ovos local é feito, com destaque, pelas duas maiores granjas 

locais. A primeira é especializada na geração de matrizes e na engorda de frangos. E 

toda a carne gerada por ela vai para o município de Rio Verde – por meio da BR-060 -, 

para as granjas especializadas no beneficiamento e processamento de carne de frango.

Já a segunda granja possui expertise na produção de matrizes e ovos. Estes são todos 

destinados ao abastecimento da população do Distrito Federal. E as matrizes são também 

exportadas para Rio Verde onde vão abastecer as granjas locais responsáveis pela 

engorda dessas aves. Já os hortifrutigranjeiros produzidos pelos cerca de 4 mil pequenos 

produtores rurais alexanienses seguem para comercialização no Distrito Federal.

A Barragem Corumbá IV: A empresa Corumbá Concessões construiu e administra 

a hidrelétrica Usina Hidrelétrica Corumbá IV (UHE Corumbá IV). Entre os anos de 

1998 e 1999, foram realizados estudos com fins de identificar a viabilidade da 
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construção da UHE Corumbá IV. Entretanto, apenas em 2001 iniciaram-se as obras 

que se prolongaram até 2006 quando foi inaugurada e entrou em funcionamento 

com uma produção de 129,6 megawatts de energia, suficiente para abastecer uma 

cidade de 250 mil habitantes.

É uma obra privada e parte da energia produzida atende 15% da demanda da capital 

do país e a UHE Corumbá IV é de uso múltiplo, pois além de gerar energia permite a 

utilização de suas águas também para lazer, pesca, navegação, turismo, abastecimento, 

irrigação e dessedentação de animais. Ela ocupa 173 quilômetros quadrados de área e 

tem capacidade para 3,8 trilhões de litros de água (Corumbá Concessões, 2016).

Desde os anos de 1998, com a perspectiva de construção da Barragem Corumbá 

IV, essa área vem passando por um processo de mudança de uso do solo e as 

terras que antes eram predominantemente destinadas à produção agropecuária, 

paulatinamente têm sido desmembradas, loteadas e transformadas em condomínios 

de segundas residências, hotéis, pousadas e outros espaços de lazer. 

Posto isto, a mudança de uso do solo, no entorno da UHE Corumbá IV, em território 

alexaniense, se realiza como uma consequência da modernização conservadora, 

provocada pela (re)configuração territorial via agronegócio, turismo exclusivista e 

implica conflitos silenciosos – mas não menos importantes – entre os sujeitos em 

correlação de forças.

O que tem ocorrido nas áreas lindeiras a UHE Corumbá IV é uma mudança 

acelerada nos usos do território. Por meio de entrevistas, realizadas com moradores 

da porção sul do município, identificou-se que até a década de 1970 a área era 

caracterizada pela presença de grandes propriedades rurais que desenvolviam 

atividades agropecuárias. A partir de 1985 as terras foram vendidas após parceladas 

em chácaras ou em propriedades menores. Os novos donos, também seguindo 

a vocação e a cultura produtiva local, continuaram a desenvolver atividades 

agropecuárias tradicionais.

Entretanto, após a confirmação de construção da UHE Corumbá VI o mercado 
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imobiliário municipal tornou-se aquecido e voltou seus interesses para a região 

diretamente ligada ao lago. E a partir de 1999, em virtude do assédio empreendido pelo 

setor imobiliário, a região passou novamente por um processo de desmembramento 

das pequenas e médias propriedades rurais. Entretanto, o elemento novo foi a 

mudança de uso do solo e, mais efetivamente, do território. A venda das terras agora 

destinaram-se majoritariamente ao desenvolvimento de atividades econômicas 

voltadas ao turismo.

E a paisagem foi sendo transformada pela instalação de pousadas, hotéis fazendas, 

áreas de lazer e dezenas de condomínios fechados, conforme observado na Figura 

02. E os proprietários dessas casas, em maioria, moram nas áreas urbanas de Brasília 

e/ou Goiânia, e normalmente usam essas casas apenas nos fins de semana, para 

descanso. Seria um “novo rural” criado com as condições de conforto e comodidade 

pela qual parcela da população urbana pode pagar (SOUZA, 2008). 

Verifica-se que a posição privilegiada de Alexânia contribui para que ocorram 

deslocamentos de turistas para este município em busca de descanso ao stress 

urbano de Brasília e/ou Goiânia. E no entorno do lago tem ocorrido um turismo 

exclusivista para aqueles que possuem casas situadas nos condomínios na borda do 

lado da UHE Corumbá IV.

Além de aquecer o setor imobiliário e o turismo exclusivista local, a efetivação da 

UHE Corumbá IV tem deixado significativos recursos financeiros aos cofres públicos 

municipais. Esses valores são repassados mensalmente, e os percentuais foram 

estabelecidos segundo o total da área municipal inundada. Para Alexânia, que é o 

terceiro maior nesse critério, cabe 20,88% do total de recursos. Isso representou, em 

2013 o montante de R$ 2.030.911,52 milhões de reais. Essa compensação financeira 

determina o apoio da gestão pública municipal ao empreendimento. A barragem é 

vista como elemento de estímulo à economia local, conforme se atestou na fala da 

Secretária de Indústria e Comércio de Alexânia: “a barragem aquece a economia 

alexaniense, pois além de estimular o turismo vai também desenvolver a parte sul 
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 A B 

C D 

Figura 02 - Tipos de usos no entorno da UHE Corumbá IV – Alexânia/GO.
A) Parque Aquático; B) Pousada; C e D) Condomínios ocupados por segundas residências. 

Fotos: A e B - Gloogle; C e D - SILVA E. A., 2016).

Desse modo, não obstante a desarticulação dos arranjos produtivos locais, que 

porventura tenham causado redução na produção agropecuária municipal, e aos 

impactos socioambientais já relatados, interessa ao governo local a existência da 

barragem, pois acrescenta valores anuais significativos aos cofres públicos, muito 

embora a energia produzida não atenda a demanda municipal e sim, majoritariamente, 

aos moradores da capital do país.

b) Exclusões territoriais

A agricultura familiar: A exclusão territorial de porções do território municipal é 

materializada pela falta de apoio público à produção agrícola familiar. Hoje no município 

estão cadastrados cerca de 4 mil pequenos trabalhadores rurais que desenvolvem 

atividades em suas pequenas propriedades (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Alexânia, 2015). E a agricultura familiar é desenvolvida pelas famílias que cultivam 
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predominantemente hortaliças, frutíferas, leguminosas, feijão, milho, abóbora e 

criam pequenos animais – porcos e aves. Parte da produção é para auto-sustento e 

a outra parte tem a feira semanal, que ocorre na cidade de Alexânia, e o mercado 

consumidor do Distrito Federal (DF) como destinos para comercialização.

Esses pequenos proprietários ou chacareiros ainda resistem à especulação 

imobiliária e ao arrendamento (ou venda) de suas terras ao empresário rural que 

desenvolve a moderna agricultura (Santos, 2012). Embora se observe algumas 

rupturas nos arranjos da cadeia produtiva local,pelas investidas do capital regional 

e nacional com sua articulação em rede, ainda ocorre certa produtividade de 

hortifrutigranjeiros que contribui na renda dessas famílias e também dinamiza a 

economia municipal.

Por meio de entrevistas verificou-se que o incentivo e apoio político da gestão 

municipal a favor do agronegócio não alcança os arranjos produtivos da agricultura 

familiar. E alguns produtores se ressentem pela falta desse apoio à continuidade das 

suas atividades.

As moradias em condições insalubres: Nas estatísticas do IBGE (2016), constatou-

se, que a elevação do crescimento populacional no município foi de 12.124 mil (em 

1980) para 26.457 mil (em 2016) e nesses 36 anos a população cresceu mais de 

200%. Esses dados podem indicar melhores perspectivas de trabalho e renda pois, 

historicamente no Brasil, os movimentos migratórios dirigem-se para os espaços 

geográficos que oferecem melhores oportunidades de emprego (Damiani, 1991). Então 

em Alexânia é possível que existam atraentes oportunidades de emprego e renda.

Essa tendência de crescimento chama atenção pela estrutura em moradia e 

serviços de saúde, educação, comércios, transporte público e empregos que precisará 

ser instalada voltada ao atendimento das necessidades dessa população urbana. 

Associadas essas demandas são materializadas em prédios e outras construções que 

vão constituir os fixos do espaço urbano alexaniense cujo fenômeno urbano resulta 

dos fluxos que perpassam nesse espaço geográfico.
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E a maior concentração da mancha urbana no território municipal é verificada 

em Alexânia. Tal situação pode ser justificada pela histórica atuação do poder público 

local no desenvolvimento de ações e políticas de incentivo a concentração urbana na 

sede e ás desarticulações dos arranjos produtivos locais que resultam na migração 

da população da rural para a área urbana.

É possível verificar as diversas ações públicas empreendidas no sentido de 

fortalecer a centralidade desta cidade no contexto municipal. As maiores escolas, 

as agências bancárias, os melhores serviços – farmácias, comércios, postos de 

combustíveis, hotéis -, e as estruturas administrativas estadual e municipal estão 

localizadas na sede. Associados aos fluxos da BR-060 esses empreendimentos 

alimentam o processo de expansão urbana municipal.

O resultado são inúmeras edificações construídas sem boas condições de 

salubridade e desprovidas de saneamento básico. No lado direito da BR-060, sentido 

Brasília-Goiânia, verifica-se a maior concentração urbana nessas condições e é 

essa porção do território municipal que possui os terrenos menos movimentados, 

oferecendo melhore segurança geológica à instalação de equipamentos fixos. 

Entretanto quanto mais longe da rodovia mais precárias vão se tornado o padrão 

habitacional. E no lado direito da BR-060, após treze ruas paralelas a essa modal, 

nas proximidades da estrada que segue para a comunidade de Olhos d’Água, muitas 

casas estão sendo construídas em vertentes íngremes e sem saneamento básico – 

falta água, esgoto, coleta de lixo e energia. 

Éa materialização das exclusões de porções específicas do território municipal 

que não se beneficia pelos resultados positivos advindos com a dinâmica resultante 

da BR-060 enquanto rede geográfica. É importante registrar que as pessoas que 

moram nesses locais é o contingente de trabalhadores das estruturas movimentadas 

pela BR-060 (Outlet Premium Brasília, Brasil Kirin, agronegócio e outros serviços que 

se desenvolvem ao longo da modal).
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CONCLUSÃO

No contexto assinalado, os fluxos advindos pela presença da rodovia não alcança, 

de forma homogênea todo o território alexaniense. Seguindo sua própria lógica 

de rede geográficaa modal em discussão articula pontos (territórios) específicos e 

necessários à (re)produção do capital (Dias, 2015). Por sua vez, esses pontos são 

seletivamente produzidos sob a lógica capitalista nacional - articulado em rede. Disso 

resulta a constituição de um conjunto de fixos localizados estrategicamente e que se 

realizam a partir de uma lógica global.  A esse formato é essencial a desarticulação 

da lógica local pois são perspectivas antagônicas em si.   

O capital que ora utiliza a BR-060, como condição de (re)produção no espaço 

geográfico alexaniense, demanda arranjos territoriais – institucionais, econômicos 

e sociais (Santos, 2012) -, para sua materialização. E desses processos resultam as 

inclusões territoriais (tanto o agronegócio quanto o turismo no entorno do lago da 

UHE Corumbá IV, foram exemplo nessa discussão). E quanto as exclusões territoriais 

teve-se na agricultura familiar e nas moradias em condições insalubres outros 

exemplos emblemáticos  de exclusão que resultam do modelo de circulação do 

capital em rede global.

A pesquisa continua em processo e as análises aqui apresentadas não estão 

conclusas. Pretende-se acessar outros dados e realizar novas entrevistas – com 

gestores públicos e a população local -, com fins de melhor compreender os processos 

atuantes na (re)configuração do território alexaniense.
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RESUMO: Este artigo objetivou compreender os contextos de formação territorial 

da microrregião Ceres, Goiás, bem como o processo de territorialização dos 

empreendimentos canavieiros. O estado de Goiás é o terceiro maior produtor 

de cana-de-açúcar do Brasil e a microrregião Ceres uma das regiões goianas que 

mais se destacam na produção de cana-de-açúcar e na quantidade de usinas em 

funcionamento. Além disso, a região de Ceres apresenta um contexto de formação 

territorial vinculado ao projeto das Colônias Agrícolas Nacionais (CANG), da década 

de 1940, baseado na doação de lotes para a produção agrícola familiar. Diante do 

exposto, infere-se que a lógica do agronegócio estabelecida atualmente contribuiu 

sobremaneira para alterar a paisagem da região, além disso, as dinâmicas, as 

contradições e os efeitos, fruto da lógica sucroenergética, foram materializados no 

espaço geográfico e podem ser verificados por meio da paisagem regional.

PALAVRAS-CHAVE: Paisagens Regionais; Agronegócio; Cana-de-açúcar; Microrregião 

Ceres; CANG.

INTRODUÇÃO

A atividade canavieira conjuga produção, processamento e circulação dos 

produtos, por meio de um sistema agroindustrial bastante complexo, e acaba por 

influenciar e dinamizar o campo e a cidade, o rural e o urbano, bem como a região a qual 

está inserida. Durante o período colonial brasileiro, o desenvolvimento da economia 

variou de acordo com os interesses e as oscilações da metrópole Portuguesa e do 

mercado internacional da época. Nos anos 1930 foi criado o Instituto do Açúcar e do 
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Álcool no Brasil (IAA) e a intervenção estatal dominou praticamente toda a estrutura 

do setor, sendo responsável pelo ciclo de produção e comercialização, inclusive 

fixação de preços, cotas, exportação e importação (UNICA, 2007). Mas, foi no período 

pós-guerra, com a introdução de máquinas na agricultura, por meio da importação 

de tratores, de elementos químicos, como fertilizantes e defensivos agrícolas, e 

mudanças de ferramentas e de culturas ou incorporação de novas variedades de 

insumos, que as agroindústrias, de modo geral, desenvolveram-se. 

Somado a esses contextos, destacam-se dois momentos fundamentais para o 

estímulo à produção canavieira e produção de álcool no Brasil: primeiramente, a crise 

mundial do açúcar e, logo em seguida, as sucessivas crises mundiais do petróleo (em 

1975 e 1979); e a criação, no Brasil, do Programa Nacional do Álcool (Proálcool). Em 

decorrência desse contexto mundial a autossuficiência energética foi amplamente 

estimulada no Brasil (por ser um elemento geopolítico de suma importância), 

sobretudo pelos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND’s) durante o Regime 

Militar. Diante disso, houve durante essa década, a intensificação da expansão 

canavieira e a territorialização de destilarias e/ou usinas em todo território nacional.

Além do Proálcool, um contexto mais recente merece atenção. Em meados dos 

anos 2000 houve um verdadeiro boom canavieiro, muito associado inicialmente com 

a crise global de energia, com a crescente preocupação ambiental, que propunha a 

produção de combustíveis alternativos à gasolina (principalmente após o Protocolo de 

Kyoto), o que culminou com o crescimento do uso de biocombustíveis (como o etanol) 

e de biodiesel, amparados no Brasil, pelo Plano Nacional de Agroenergia (2006 - 2011). 

A partir do ano 2006 observou-se um incremento notável das áreas plantadas 

com cana-de-açúcar, do número de usinas em funcionamento e em processo de 

implantação e o desenvolvimento de políticas federais e estaduais importantes para 

o setor, já que despontava como maior produtor mundial de etanol derivado da 

cana-de-açúcar. Os estados de São Paulo (maior produtor nacional), Minas Gerais, 

Goiás e Mato Grosso do Sul são os que apresentavam maior expansão em área 
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plantada de cana-de-açúcar e instalação de empreendimentos. Destaca-se que após 

essa ascensão, o setor vem enfrentando novamente crises, com o fechamento de 

algumas usinas. De acordo com a União Nacional da Indústria de Cana-de-açúcar 

(ÚNICA, 2013), mais de 40 usinas deixaram de funcionar, entre 2008 e 2012, sendo 

30 delas apenas entre 2011 e 2012. 

Nesse artigo, o estado de Goiás merecerá destaque, bem como a microrregião 

Ceres, localizada no centro goiano. Essa microrregião possui sete usinas em 

funcionamento e uma dinâmica canavieira bastante específica, já que mescla 

colheita mecanizada e manual, o que acabar por apresentar um rico leque de formas, 

elementos e paisagens. Diante disso, objetivou-se aqui compreender a constituição 

das paisagens regionais por meio da lógica sucroenergética, suas principais dinâmicas 

e efeitos que são materializados na paisagem, induzidos, muitas vezes, pelo mito do 

progresso, fortemente defendido pelo agronegócio e pelo Estado.

Para o desenvolvimento do proposto, foram necessárias etapas de levantamento 

teórico-conceitual; levantamentos de dados estatísticos sobre a região estudada e a 

lógica canavieira; realização de trabalhos de campo para observação das paisagens 

regionais, bem como entrevistas ao poder público local e aos empreendimentos 

canavieiros; tabulação, mapeamento e análise dos dados estatísticos e de campo, 

além da escrita de textos parciais.

DA COLÔNIA AGRÍCOLA NACIONAL (CANG) AO SETOR SUCROENERGÉTICO

O estado de Goiás é subdividido em cinco mesorregiões: Norte, Sul, Leste, 

Noroeste e Centro, que por sua vez são subdivididas em 18 microrregiões, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. A mesorregião Centro Goiano 

é formada pelas microrregiões Ceres, Anápolis, Goiânia, Anicuns e Iporá e é marcada 

historicamente pela construção das Capitais Goiânia e Brasília, pela densidade 

populacional e pela fragmentação dos municípios.  A figura 1 mostra a localização da 

microrregião Ceres no estado de Goiás.
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Figura 01 - Localização da microrregião Ceres em Goiás.
Fonte: Ferreira, 2016. 

A microrregião Ceres, leva o nome do município de Ceres, criado no contexto do 

Projeto das Colônias Agrícolas Nacionais (CANG), durante a década de 1940, cujo 

objetivo principal foi o de atrair agricultores de todas as partes do Brasil para ocupar o 

interior do país, baseado na doação de lotes e terras para moradia e produção agrícola 

familiar. Contudo, a partir da década de 1970, com a influência do Proálcool, algumas 

destilarias foram implantadas na região, alterando a estrutura de produção (antes 

baseada em colônias, depois para a estrutura agroindustrial e mais recentemente 

para a lógica do agronegócio) e também alterando a sua paisagem regional.

É importante ressaltar que a produção canavieira passou ao longo do tempo, por 

alguns contextos importantes de expansão no Brasil. Podem-se destacar o Proálcool, 

em meados da década de 1970, e a busca por combustíveis alternativos à gasolina, 

que culminou com o crescimento do uso de biocombustíveis (como o etanol e o 
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biodiesel), em meados da década de 2000, como mencionado. Nesse último contexto, 

o estado de Goiás destacou-se, tanto na produção de cana-de-açúcar, quanto na 

implantação de empreendimentos sucroenergéticos e/ou previsão de implantação. 

No ano de 2005 havia, no estado de Goiás, 14 usinas em operação, com uma 

produção de 15.642.125 toneladas (t) de cana-de-açúcar. No ano de 2007, havia 18 

usinas em operação e aproximadamente 30 usinas em processo de avaliação. Muitas 

usinas tiveram o pedido negado para implantação e, atualmente, segundo dados do 

Instituto Mauro Borges (IMB), da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento 

de Goiás (SEGPLAN), existem 37 usinas sucroenergéticas implantadas e em 

funcionamento em Goiás, duas usinas com a licença suspensa temporariamente, 

quatro em processo de implantação e dez usinas em provável implantação (IMB, 

2014). Mas, em síntese, verificou-se, por meio da observação de dados do estado de 

Goiás que, no período de 2005 a 2013, a produção de cana cresceu, assim como a 

produção de etanol e açúcar, salvo algumas pequenas oscilações.

Para a microrregião Ceres o Proálcool trouxe um rápido desenvolvimento das 

agroindústrias canavieiras, como por exemplo: a usina Pite S/A (Itapuranga), a Devale 

(Itapaci), a usina Goianésia e Jalles Machado (ambas em Goianésia) e a usina Carval 

(Carmo do Rio Verde), instaladas, a primeira, no final da década de 1970 e as demais 

no decorrer da década de 1980.

Dessas usinas, algumas foram desativadas quando da crise do Proálcool nos anos 

1990, mas com o recente contexto de expansão canavieira, algumas foram reativadas 

e postas em funcionamento. Na microrregião Ceres mais quatro usinas estavam em 

processo de cadastro no ano de 2007, mas tiveram seus licenciamentos negados ou 

não foram construídas por problemas financeiros dos Grupos1. Assim, atualmente 

existem sete usinas em funcionamento na região, sendo três no município de 

1 Há duas versões para o fato das usinas terem sido propostas, em 2007 para a microrregião Ceres, mas não terem 
sido de fato construídas: a versão do Governo Estadual é que elas não obtiveram licença para funcionamento, contudo 
durante a realização de trabalhos de campo e entrevistas foi relatado que os Grupos Empresariais passavam por 
problemas financeiros, por isso essas usinas não foram efetivamente construídas.
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Goianésia, uma em Itapaci, uma em Itapuranga, uma em Rubiataba e uma em Carmo 

do Rio Verde. 

É importante mencionar que a implantação desses empreendimentos depende 

de uma série de fatores relacionados, sobretudo, à racionalidade do capital, 

materializados em determinado lugar, por meio de elementos como a malha viária, 

as redes de telecomunicações e a base energética, ou seja, à presença da técnica ou 

mediação técnica, como bem explicitou Lipietz (1988), que produz deslocamentos ou 

transferências de mercadorias e informações, bem como de estratégias econômicas, 

como a malha viária (fundamental para o escoamento da produção) e os programas 

de atração industrial, por meio de isenções fiscais e subsídios. Todas as usinas 

em funcionamento na microrregião Ceres receberam subsídios do governo dos 

programas de fomento à indústria em Goiás, o Fomentar e/ou o Produzir, para sua 

instalação e crédito, bem como as usinas propostas, mas não aprovadas, também 

tiveram subsídios aprovados. 

A microrregião Ceres, diferente da região Sudoeste Goiano (onde predomina a 

topografia mais plana), possui em algumas áreas declives acentuados, o que inviabiliza 

a mecanização total do corte da cana, sendo ainda necessário o corte manual 

para este trabalho. Até o ano de 2009 todas as usinas da microrregião Ceres, com 

exceção a usina Jalles Machado (Goianésia) tinha a colheita manual como maioria ou 

apresentava um alto percentual de colheita manual: usina Goianésia 67,29%; Vale 

Verde de Itapaci 70%; Vale Verde de Itapuranga 85%; CRV Industrial 50%; e Cooper 

Rubi 70%. Somente na Jalles Machado, a colheita mecanizada era maioria, com cerca 

de 85% e, os restantes 15%, eram colheita manual (FERREIRA, 2010).

A microrregião Ceres possui dois contextos interessantes a serem analisados. 

De um lado sua constituição histórica, por meio da política das Colônias Agrícolas 

Nacionais e, mais recentemente, o Plano Nacional de Agroenergia, que estimulou 

a territorialização das usinas sucroenergéticas na região. Essas usinas implantadas 

possuem demandas e relações multiescalares que vão desde o local ao internacional. 
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O mercado internacional dita às normas, em consonância com o Estado, e acaba 

por movimentar a economia local e regional. Além disso, algumas dinâmicas da 

cidade, bem como os equipamentos urbanos e a infraestrutura local e regional são 

diretamente influenciados pela lógica sucroenergética. 

AS PAISAGENS REGIONAIS DA MICRORREGIÃO CERES, GOIÁS

Os contextos apresentados contribuíram para várias transformações na paisagem, 

por meio da paisagem regional, podem-se verificar as formas, as dinâmicas e as 

contradições socioespaciais materializadas. Para isso, entende-se que, aliada a 

abordagem regional, tem-se a categoria paisagem que contribui sobremaneira, para 

desvelar as marcas históricas incrustadas no espaço geográfico.

Para Santos (1985), a paisagem é como um palimpsesto, ou seja, resulta de 

acumulações, nas quais algumas construções permanecem intactas ou modificadas, 

enquanto outras desaparecem para ceder lugar a novas edificações. Assim, a 

paisagem revela um mosaico de relações, formas, funções e sentidos.

Santos, em outra obra, formula talvez o conceito de paisagem mais utilizado nos 

trabalhos geográficos, para ele “a paisagem é tudo aquilo que nós vemos, o que 

nossa visão alcança é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, 

aquilo que a vista abarca” (SANTOS, 1988, p. 21).

Outros importantes autores trazem concepções de paisagem que complementam 

as de Milton Santos. Para Corrêa (2000), as desigualdades que aparecem, caracterizam-

se pela combinação de aspectos distintos dos diversos momentos históricos, o que 

acaba por imprimir marcas na paisagem, que nada mais é que uma expressão dos 

modos de vida humanos. Corrêa (2014) também discute que a paisagem é constituída por 

um conjunto articulado de formas materiais que podem ser criadas tanto pela natureza, 

quanto pela ação humana, atribuindo funcionalidades e impregnando significados.

Para Naranjo (2002), a paisagem contém materializadas, distintas soluções que 

as distintas gerações (em diferentes condições técnicas), têm dado à ocupação e ao 
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uso de um território. As transformações técnicas, políticas, econômicas e sociais vem 

crescendo, principalmente após o século XVI, e vem alterando o sentido da paisagem, 

introduzindo um valor de troca e novos signos e sentidos (CORRÊA, 2014). 

A sociedade capitalista, sobretudo nas últimas décadas, na ânsia de progresso 

somado à capacidade tecnológica, que vem evoluindo sobremaneira ao longo do 

tempo, modifica a natureza cada vez mais rapidamente, incorporando arranjos e 

estruturas artificiais discordantes com a paisagem, e muitas vezes numa velocidade 

tão grande que a própria sociedade tem dificuldade em assimilar.

Essas novas transformações e possibilidades modificaram radicalmente a relação 

entre o ser humano e a natureza, de modo que o ser humano passa a ser o agente 

transformador e a construir, muito rapidamente, uma segunda natureza, cada vez 

mais artificializada e com um grande número de fixos artificiais (SANTOS, 2002).  

A paisagem concede personalidade ao espaço, considerando como uma totalidade 

que resulta da combinação de múltiplos elementos, físicos e humanos, além de 

uma trajetória histórica (RODRIGUEZ, 2006). E é essa personalidade, concedida pela 

paisagem ao espaço, que revela os efeitos e os conflitos acumulados ao logo do 

tempo. Assim, quando se observa a paisagem não se vê somente elementos simples, 

como sua fisionomia, relevo ou vegetação, mas, sobretudo como tem se dado seu 

uso ao logo do tempo. 

Para essa noção, o que está materializado na paisagem, está carregado também 

de sentido político, pois o que está visível acaba por desvelar as políticas aplicadas 

no lugar, os agentes com interesses diversos que se inseriram, além da permissão 

(e estímulo) do Estado na territorialização dos empreendimentos, empresas, 

corporações, agronegócios, entre outros exemplos.

Concorda-se com Santos (1988), quando esse diz que a paisagem é um conjunto 

heterogêneo de formas naturais e artificiais, e é formada por frações de ambas. 

Segundo ele, quanto mais complexa a vida social mais distantes os sujeitos estão de 

um mundo natural, e mais próximos a um mundo artificial. A paisagem é heterogênea 
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porque corresponde a uma “escrita” sobre a outra, além de conter objetos e 

elementos materializados, com idades diferentes. Ainda para Santos (1988, p. 24), 

“a paisagem não é dada para todo o sempre, é objeto de mudança. É um resultado 

de adições e subtrações sucessivas. É uma espécie de marca da história do trabalho 

e das técnicas”.

A esse conceito de paisagem de Milton Santos, pode-se dialogar com o conceito de 

rugosidades, também dele autor, o qual reflete que os conjuntos de formas espaciais 

ficam à espera, prontos para eventualmente exercer funções, ainda que limitadas 

por sua própria estrutura.  Assim, “o trabalho já feito se impõe sobre o trabalho a 

fazer. A atual repartição territorial do trabalho repousa sobre as divisões territoriais 

do trabalho anteriores. E a divisão social do trabalho não pode ser explicada sem a 

explicação da divisão territorial do trabalho, que depende, ela própria, das formas 

geográficas herdadas” (SANTOS, 2002, p. 92).

Para analisar e compreender a paisagem é necessário também ter em mente 

a importância do tempo. Toda ação humana está inscrita no espaço e no tempo, 

incorporando e criando elementos e atributos. Segundo Corrêa (2014), a espacialidade 

refere-se à distribuição dos processos e formas, o que permite identificar seções do 

espaço dotadas de diferentes conteúdos e limites, e a temporalidade refere-se às 

origens, desenvolvimento e transformação dos processos e formas.

Além do tempo, a escala também é muito importante nessa análise, pois os 

objetos ganham ou perdem visibilidade ao se alterar a escala espacial. A paisagem 

local não exibe os mesmos objetos da paisagem regional. Segundo Corrêa (2014), 

com a escolha da escala, a problemática e os questionamentos podem variar, além 

de que os processos que atuam na escala regional podem ser mais amplos que na 

escala local, por exemplo.

Assim, faz-se importante discutir sobre a paisagem tendo em mente a abordagem 

regional, tão importante nesse trabalho. Pode-se dizer que a região é uma entidade 

concreta, resultado de múltiplas determinações, ou seja, por meio da efetivação 
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de políticas, ações e mecanismos relacionados à regionalização, tem-se um quadro 

territorial caracterizado por uma natureza já modificada, heranças culturais e 

determinada estrutura socioespacial (CORRÊA, 2000). 

Desta forma, quando um empreendimento se instala em determinada região, 

acaba por criar uma organização espacial própria, mas também relaciona-se com uma 

organização previamente existente. O empreendimento pode alterar parcialmente a 

realidade regional, e isso pode ser verificado por meio de sua paisagem.

Com a intensificação do processo de globalização, o conceito de região passou 

a ser questionado, sobretudo porque alguns autores entendiam que a globalização 

seria responsável por uma homogeneização espacial. Nessa discussão sobre 

globalização e região, dois pontos merecem destaque: primeiro, a ideia do seu 

potencial homogeneizador, pois no mundo globalizado não haveria espaço para a 

diferenciação e isso aconteceria também com a região, já que essa guarda em sua 

essência, a noção de singularidade. O segundo ponto está centrado no discurso que 

prega o fim do “Estado-Nação”, pois se tem de um lado, a emergência de uma cultura 

global e, de outro, uma economia também global (ARRAIS, 2007).

Concorda-se com Pontes (2007), a qual defende que a globalização pode não 

significar homogeneização total, mas sim diferenciação de partes, isso ocorre devido 

as diferentes potencialidades regionais e dos vários agentes que atuam com forças 

desiguais no território. Para Haesbaert e Limonad (2007, p. 40), 

Se muitos autores afirmam que o mundo contemporâneo vive uma 
era de globalização, outros, por sua vez, enfatizam como característica 
principal do nosso tempo a fragmentação. Globalização e fragmentação 
constituem de fato os dois pólos de uma mesma questão que vem 
sendo aprofundada, seja através de uma linha de argumentação que 
tende a privilegiar os aspectos econômicos - e que enfatiza os processos 
de globalização inerentes ao capitalismo, seja através do realce de 
processos fragmentadores de ordem cultural.
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Para Elias e Pequeno (2007) a reestruturação do agronegócio e da agropecuária 

não homogeneizou a produção ou os espaços agrícolas nem os espaços urbanos que 

cresceram com este processo. O que de fato acontece é um intenso processo de 

fragmentação da produção e do espaço agrícola, em contraposição ao processo de 

globalização da produção e do consumo agropecuário. 

Assim, entendendo a paisagem e a região como categorias fundamentais para 

a leitura e compreensão dos processos ocorridos ao longo do tempo e da realidade 

atual da microrregião Ceres, propõe-se pensar na noção de paisagem regional, que 

não seria somente a junção dessas duas importantes categorias, mas uma forma 

mais ampla e complexa de verificar ao mesmo tempo as problemáticas postas pela 

dinâmica sucroenergética e as diferenciações que esse processo acarreta na região e 

que se apresenta visível por meio de sua paisagem.

Desta forma, entende-se paisagem e região como conjuntos heterogêneos, 

sobretudo quando se considera a intensificação da globalização, que atua de 

diferentes formas. Na região estudada pode-se destacar a reestruturação produtiva, 

a inserção de técnicas modernizantes, bem como a atuação de distintos agentes, que 

contribuem para diferentes construções socioespaciais. 

Além de serem conjuntos heterogêneos, entende-se que paisagem e região 

podem ser conceitos complementares, já que um auxilia na compreensão do 

outro. Oliveira (1981) já apontava que as diversas formas de reprodução do capital, 

conformaria “regiões” distintas e que algumas regiões seriam hegemonicamente 

controladas pelos setores mais avançados da produção capitalista. Os produtos e as 

formas, consequências das diferentes ações e atuações dos agentes do capital sobre 

as regiões, estão materializados na paisagem regional.

A paisagem regional está diretamente relacionada ao contexto histórico que se 

vive. Em temporalidades distintas, têm-se paisagens regionais também distintas. 

E em uma mesma região têm-se paisagens muito parecidas, fruto de processos e 

formas semelhantes e, ao mesmo tempo, podem-se ter paisagens diferentes, já que 
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a produção capitalista se realiza de modo diferente nos lugares, além de algumas 

rugosidades presentes. Assim, a análise da microrregião Ceres contribuirá para 

compreender essas afirmações.

Na presente tese, entende-se as Colônias Agrícolas Nacionais como o principal 

contexto de formação territorial da microrregião Ceres. Durante essa Política, 

na década de 1940 e início de 1950, a região foi largamente ocupada e utilizada 

para produção agrícola familiar e com a comercialização do excedente em feiras e 

mercados locais. A paisagem regional nessa época estava voltada para a produção 

de alimentos, principalmente arroz, feijão, abóbora, milho, etc., e os trabalhadores 

eram moradores, junto às suas famílias, da Colônia Agrícola (figura 2).  

Segundo Castilho (2012), a marcha em direção à CANG significou mais que uma 

aventura, uma ampliação econômica do território nacional e a ligação com o mercado 

consumidor de São Paulo, por exemplo. Além da expansão do comando federal, o 

projeto de modernização da agricultura na região estudada significou também a 

criação de demanda para a indústria paulista.

Figura 02 - Plantio de hortaliças na CANG
Fonte: IBGE cidades, 2016
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A paisagem regional, que durante a CANG, era voltada para a diversidade em 

produção de alimentos, técnicas mais simples de produção e famílias envolvidas 

no plantio, colheita e comercialização nas feiras locais; hoje predomina as extensas 

lavouras de cana-de-açúcar, modernas máquinas para a colheita mecanizada e ainda 

a presença de trabalhadores cortadores de cana. A figura 3 mostra um exemplo 

recorrente na paisagem canavieira na microrregião Ceres, a constante presença das 

lavouras canavieiras nas rodovias e estradas vicinais, bem como no perímetro urbano 

em algumas cidades. 

Como grande parte das terras da microrregião Ceres estão voltadas para 

a produção de cana é muito comum verificar a produção de alimentos, como 

mandioca, milho, quiabo, alface, entre outros, nos quintais, nos lotes baldios e nas 

calçadas das casas nessas cidades. Isso revela resquícios do modo de vida rural, já 

que nos últimos anos houve uma intensificação do êxodo rural, devido aos contextos 

Figura 03 - Lavoura de cana-de-açúcar na Microrregião Ceres.
Fonte: A autora, maio de 2016.
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já mencionados, e nessa região ainda verifica-se essa realidade, pois são comuns os 

casos de arrendamentos de terras para a usina, mesmo de pequenos proprietários.

Verifica-se também na paisagem regional uma intensa alteração nas técnicas 

de produção, principalmente quando se observa o recorte temporal da pesquisa. 

Durante a CANG as técnicas agrícolas eram mais rudimentares e o trabalho era, em 

grande parte, manual, com o envolvimento de toda a família, portanto com pouca 

relação assalariada. A figura 4 mostra a forma bem rudimentar que o trabalhador 

arava a terra durante a Colônia Agrícola.

Segundo Elias e Pequeno (2007), com o processo de globalização e a intensa 

capitalização na agricultura há relevante reestruturação da produção e do território 

preexistentes, o que acaba por desorganizar as estruturas, as funções e as formas 

antigas. Diante disso, quando há alguma refuncionalização ou reestruturação do 

território para atender à produção globalizada, superpõem-se novos fixos artificiais, 

Figura 04 - Técnicas rudimentares utilizadas na CANG
Fonte: IBGE cidades, 2016.
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aumentando a complexidade dos seus sistemas técnicos e de suas rugosidades 

(ELIAS; PEQUENO, 2007).

Atualmente, mesmo com a presença de usinas não tão modernas na microrregião 

Ceres (se comparadas aos empreendimentos do sudeste brasileiro, por exemplo), 

verificam-se a presença de caríssimos maquinários com tecnologia avançada, como 

por exemplo, as colhedoras de cana altamente eficientes, que simultaneamente 

ao corte da cana, alinham e cortam separadamente a palha. A figura 5 mostra o 

transporte da cana colhida de forma totalmente mecanizada. Após a colheita a cana 

chega à usina para a etapa de lavagem e posterior processamento da cana-de-açúcar 

em etanol, açúcar ou outros produtos. 

Geralmente uma colhedora de cana faz o trabalho equivalente a 100 trabalhadores 

rurais, isso gera aumento dos dados de produtividade na área agrícola. Na área 

industrial, também se observa a redução gradativa de trabalhadores, pois há modernos 

equipamentos e etapas quase totalmente mecanizadas, quando se adentra à área 

Figura 05 - Transporte da colheita de forma mecanizada em Itapaci – GO
Fonte: A autora, maio de 2016.
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industrial das usinas, percebe-se que a mão de obra existente é praticamente para o 

monitoramento das máquinas. 

Segundo Barreto e Thomaz Júnior (2016), a reestruturação produtiva a partir 

das modificações técnico-organizacionais incorporadas à produção sucroenergética, 

principalmente no setor agrícola, com a mecanização da colheita da cana-de-açúcar 

tem gerado desemprego e competição entre os trabalhadores canavieiros, sobretudo 

os mais jovens em busca da capacitação profissional. Ainda segundo esses autores, 

Nesse caso, é importante ponderar que a substituição do homem pela 
máquina, tem de fato proporcionado mudanças para o ambiente de 
trabalho oferecido pelo capital canavieiro, mas isso não significa que 
as condições de trabalho vivenciadas pelos trabalhadores tenham 
necessariamente melhorado (BARRETO; THOMAZ JÚNIOR, 2016, p. 4).

Na microrregião Ceres, como ainda existem as duas formas de colheita da cana-

de-açúcar é muito comum verificar na paisagem regional, tanto os maquinários, 

quanto os cortadores de cana, seja durante o corte nas lavouras mais próximas às 

rodovias e ao perímetro urbano, ou durante o deslocamento dos trabalhadores para 

as lavouras, por meio dos ônibus de transporte que saem das cidades.

Como se utiliza aqui de um dos conceitos de paisagem formulados por Milton 

Santos, onde a paisagem é como um palimpsesto, ou seja, resulta de acumulações e 

revela um mosaico de relações e formas, faz-se importante mencionar que a paisagem 

regional atual revela elementos, formas, sentidos, relacionados predominantemente 

com a atividade sucroenergética. A paisagem regional, fruto do período das colônias 

agrícolas, está quase que totalmente suprimida pelas paisagens da cana.

Há alguns elementos da paisagem que revelam a importância da CANG para a 

formação territorial da microrregião Ceres, como alguns bustos e nomes de avenidas 

em homenagem ao Bernardo Sayão, engenheiro e gestor da CANG, e o próprio hospital 

Pio X, construído durante a colônia agrícola e que ainda está em funcionamento 

na cidade de Ceres. Contudo, poucas formas e elementos fixos são verificados na 
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paisagem regional da microrregião Ceres que remetam à CANG, hoje predominam 

as paisagens canavieiras e os fixos e fluxos frutos dessa dinâmica.

Para compreender como eram as paisagens durante as Colônias Agrícolas 

Nacionais de Ceres foi necessário remeter a alguns textos do Geógrafo Alemão Léo 

Waibel, que esteve no Brasil durante os anos 1940 e escreveu vários textos na Revista 

Brasileira de Geografia do IBGE. Parte de seus estudos estava relacionada à ocupação 

do planalto central brasileiro, bem como trabalhava as paisagens do “mato grosso 

de Goiás” e descrevia as formas e atividades provindas da intensa migração causada 

pela CANG.

Segundo Waibel (1948), a paisagem da CANG era formada por uma vegetação 

característica de florestas, por isso chamaram a região de “mato grosso de Goiás”. 

Durante a estação seca era comum o fogo nas matas, de acordo com as “informações 

do Dr. Sayão, diretor da Colônia Agrícola Nacional, o fogo invade até as partes mais 

remotas dessas florestas, destrói a vegetação original e causa uma mata secundária, 

rica em bambus altos, muito semelhante à que cresce nas roças abandonadas” 

(WAIBEL, 1948, p 11). A figura 6 mostra a vegetação existente na área da CANG na 

década de 1940.

Figura 06 - Vegetação típica do “mato grosso de Goiás”
Fonte: Waibel, 1948.
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Nesse artigo da Revista do IBGE, Waibel ainda relatou que a atual região de Ceres 

não tinha agricultura bem sucedida, indicando que,

A agricultura em terras de cerrado, caso seja bem sucedida, mudará por 
completo a situação social e econômica do Planalto Central. Tornar-se-
ia, entretanto, necessária uma mudança total dos métodos agrícolas, 
uma mudança da agricultura nômade para a permanente, da cultura de 
enxada para a cultura de arado e da rotação de terras para a rotação de 
culturas (WAIBEL, 1948, p. 32). 

A leitura dos artigos de Léo Waibel contribuem para ratificar o quão diferente se 

tornou a paisagem da região de Ceres ao longo dos contextos estudados e como as 

formas e os elementos materializados hoje na paisagem estão muito vinculados à lógica 

da agricultura capitalista. A figura 7 mostra um exemplo dos elementos da paisagem que 

introduzem ao morador, visitante ou pesquisador à lógica socioeconômica da região. 

Figura 07 - Placa na rodovia indicando o intenso tráfego de treminhões entre os 
municípios de Rubiataba e Carmo do Rio Verde

Fonte: A autora, maio de 2016.
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Assim, diante da pesquisa realizada, com grande importância e destaque para os 

trabalhos de campo, que muito contribuíram para a análise da paisagem, foi possível 

pensar no delineamento de um conceito de paisagem regional, fundamental para a 

compreensão da microrregião Ceres, frente à dinâmica sucroenergética e a lógica do 

agronegócio canavieiro, que ao longo de aproximadamente 60 anos, das Colônias 

Agrícolas Nacionais ao agronegócio canavieiro, praticamente dominam a região estudada.

Ressalta-se a importância da paisagem regional para se compreender e desvelar 

as contradições existentes em determinada região, bem como a incipiente discussão 

existente dentro desse conceito nas pesquisas brasileiras, assim, intenta-se contribuir 

com o delineamento desse conceito. Diante disso, entende-se aqui como paisagem 

regional, o conjunto visível de formas, elementos fixos, artificiais e relacionais (redes 

comerciais e relações de trabalho) materializados na paisagem de determinada 

região, fruto da atuação conjunta do capital privado e do Estado.

A figura 8 traz um mapa, que representa a difícil tentativa, de sintetizar as 

paisagens regionais da microrregião Ceres atualmente. Por meio dele, podem-se 

verificar os empreendimentos sucroenergéticos implantados e em funcionamento 

na região, elementos fixos visíveis e presentes na paisagem regional. Observam-se 

elementos como a maciça presença de treminhões e colhedoras de cana, além das 

monótonas lavouras de cana-de-açúcar presentes na região, não só nos municípios 

que possuem usinas, mas também em vários municípios próximos a esses. No 

mapa das paisagens regionais da microrregião Ceres, também é possível verificar 

uma imagem que mostra a proximidade das casas às lavouras de cana no perímetro 

urbano de Goianésia, o que demonstra essa dinâmica sempre presente, vinculada ao 

setor canavieiro, tanto no campo, quanto na cidade.

Várias formas e elementos fazem parte do cotidiano dos moradores das cidades 

canavieiras, sobretudo durante o período da safra nas usinas. Observam-se também 

na figura 8 as principais malhas viárias que são fundamentais para o escoamento 

e circulação da produção, bem como imagens que mostram as formas presentes e 
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materializadas nessa paisagem, destacam-se: a presença do Estado, por meio das 

placas dos programas de fomento à industrialização; do capital privado, com os 

maquinários, insumos, cooperativas de crédito; e, as redes estabelecidas, que não 

são visíveis na paisagem, mas que são fundamentais para a realização da lógica do 

agronegócio, como as redes relacionais e de comercialização, internas, no caso do 

etanol, e externas, em sua maioria, com a comercialização do açúcar, levedura e 

créditos carbono com vários países do hemisfério norte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A microrregião Ceres apresenta-se bastante interessante, traz em sua formação 

histórica contextos fundamentais e que revelam problemáticas complexas, além 

de trazer, materializados em sua paisagem, elementos e formas espaciais nítidas 

da principal atividade socioeconômica da região na atualidade: o agronegócio 

sucroenergético.

Figura 08 - Mapa síntese das Paisagens Regionais da Microrregião Ceres, Goiás.
Fonte: Ferreira, 2016.
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Cabe aqui resgatar, que o estado de Goiás consolida-se hoje como um dos 

principais produtores de cana-de-açúcar do Brasil e apresenta um número relevante 

de empreendimentos sucroenergéticos em funcionamento. A cana-de-açúcar no 

Brasil faz parte da sua história, desde o período colonial brasileiro foi considerada 

uma importante atividade econômica, principalmente para a comercialização do 

açúcar com o mercado Europeu, algo bastante vantajoso economicamente para a 

coroa Portuguesa. 

Contudo, para a análise proposta, há alguns contextos mais recentes que 

merecem destaque para a compreensão da territorialização do setor canavieiro no 

Brasil e, consequentemente, no estado de Goiás, como: o Programa Nacional do 

Álcool (Proálcool), criado na década de 1970 no Brasil, durante a crise internacional 

do petróleo e, mais recentemente, o Plano Nacional de Agroenergia, criado pelo 

Governo Federal brasileiro, no ano de 2006. 

O estado de Goiás é hoje o terceiro maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, 

atrás somente dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Em Goiás, algumas regiões 

destacam-se na produção canavieira e em empreendimentos sucroenergéticos 

implantados. Percebe-se que há um eixo preferencial de espacialização das usinas, 

que coincide com uma malha viária desenvolvida e disponível (principais BR’s e GO’s) 

e com as melhores terras agricultáveis. Esse eixo corresponde ao centro norte e ao 

sul / sudoeste do estado de Goiás.

Atualmente são sete usinas em funcionamento na microrregião Ceres: a CRV 

Industrial (Carmo do Rio Verde), a Cooper Rubi (Rubiataba), a Vale Verde (Itapaci), 

a Vale Verde (Itapuranga) e as usinas Jalles Machado, Goianésia e Codora/Unidade 

Otávio Lage - UOL (localizadas em Goianésia). Essas usinas criaram uma dinâmica 

própria dentro da lógica sucroenergética, o que acaba por gerar demandas, fluxos, 

redes, fragilidades, conflitos e efeitos, que são verificados não só nos municípios que 

possuem usinas instaladas, mas em toda a região.

A paisagem tornou-se muito importante ao longo da pesquisa, especialmente 
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com a realização dos trabalhos de campo, onde se percebia nitidamente as formas 

espaciais estabelecidas pela atividade sucroenergética na região, bem como os efeitos 

e as desigualdades materializadas. Acredita-se que para as pesquisas que utilizem essa 

abordagem, partir do conceito de paisagem regional, pode ser bastante enriquecedor, 

pois se pode compreender o “conjunto visível de formas, elementos fixos, artificiais e 

relacionais (redes comerciais e relações de trabalho) materializados na paisagem de 

determinada região, fruto da atuação conjunta do capital privado e do Estado”.

Verificou-se que pouco ficou dos objetivos do projeto das Colônias Agrícolas 

Nacionais da década de 1940, a não ser uma quantidade relevante de pequenos 

produtores que precisam de terra para produzir, mas que estão sendo, atualmente, 

“afogados” pelo “mar” de cana presente na região. Hoje, existem algumas políticas 

e programas que buscam fortalecer o pequeno produtor e a agricultura familiar, 

mas ainda são bastante incipientes, e os recursos aplicados vão na contramão dos 

vultosos investimentos do agronegócio. 

Ressalta-se que a paisagem regional da microrregião Ceres alterou-se muito 

rapidamente ao longo de quase 80 anos. Na paisagem regional, veem-se as formas 

espaciais e as consequências do agronegócio sucroenergético, principalmente 

pela região não apresentar uma diversificação econômica, para além da cana-de-

açúcar. A microrregião Ceres apresenta-se altamente concentrada e dependente 

das usinas implantadas, socioeconomicamente. Essa característica é extremamente 

prejudicial, pois acaba por não criar redes autônomas ao segmento canavieiro, que é 

hegemônico, e somado ao apoio político das usinas no financiamento de campanhas 

eleitorais, deixa a região refém (também) ideologicamente dos empreendimentos 

em funcionamento.
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RESUMO: A Região de Planejamento do Sudoeste Goiano passa por importantes 

transformações espaciais a partir da década de 1970 com a introdução das 

técnicas e tecnologias da modernização da agricultura a qual introduz as lavouras 

de grãos (arroz, soja e milho), impactos socioambientais e novas relações capital e 

trabalho. A industrialização da agricultura concretizou a cadeia produtiva de grãos 

e seus derivados semielaborados como farelo e óleo de soja, rações e ampliação da 

capacidade de armazenamento. O agronegócio concretiza-se no espaço da região 

no final da década de 1990 com a instalação de unidade agroindustrial de empresa 

multinacional brasileira e impôs novas relações no campo por meio do sistema de 

produção integrado de aves e suínos. Todos os processos de transformações do 

campo do Sudoeste Goiano foram resultados das ações das políticas e financiamentos 

públicos.

PALAVRAS-CHAVE: modernização da agricultura, industrialização da agricultura, 

agronegócio, Sudoeste Goiano.
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INTRODUÇÃO

A Região de Planejamento do Sudoeste Goiano1 (Figura 1) é a principal produtora 

de proteínas vegetais (grãos: soja e milho) e animais (aves e suínos) do estado de Goiás. 

O espaço geográfico da região passou por grandes transformações, principalmente, 

com as aplicações das políticas públicas que fomentaram e permitiram a implantação 

das lavouras mecanizadas de grãos e de empresas privadas a partir da década de 

1970.As áreas rurais antes ocupadas pelas lavouras de arroz de sequeiro, feijão e 

pastagens para os bovinos de corte e leite deram lugar para as lavouras de grãos. 

As máquinas substituíram as pessoas no trabalho do campo, algumas cidades 

cresceram tanto no número de habitantes como nos seus problemas em atender as 

necessidades básicas de saúde, habitação, segurança, educação e transporte.

1 O critério para delimitar a Região de Planejamento do Sudoeste Goiano são os eixos rodoviários: a BR060 (ligação 
da região até a capital Goiânia e o Distrito Federal) e a BR452 (rodovia de Rio Verde – Itumbiara, divisa com o estado 
de Minas Gerais). Essas rodovias e a presença do porto de São Simão (hidrovia Tietê-Paraná) permitem a escoação da 
produção agroindustrial do Sudoeste Goiano para os centros consumidores do Sudeste brasileiro e para os portos de 
Santos e Paranaguá que despacham a produção para o mercado internacional.  (IMB, 2006)
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Mapa 01 - Regiões de Planejamento do Estado de Goiás
Fonte:IBGE e IMB (2013)

Elaborado por Juliana Andrade Lee
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A Marcha para o Oeste (década 1930-40) e a construção de Brasília (década de 

1950/60) permitiram a construção de infraestrutura e da intensificação das relações 

capitalistas até então presentes nas grandes cidades do período como São Paulo 

e Rio de Janeiro. Essas transformações da Região Centro-Oeste e no Sudoeste 

Goiano viabilizaram não apenas a inserção dos equipamentos de produção como a 

ideologia do desenvolvimento e progresso vias as formas capitalistas de produção 

representadas com tecnologias, assalariamento, urbanização, consumo, indústrias e 

novos produtos, no caso, agropecuários.

Da modernização da agricultura ao agronegócio as atividades econômicas só 

foram viáveis devido as ações decisivas das políticas públicas federais e estaduais 

as quais davam financiamentos com juros subsidiados, investimentos públicos em 

infraestrutura, isenções fiscais a produção agropecuária e agroindustrial etc. 

O objetivo deste trabalho é caracterizar a modernização da agricultura iniciada 

no final da década de 1960, industrialização da agricultura (anos 1980 e início do 

século XXI) e o atual agronegócio o qual introduziu novas atividades agroindustriais 

na região como a cadeia produtiva de grãos-aves-suínos com instalação de grande 

indústria transnacional de capital nacional.

A pesquisa utilizou dados nas bases dos Censos Agropecuários e IMB (Instituto 

Mauro Borges) os quais permitiram comprovar através de análises as transformações 

do espaço agrário e rural da região. 

O presente artigo é parte da pesquisa de doutorado desenvolvida junto no 

POSGEA-UnB (Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade de Brasília) 

com a orientação do professor Dr. Fernando Luiz Araújo Sobrinho.

DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA AO AGRONEGÓCIO

A Região de Planejamento Sudoeste Goiano não teve no espaço a articulação das 

atividades mineradoras do século XVIII como na porção norte do estado de Goiás. 

Segundo pesquisadores a região era um grande vazio econômico e demográfico, mas 
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os trabalhos de Barbosa (2002) e Lourdeau (2015) destacam os sítios arqueológicos 

da área Nuclear de Caiapônia e Mineiros sendo comprovada a presença de grupos 

humano na região e assim, eliminando a ideia de vazio populacional. 

As atividades agropastoris do século XIX e início do século XX deram origem a 

cidades importantes do Sudoeste Goiano como Rio Verde (1854), Jataí (1882), 

Mineiros (1905) e Quirinópolis (1943). (TEIXEIRA NETO, 2009) (IMB, 2006)

Para Chaul (1997, p. 89),

[...] o setor da pecuária pode ser considerado como uma ilha no mar 
de estagnação econômica que se abateu sobre Goiás com o fim da 
mineração. Era o setor mais adequado às condições econômicas gerais 
da região. Afinou-se bem mais com as condições gerais do período pós-
mineratório.

Por outro lado as maiores barreiras para a articulação da pecuária goiana residiam 

em problemas como os altos custos com frete, sal e as grandes distâncias em relação 

aos mercadores consumidores. Não menos importante para estagnação econômica 

do estado e do Sudoeste Goiano, era a reduzida capitalização dos produtores no ato 

da comercialização. O gado bovino produzido em Goiás era comprado por grandes 

atravessadores por preços baixos e levados para cidades do Triângulo Mineiro como 

Uberaba e Uberlândia (Campos, 1971).

Os incentivos das políticas públicas para a ocupação e a implantação da pecuária 

bovina no Sudoeste Goiano são iniciados com a lei n°11, de 05 de setembro de 1838, 

a qual isentava por um período de 10 anos o pagamento dos Dízimos de Miunças e 

impostos da criação de gado bovino e equino aos habitantes já fixados e os que lá 

se fossem estabelece. Assim a pecuária bovina se desenvolveu tornando o Sudoeste 

Goiano região de destaque econômico nas suas atividades do comércio de bovinos.

A ocupação do Sudoeste de Goiássegundo Ab’Saber (In. CAMPOS,1971, p. 18),

[...] processou-se a partir dos meados do séc. XIX, graças a uma pecuária 
rudimentar, introduzida na região por elementos vindos de Minas Gerais, 
através de uma economia agrícola de subsistência. Somente por volta de 
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1840-1850, quando o ciclo do ouro nas Gerais já pertencia a um passado 
remoto e quando a paisagem dos cafezais começa a inundar o Leste e 
Centro de São Paulo (algumas décadas antes da expansão ferroviária 
e do início da grande imigração europeia para o Sul do país), é que se 
faz sentir ligeiro movimento de imigração interna, das Gerais, para os 
intermináveis chapadões do Sudoeste Goiano. Datam dessa época os 
núcleos de Jataí e Rio Verde.

A ferrovia em Goiás data dos primeiros anos do século XX quando a agricultura do 

sul do estado deixa ser apenas de subsistência e passa a exportar, por exemplo, fumo. 

O gado bovino representava a principal atividade econômica e, ainda, destacavam-

se as exportações de arroz, charque, couros, suínos, toucinho e borracha. No ano de 

1910 é iniciada a construção da Estrada de Ferro Goiás como ponto de partida a cidade 

de Araguari no Triângulo Mineiro. Até 1915 a Estrada de Ferro chegara apenas até a 

margem do rio Corumbá, as obras da construção da ponte ficaram paradas até 1921 e 

no ano de 1922 a linha chega ao atual município de Vianópolis. (BERTRAN, 1988).

O rompimento definitivo com a fase do “atraso da mineração” ocorreu com 

a construção de Goiânia idealizada pelo então interventor do estado de Goiás 

Pedro Ludovico Teixeira no ano de 1930. Goiânia objetivava romper com as velhas 

oligarquias rurais, em especial a dos Caiados e atender os anseios políticos das 

classes ruralistas já articuladas no Sul e Sudoeste Goiano. Os grandes pecuaristas do 

Sudoeste Goiano dão seus primeiros passos nas decisões políticas ao contrapor-se 

aos interesses das velhas oligarquias goianas as quais dominavam a esfera política 

goiana nos tempos do Brasil Colônia até a Velha República apoiando a construção 

da nova capital responsável por introduzir novas relações econômicas e políticas no 

interior do Brasil. (CHAUL, 2006)

As ações da Marcha para o Oeste de ocupar o interior do Brasil era introduzir os 

padrões capitalistas dos principais centros urbanos da região Sudeste, essencialmente 

das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, seriam implantado/reproduzidos no interior 

do país com o objetivo de integrá-los e desenvolve-los na economia nacional. Além da  
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Marcha para Oeste a construção de Brasília e o Plano de Metas fundamentaram-se 

na entrada do capital privado na economia por meio da substituição das importações 

com a produção industrial de bens de consumo e, os investimentos públicos na 

implantação de indústrias de base e a construção da infraestrutura.

A construção de Brasília e o Plano de Metas do Governo de Juscelino Kubitschek 

(1956-1961) criaram impactos diretos no espaço geográfico de Goiás. A construção 

de infraestrutura (rodovias, rede elétrica, telecomunicações etc.) viabilizou o 

funcionamento das atividades burocráticas da capital, como também iniciou a 

interligação com os mais variados pontos do país até o centro do poder político.

Para atingir seus objetivos, segundo Almeida (2004,p.165), o Plano de Metas era 

compreendido em 30 metas entre elas:

1) Energia (com 43,4% do investimento total): elétrica; nuclear; carvão 
mineral; produção e refinação de petróleo; 2) Transportes (29,6% 
dos recursos previstos): reaparelhamento e construção de ferrovias; 
pavimentação e construção de rodovias; serviços portuários e de 
dragagens; marinha mercante; transportes aeroviários; 3) Alimentação 
(com apenas 3,2% dos investimentos previstos): trigo; armazéns e 
silos; armazéns frigoríficos; matadouros industriais; mecanização 
da agricultura; fertilizantes; 4) Indústrias de base (com 20,4% dos 
investimentos previstos): siderurgia; alumínio; metais não-ferrosos; 
cimento; álcalis; celulose e papel; borracha; exportação de minérios de 
ferro; indústria automobilística; construção naval; mecânica e material 
elétrico pesado; 5) Educação (3,4% dos recursos): formação de pessoal 
técnico.

A construção de Brasília por meio da expansão das redes de comunicação, 

transporte e energia fomentou a imigração para o Centro-Oeste. Portanto, essa 

articulação do espaço permitiu ondas migratórias e a inserção da região no cenário 

econômico nacional e internacional. (FREDERICO, 2010) 

Santos (2007, p.130) afirma sobre a construção de Brasília como novo pacto 

territorial:
Ela se inscreve em um movimento bem mais amplo, o da modernização 
do país, cujo território devia se equipar de um modo adequado à 
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enorme mudança programada. Equipam-se alguns pontos privilegiados, 
mediante uma obra consistente de renovação urbana e o próprio 
território como um todo é chamado a ter mais fluidez.

Indica Santos que o capitalismo exigia um Estado mais dinâmico e moderno, 

com território no qual as “ordens e mensagens” chegassem com eficiência. Todos 

esses investimentos em infraestrutura são as justificativas para dinamizar os fluxos 

de capitais, pessoas, dados, mercadorias etc. Porém, característica deste processo 

é a presença de monopólios e oligopólios nacionais ou internacionais para as novas 

áreas do mercado as quais são confundidas com os “próprios limites geográficos, 

facilitando a concentração econômica, e a concentração espacial.”. (2007, p. 131)

As obras relevantes para o estado de Goiás realizado pelo Plano de Metas foram 

a BR-060, que liga o Sudoeste Goiano até Brasília, e a usina hidrelétrica de Cachoeira 

Dourada. As principais transformações espaciais do Sudoeste Goiano, como em 

grande parte do Cerrado, no fim da década de 1960 e início de 1970 foram promovidas 

pela modernização da agricultura a qual introduziu as lavouras mecanizadas de soja 

e milho. 

A modernização da agricultura viabiliza-se pelos paradigmas da Revolução Verde, 

segundo Frederico (2010, p.31)

Para promover o aumento da produção e da produtividade agrícola, 
a partir de meados de 1960, o Estado, por meio de suas instituições 
de pesquisa e colaboração com empresas multinacionais reestruturou, 
mesmo que de forma seletiva, o sistema técnico agrícola brasileiro, por 
meio da implantação do paradigma da Revolução Verde. Este processo 
foi proposto e implantado por instituições internacionais dos EUA e 
multilaterais (Fundação Ford, Fundação Rockfeller, Banco Mundial, 
USAID), com a cooperação de instituições criadas do mundo.

Os elementos da Revolução Verde, por  Matos e Pessôa (2011), foram aplicados 

nos espaços rurais dos EUA e Europa, o aumento dos índices de produtividade 

tornaram-se quase exclusivo parâmetro para afirmar desenvolvimento econômico 

dos países adotantes das técnicas da Revolução Verde.
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O processo de modernização da agricultura fez parte das políticas públicas dos 

governos militares (1964-1985) com a introdução de novas técnicas e máquinas 

agrícolas, uso de fertilizantes, agrotóxicos, novas espécies vegetais, territorialização 

do capital no espaço agrário nacional com o uso de trabalho assalariado, expropriação 

de recursos naturais, circulação de mercadorias, recursos financeiros públicos para 

o setor agropecuário e acentuou as desigualdades regionais com acúmulo de terra e 

renda (KAGEYAMA;SAQUET, 1990, 2006).

A modernização da agricultura para Kageyama (1990, p. 113) 

Por modernização da agricultura se entende basicamente a mudança 
na base técnica da produção agrícola. É um processo que ganha 
dimensão nacional no pós-guerra com a introdução de máquinas na 
agricultura (tratores importados), de elementos químicos (fertilizantes, 
defensivos, etc.) mudanças de ferramentas e mudança de culturas ou 
novas variedades. É uma mudança na base técnica da produção que 
transforma a produção artesanal do camponês, à base da enxada, numa 
agricultura moderna, intensiva, mecanizada, enfim, numa nova maneira 
de produzir. A modernização da agricultura no Brasil é, pois, um processo 
”antigo”. Nesta transformação da forma de produzir houve substituição 
de determinadas culturas por outras e, dentro da mesma cultua, por 
outras variedades modernas.

As marcas da modernização da agricultura no Sudoeste Goiano são sentidas com 

a expansão das lavouras de arroz, milho e soja (Gráfico 1). A região é colocada no 

cenário da modernização da agricultura por apresentar características físicas e de 

estrutura agrária própria para o desenvolvimento das lavouras comerciais de grãos 

em virtude dos seus elementos naturais, terras disponíveis para o aumento rápido 

da produção de grãos (Arrais, 2013).

A primeira cultura introduzida nas áreas de cerrado durante o processo de 

modernização da agricultura foi o arroz. Este produto agrícola é considerado como 

“amansador” dos cerrados, ou seja, permitiu a melhoria nas condições naturais dos 

solos, proporcionando posteriormente a introdução, da soja e do milho.Comuns são 

os relatos de agricultores sobre os primeiros anos da década de 1970: cultivavam o 
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Gráfico 01 - Sudoeste Goiano: Produção de Arroz, Milho e Soja (ton) 1970-1995
Fonte: Censo Agropecuário (1970, 1975, 1980, 1985, 1995). Organizado pelo autor (2016)

arroz, não apenas para melhorar as condições dos solos, mas por motivos comerciais, 

os preços na época eram atrativos e os estados da região Sudeste do Brasil eram 

mercados consumidores certos da produção.

A importância do arroz pode ser percebida desde 1965, com a instalação dos 

armazéns da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) no município de Rio 

Verde. Estes eram estruturados para o recebimento do arroz da região e serviam 

ainda de estoques reguladores do governo, como também se prestaram para garantir 

a expansão das fronteiras agrícolas da época através dos incentivos estatais.O 

arroz passava a perder a importância no cerrado devido a expansão das lavouras 

de soja as quais despertam interesse maior nos agricultores resultado preços mais 

atrativos.Como a produção de arroz é destinada ao mercado interno e as políticas 

governamentais das décadas de 1980 e 1990 privilegiam os produtos agro- exportáveis 

produzi-lo não era tão vantajoso economicamente e, também, a concorrência do 

arroz produzido no Uruguai e a Argentina terem preços mais atrativos.

Para Castro e Fonseca (1995), a redução da produção da área de arroz deve-se 

ao fato de a cultura ser essencial para a abertura da fronteira agrícola, tanto no 
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controle das pragas através da rotação de cultura para evitar problemas sanitários 

da monocultura, mas também por ceder espaço para um padrão produtivo elevado 

e de uma produção estável de grãos em grande escala. Os dados da tabela 1 tornam 

evidente a redução na acima dos 50%, em números absolutos, a produção passa de 

136.022 toneladas em 1970 para apenas 50.007 toneladas no ano de 1995.

ANO BRASIL CENTRO-OESTE GOIÁS SUDOESTE GOIANO

1970 - - - -

1975 43,2 60,4 23,2 6,7

1980 7,1 31,6 21,6 66,6

1985 11,1 -39,5 -42,4 -54,5

1995 -10,4 -41,4 -73,9 -54,6

ANO BRASIL CENTRO-OESTE GOIÁS SUDOESTE GOIANO

1970 1.884.227 24.568 10.219 307

1975 8.721.274 250.160 82.173 17.717

1980 12.757.962 1.509.861 368.477 130.136

1985 16.730.087 4.646.369 1.157.704 654.686

1995 21.563.768 8.246.281 1.960.112 1.111.334

Tabela 01 - Evolução da Produção Arroz (%): 1970-1995
Fonte: Censos Agropecuários 1970-1995. Organizado pelo autor (2016)

A produção de soja e milho são inversamente proporcionais aos dados da 

rizicultura do Sudoeste Goiano (tabelas 2 e 3). Os números de crescimento são 

expressivos, a soja cresce entre 1970-1995 com os seguintes índices: 5.6715, 6345, 

403,1% e 68%. O milho no Sudoeste Goiano tem a produção com índices menores, 

porém, não menos significativo: 237% (1975), 1980 variação menor de 1%, 22,4% 

(1985) e 283% (1995), números maiores se comparados com a produção brasileira, 

do Centro Oeste e Goiás com exceção da safra 1980.

Tabela 02 - Evolução da Produção Arroz (%): 1970-1995
Fonte: Censos Agropecuários 1970-1995. Organizado pelo autor (2016)
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ANO BRASIL CENTRO-OESTE GOIÁS SUDOESTE GOIANO

1970 12.770.216 768.379 547.432 77.856

1975 14.343.556 1.315.983 1.090.193 262.552

1980 15.722.581 1.565.805 1.277.414 262.586

1985 17.774.404 2.010.987 1.507.916 321.409

1995 25.510.505 5.616.168 2.971.570 1.232.195

Tabela 03 - Produção Milho (ton): 1970-1995
Fonte: Censos Agropecuários 1970-1995. Organizado pelo autor

A estrutura de silos no Sudoeste Goiano não acompanha o crescimento da 

produção apesar do elevado crescimento do período, se em 1970 existia capacidade 

para armazenar 1.308 toneladas de grãos em 1995 a capacidade armazenadora é de 

608.257 toneladas, mas relatos de produtores e empresários da região destacavam 

a necessidade de investimentos em novas unidades armazenadoras e, ainda, 

registravam-se nos anos 1990 a secagem e guarda provisória da produção de arroz 

em grandes avenidas das cidades de Rio Verde e Jataí.

Os dados da produção de grão demonstram como a modernização da agricultura 

transformou o campo e sua produção no Sudoeste Goiano, Arrais (2013, p.45) enfatiza

[...] Sudoeste Goiano, região que já se preparava para atender ao 
chamado nacional. Daí a positividade do discurso da modernização 
agrícola estar relacionada às necessidades econômicas nacionais, como 
o equilíbrio das contas públicas a partir da ampliação da pauta de 
exportações primárias. Tal perspectiva presente no II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND), documento que qualifica o Centro-Oeste como 
celeiro nacional – uma velha função que, na divisão internacional do 
trabalho, era reservada aos países periféricos.

A modernização da agricultura propiciou, segundo Müller (1989) a integração da 

indústria com agricultura por meio das relações estreitas entre as grandes empresas, 

grupos econômicos e o Estado.

O Cerrado foi utilizado como área de expansão dos mercados urbanos brasileiros 

e ainda, aumentar a oferta de produtos agrícolas, principalmente cereais, para o 
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mercado internacional. Estes fatores contribuíram com as diretrizes governamentais 

com vistas à integração das áreas periféricas por meio da interiorização da Capital 

(Brasília) e os eixos viários os quais se direcionavam as áreas de ocupação. O Estado e 

suas políticas públicas (crédito subsidiados, órgãos de assistência técnica, construção 

de infraestrutura, incentivos fiscais etc.) permitiram que essa modernização se 

propagasse pelos campos do Sudoeste Goiano. (BRASIL, 1982)

As técnicas da modernização foram propagadas também pelas cooperativas, 

no Sudoeste Goiano a COMIGO (Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do 

Sudoeste Goiano) foi uma das responsáveis pela propagação dos chamados pacotes 

tecnológicos. A cooperativa foi utilizada pelo Estado durante as décadas de 1970 e 

1980 como instituição de propagação dos pacotes tecnológicos, através de linhas 

de crédito e assistência técnica. Assim, beneficiou o grande e o médio proprietário/

produtor rural ao contrário dos seus ideais cooperativos do século XIX, que propunham 

um fortalecimento dos trabalhadores, expropriados dos meios de produção em 

virtude das inovações da Revolução Industrial.

Segundo Campos (1999), a COMIGO cresce na década de 1980 devido a três 

fatores externos: as políticas públicas da década de 1970, com grandes volumes 

de recursos financeiros para o crédito rural subsidiado, aos programas de 

desenvolvimento regional, com vistas à formação da infraestrutura para a articulação 

da modernização da agricultura e a política agrícola dos anos de 1980, que reduziu o 

crédito agropecuário e há um fator endógeno: a estratégia de crescimento na adoção 

de inovações tecnológicas

A industrialização da agricultura é o processo de impor aos produtores e produtos 

agropecuários um padrão de qualidade, quantidade e prazo de entrega definido pela 

indústria. O campo não é apenas mais um consumidor de produtos industrializados 

de máquinas e insumos (sementes, fertilizantes, agrotóxicos etc.). A produção 

agropecuária é a mais que matéria prima padronizada pelos critérios industriais, por 

prazos de contratos de compra e venda das indústrias, o campo, agora, produz bens 
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intermediários para as mais variadas indústrias, segundo Kageyama et al. (1990).

É possível afirmar que a industrialização da agricultura do Sudoeste Goiano ocorre 

com a implantação da unidade esmagadora e indústria de óleo de soja em 1983 na 

cidade de Rio Verde no parque industrial da COMIGO. Esta unidade foi a primeira 

instalada no Centro-Oeste brasileiro e possibilitou a região deixar de exportar 

somente a soja em grãos e passou a comercializar o farelo de soja e óleo de soja. 

(COMIGO, 2010)

A estrutura da cooperativa passou por transformações e incorporou os vários 

segmentos da agroindústria(Mapa 2 e Tabela 4). Os dados permitem concluir que a 

COMIGO investiu nos segmentos mais importantes na cadeia do agronegócio da soja, 

o processamento de sementes, a produção de fertilizantes e na moagem do grão. 

Desta maneira a cooperativa disputa mercados locais e mundiais, agregando 

valores à produção local, além de viabilizar grande parte do sistema produtivo da 

soja, aumentando a lucratividade da cooperativa. Porém ela, não demonstra um 

retorno econômico aos seus cooperados que muitas vezes compram os insumos de 

empresas nacionais e multinacionais devido aos preços mais altos praticados pela 

cooperativa.

O crescimento da produção e da produtividade de grãos na região determinou 

um crescimento da capacidade armazenadora e de secagem da cooperativa. Por 

outro lado, a empresa precisou adequar-se às novas exigências do mercado e dos 

setores públicos e financeiros. No ano de 2001, fechou a sua rede supermercados, 

implantando em seu lugar lojas exclusivas de produtos agropecuários para atender 

seus cooperados.
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Atividade/Produto 1998 2006 2015

Beneficiamento de sementes de soja 80 mil sacos/ano 180 mil sacos/ano 200 mil sacas/ano

Descaroçamento de algodão 7.500@/dia 7.500 @/dia desativado

Fábrica de fertilizantes 90 t/dia 100 t/h 240 t/h

Fábrica de ração 40 t/h 40 t/h 110 t/h

Fábrica de sabão 20 t/dia 20 t/dia s/d

Moageira de Soja 1.000 t/dia 3.500 t/dia 5.500 t/dia

Produção de sal mineralizado/
Suplemento Mineral 21 t/dia 36 t/dia 350 t/dia¹

Refinaria de óleo de soja 150 t/dia 150t/dia 250 t/dia

Unidade de processamento de leite s/d 120.000 l/dia 250.000 l/dia

Tabela 04 - COMIGO – Produto, Capacidade de Produção: 1998, 2006 e 2015
Fonte: http://www.comigo.com.br/cadastro.php (acessado em jul.1998, 10 de mai.2006 e 

20.set.2015). Organizado: pelo autor (nov/2015) ¹ Unidade de Jataí 130 t/dia e unidade Montes 
Claros de Goiás 220 t/dia

Mapa 02 - COMIGO: Estrutura Física (2015)
Fonte: www.comigo.com.br. Organizados pelo autor(2016) e elaborado por Juliana A. Lee
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O agronegócio no Sudoeste Goiano consolida-se com a instalação das unidades 

agroindustriais de empresa multinacional de aves-suínos nos municípios de Rio Verde 

(1997), Jataí (2005) e Mineiros (2007). A unidade agroindustrial de Rio Verde foi 

planejada para ser a maior planta industrial da empresa e com ela foram introduzidas 

novas atividades econômicas no campo como a produção de aves e suínos em escala 

industrial, relações comerciais entre produtores rurais e a agroindústria, uso cada vez 

maior de incentivos fiscais e de financiamentos públicos, exigências legais sanitárias 

e ambientais na produção agropecuária, criação de novas associações de produtores 

rurais, fortalecimento da cadeia produtiva do agronegócio especificamente da 

cadeia grãos-proteína animal de aves e suínos, construção de novas vias circulação, 

articulação de modais ferroviário e aeroviário etc.

Segundo a empresa o Sudoeste Goiano foi “escolhida” por apresentar as seguintes 

características: 1. a região do Cerrado apresentou o maior crescimento agrícola e 

possui uma área agriculturável de aproximadamente 8 milhões de hectares e solos 

favoráveis para mecanização; 2. terras planas, ou baixas declividades de textura 

argilosa com boa drenagem e fertilidade natural de médios e altos níveis; 3. regime 

de chuvas definido entre outubro e abril, além de prodigiosa disponibilidade de água 

(rios e do lençol freático); 4. temperaturas médias de 22ºC e amplitudes térmicas 

anuais de 2ºC a 6ºC; 5. mão de obra disponível e adaptável às atividades que serão 

desenvolvidas; 6. disponibilidade de energia elétrica 3 7. incentivos fiscais para 

instalação.

Faveret Filho e Paula (apud.Helfand e Rezende, 1998, p.31) afirmam que

Nos últimos anos, o padrão tradicional começou a dar mostras de 
esgotamento. De um lado, os custos logísticos e de gerenciamento 
de um grande número de integrados (a Perdigão tem cerca de 7 mil) 
vêm crescendo excessivamente. Levar ração, coletar frangos, prestar 
assistência técnica e supervisionar contratos de milhares de pequenos 
integrados - tudo isso é fonte de custos pouco compatíveis com um 
negócio de margens reduzidas.
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Existe a necessidade da redução dos custos operacionais do sistema integrado 

de aves e suínos por parte empresa processadora de aves e suínos. A saída para a 

redução dos custos é a produção integrada em propriedades rurais de maior porte 

que possibilitem a existência de granjas com número maior de animais, reduzindo 

os custos de transporte das rações, das aves e suínos. As grandes extensões das 

propriedades reduzem os problemas causados pelos dejetos dos animais aumentando 

a área de deposição e aproveitamento dos mesmos para adubação das lavouras 

locais de grãos. Três fatores essenciais para que este projeto não fosse instalado nas 

tradicionais regiões produtoras de aves e suínos do Sul do Brasil:

• não há possibilidade do aumento da produção de milho e mesmo de suínos e 

frangos.

• a alta concentração de aves e suínos em propriedades rurais de pequeno porte 

possibilita um alto risco sanitário, facilitando a disseminação de doenças.

• no caso dos suínos a produção de dejetos é vista como um problema na 

conservação do meio ambiente.

As relações do sistema de integração eram inéditas para os produtores rurais 

que são prestadores de serviços, tendo em vista que os animais alojados em suas 

granjas são de propriedade da agroindústria.A prestação de serviço é uma atividade 

tipicamente urbana, a partir dela é nítida a inserção de novas relações de trabalho 

no campo, por meio do sistema de integração.

Silva (1999, p.34) aponta que

O meio rural brasileiro se urbanizou nas duas últimas décadas, como 
resultado do processo de industrialização da agricultura, de um lado, 
e, de outro, do transbordamento do mundo urbano naquele espaço 
que tradicionalmente era definido como rural. Como resultado desse 
duplo processo de transformação, a agricultura - que antes podia ser 
caracterizada como um setor produtivo relativamente autárquico, com 
seu próprio mercado de trabalho e equilíbrio interno - se integrou no 
restante da economia a ponto de não mais poder ser separada dos 
setores que lhe fornecem insumos e/ou compram seus produtos. Já 
tivemos oportunidade de mostrar que essa integração terminou por se 
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consolidar nos chamados “complexos agro-industriais” que passaram 
a responder pela própria dinâmica das atividades agropecuárias ai 
vinculadas.

As instalações das granjas nas propriedades rurais transformam as paisagens 

destas unidades produtoras. Os módulos produtores de suínos (Figura 1) (com 

capacidade para 4 mil animais), SVT (sistema vertical de terminação), composto por 

4 galpões, lagoa de dejetos e área de compostagem. O sistema de alimentação é 

mecanizado, exigindo dos funcionários conhecimento de informática. Os módulos 

produtores devem estar distanciados no mínimo 200 metros de cursos de águas e 

das veredas, a 100 metros das reservas legais, e das minas e nascentes a distância ao 

montante de 400 metros e a jusante de 200 metros.Um dos principais problemas da 

suinocultura são a deposição e utilização dos dejetos. Estes são nocivos aos mananciais 

hídricos e solos, quando utilizados de forma incorreta. O sistema de tratamento de 

dejetos é realizado com armazenamento na fase líquida por um período de 6 meses 

antes de ser utilizado com fertilizantes nas lavouras de milho, sorgo e pastagens.

Figura 01 -Granja de Suínos
Fonte: Trabalho de Campo município de Rio Verde-GO, julho 2016. Arquivo do autor (2016)
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Os produtores do sistema frango de corte (FGO) possuem módulos compostos 

por 4 granjas, que comportam entre 22 a 24 mil frangos. O sistema de alimentação 

e abastecimento de água também é mecanizado, sem contato manual. As granjas de 

ovos – SPO (Sistema Produtor de ovos) são composta por 4 galpões com 14mil aves 

cada e a produção. A unidade agroindustrial de Rio Verde processa 560mil ovos por 

dia e estes são enviados para outras filiais da empresa em Nova Mutum-MT, Lucas do 

Rio Verde-MT, Mineiros-GO.

Figura 02 - Granjas de Frango de Corte
Fonte: Trabalho de Campo município de Rio Verde-GO, julho 2016. Arquivo do autor (2016)

De acordo com empresa, o sistema de integração é mais uma alternativa dos 

produtores rurais tornarem mais eficientes suas unidades produtivas. Não há 

mais a possibilidade de o produtor rural ser dependente de apenas uma atividade 

econômica, no caso a produção de grãos. Agora a pluriatividade se expande como, 

por exemplo, o sistema de integração.

Para Oliveira (2003), a instalação da empresa multinacional no município de Rio 

Verde e no Sudoeste Goiano apresentou benefícios como: a agregação de valores 

à produção agrícola, incremento das exportações, geração de empregos diretos e 

indiretos no campo e na cidade; favorecimento para o município criar a mentalidade 

da prática industrial, fomentando o desenvolvimento e crescimento econômico dos 

setores produtivos urbanos e rurais e propiciando a instalação de novas empresas, 

como, por exemplo, de embalagens, transportes etc.
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CONSIDERAÇÕES ANTES DE FINALIZAR

A modernização da agricultura da década de 1970/80 fomentou o processo de 

industrialização da agricultura com a instalação de unidades agroindustriais as quais 

criaram dependências das atividades agropecuárias perante o sistema financeiro, do 

uso dos pacotes tecnológicos e dos agentes comercializadores dessa produção de 

matérias primas.

O atual estágio de articulação entre as agroindústrias e as atividades agropecuárias 

é comumente denominado de agronegócio. O Estado e as políticas públicas da metade 

dos anos de 1990 e início do século XXI fomentam a instalação de unidades industriais 

e a consolidação da cadeia produtiva agropecuária se fundiu com as industriais. As 

unidades produtoras de matérias primas se converteram na extensão das indústrias 

as quais necessitam de produtos padronizados para manter a qualidade e a facilidade 

de produção e comercialização para os mercados consumidores.

Novas relações econômicas, políticas e socioambientais surgiram com essa 

etapa do agronegócio. O espaço agrário e urbano do Brasil e consequentemente 

do Sudoeste Goiano passaram por inúmeras mudanças desde o aumento das áreas 

de desmatamento, expressivos índices de mecanização da produção agropecuária, 

introdução de grandes granjas de aves e suínos, urbanização e crescimento urbano 

entre outros.
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Agronegócio e 
redes de cidade

Este eixo irá discutir temática do agronegócio e sua territorialização 

abordadas por pesquisadores na atualidade, bem como os processos 

de desenvolvimento desigual e combinado. Compreende-se que a 

modernização da agricultura, tanto cria “novas cidades/ centralidades”, 

quanto se apropria de estruturas urbanas pré-existentes a este processo, 

como cidades criadas no período colonial a partir da mineração, da 

marcha para oeste no Século XX, dentre outros processos e períodos 

de formação territorial. A partir dos anos 70 e 80 do século passado, 

a emergência de cidades médias nas regiões de produção agrícola 

denota já a relação latente entre campo e cidade, não no sentido de 

oposição, mas como complementaridade.

EIXO 2



EIXO 2 - AGRONEGÓCIO E REDES DE CIDADE

RESUMO: Este artigo discute a importância de se estudar a presença e a função de 

representações sociais sobre assentados rurais. Avalia as relações sociais entre o 

assentamento “Fazenda da Barra” e o vizinho bairro urbano de nome “Ribeirão Verde” 

no município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil. O estudo revela que 

as nomeações “baderneiros, desocupados, aproveitadores, criminosos, não aptos 

ao meio rural, preguiçosos, vagabundos” são representações sociais comumente 

atribuídas aos assentados pelos moradores da área urbana e pela população em 

geral. O assentamento “Projeto de Desenvolvimento Sustentável Fazenda da Barra” 

é o primeiro projeto de reforma agrária do país localizado dentro da área urbana de 

uma grande cidade. Em Ribeirão Preto são cerca de 663.323 mil habitantes (BRASIL 

IBGE, 2015); mais de 400 famílias vivem na “Fazenda da Barra” e mais de 30 mil 

moradores vivem no bairro urbano “Ribeirão Verde”. Sob o aspecto da psicologia 

social estudada por meio da categoria de lugar da ciência geográfica se procurou 

estudar se estas nomeações provêm de normatizações hegemônicas do modo de 

produção capitalista no mundo; de questões de fundo estritamente emocional ou se 

são conceitos que se interpõem ao que Lefebvre considera como espaço “percebido”, 

“concebido” e “vivido” (2006, p. 103-104).

PALAVRAS-CHAVE: Reforma Agrária. Agricultura Familiar. Moderna Agricultura. 

Conflitos. Ambiente Escolar. 
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INTRODUÇÃO

A pesquisa que originou o artigo teve como recurso metodológico a entrevista 

junto aos moradores do bairro urbano “Ribeirão Verde” e aos assentados da “Fazenda 

da Barra”, no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil e teve como 

objetivo conhecer como esses sujeitos reconhecem os assentados rurais. O bairro e 

o assentamento são espaços vizinhos, geograficamente separados por poucas ruas 

ou quarteirões. Uma experiência incomum “às barbas” da influência da expansão do 

atual modelo dominante de produção agropecuária; que tem se apresentado como 

hegemônico, assim como qualquer outro negócio de mercado. 

Verificamos por meio de entrevista oral que os moradores do bairro estudado 

representam socialmente esses assentados rurais como “criminosos, não aptos ao 

meio rural, preguiçosos, vagabundos, depredadores, perigosos, marginais”, “[…] 

invasores da propriedade alheia, (pessoas) perigosas, marginais, enfim, [...] imagens 

[...] que vão paulatinamente, formando o imaginário individual e social de grande 

parte da sociedade [...]” (SILVA, 2004, p.10). 

De acordo com o estudo, essas nomeações podem colocar em jogo o 

desenvolvimento econômico do bairro, do assentamento e dos novos rumos da 

reforma agrária ainda em aberto no país. O bairro e o assentamento estudado se 

localizam na periferia da cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, unidade 

da federação brasileira com maior concentração e produção de riqueza financeira. 

Fisicamente a vizinhança entre um bairro urbano e um assentamento rural seria a 

imagem mais adequada para se estudar a possível permanência ou a disseminação 

das citadas representações sociais. 

O assentamento e o bairro estão encravados em região fortemente impactada 

pela ação do mercado imobiliário e do agronegócio, com expansão de loteamentos e 

condomínios, rodeados por extensos cultivos de cana-de-açúcar e às margens de uma 

das principais rodovias do país, a rodovia Anhanguera. Portanto, o território estudado 

configurado pelo bairro urbano “Ribeirão Verde” e o assentamento “Fazenda da 
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Barra” simboliza o meio rural e urbano como complexos muito distantes do ideário 

de isolamento apregoado ao meio rural como “jardim do Éden” ou atribuídos como 

vantagens do meio urbano - este sim um lugar de “progresso e luzes” (WILLIAMS, 

1990, p.200).

Constatamos que as citadas conceituações, apesar de reconhecidas e reproduzidas 

pela imprensa local assim como por parte da sociedade, são pouco avaliadas por 

esses dois grupos estudados. E pouco enfrentadas como algo a ser superado. 

Perguntamos a um morador do bairro urbano como ele via um assentamento da 

reforma agrária na vizinhança de seu local de moradia: “[…] nem sabia que tinha isso 

aqui, é reforma agrária? [...] ah tem muita coisa errada né? A gente fica com medo, 

mas nunca aconteceu nada na minha rua não [...]” (morador do bairro, 63 anos, 

agosto de 2014). Por meio da categoria geográfica de lugar buscamos contextualizar 

essas argumentações com o objetivo de fundamentar o trabalho e comprovamos 

que o não enfrentamento dessa questão pode significar no mínimo menos eficiência 

das articulações locais, principalmente entre o bairro e o assentamento. E ignorar o 

peso do pensamento dos indivíduos é um questionamento para a psicologia social 

(SOUSA e VILLAS BÔAS, 2011, p.7).

Entre esses dois espaços, apenas aparentemente antagônicos, encontramos uma 

escola pública de ensino fundamental e médio, frequentada por esses dois grupos 

populacionais, ou seja, alunos assentados e alunos moradores do bairro. Verificamos 

os impactos destas representações sociais nesse inusitado ambiente escolar o que 

muito nos preocupou, pois fatores econômicos podem conduzir às generalizadas 

representações sociais e desembocar na ideia de que todo sujeito “pobre”, tanto 

no meio rural como no urbano é “vítima e algoz potencialmente voltado para 

contravenções ou crimes” (ADORNO, 2002). 

Como caracterização da área de estudo, consideramos que desde 1990 a cana-

de-açúcar é o principal motor da economia de mercado regional. A microrregião de 

Ribeirão Preto está desde 1990 entre as principais microrregiões produtoras de cana-
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de-açúcar no Brasil, concentrando cerca de 30% do açúcar e do álcool produzido 

no país (BRASIL IBGE, 2006). A microrregião de Ribeirão Preto cultiva cerca de 1,39 

milhão de hectares (IDEA, 2014). 

A partir de 1948, a usina São Martinho, localizada nessa microrregião, no 

município de Pradópolis-SP inicia a produção em larga escala desta commoditie 

agrícola. A monocultura da cana impulsionou o país a ocupar a posição de maior 

produtor de cana-de-açúcar e maior exportador de açúcar e álcool do mundo 

(BEZERRA, 2014, p.57). De certa forma, o álcool etanol tem representado para a 

microrregião de Ribeirão Preto - SP quase o mesmo que o petróleo representou um 

dia para o Texas, nos Estados Unidos. Mas, apenas 0,3% da população vivem na zona 

rural da microrregião de Ribeirão Preto (BRASIL IBGE, 2010). Em Ribeirão Preto a 

agropecuária só é responsável por menos de 1% do produto interno bruto da cidade. 
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Figura 01 - Vista aérea de Ribeirão Preto, São Paulo. 
Fonte: Anderson Bueno Pereira, 2010.

80AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



Os setores de serviços e logísticas relacionados ao setor rural é o que mantém 

a economia em movimento. Mesmo assim, de acordo com Bezerra ET al. (2014, 

págs. 60 e 61) 25% dos municípios da microrregião de Ribeirão Preto apresentaram 

aumento na proporção do número de pessoas ocupadas na agropecuária, ou seja, 

a microrregião de estudo se mantém direta e indiretamente de atividades do setor 

rural. De acordo com dados da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola, no intervalo 

de nove anos (2000 - 2009), todos os municípios dessa microrregião aumentaram o 

seu PIB per capita, exceto o município de Luís Antônio (BEZERRA, 2014, p. 75).

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DESDE O CICLO DO CAFÉ

Nas cenas descritas por Paziani em referência ao Arquivo Público e Histórico de 

Ribeirão Preto de 1909(PAZIANI, 2005, p. 175)se evidenciam que as representações 

sociais não são novidades na história regional. Os sujeitos dessa pesquisa passaram 

pelo período agroexportador dos séculos XV ao XX e pelo período de industrialização 

da agricultura, desde os meados do séc. XX até o final (BUAINAIN, 2014, p.182). E 

muitos carregam a história do país com o café que, na microrregião de Ribeirão 

Preto acumulava fortunas como a do maior produtor de café no mundo, o Coronel 

Francisco Schmidt enquanto, majoritariamente, a grande maioria apenas sobrevivia 

desse importante ciclo econômico, de pequenos serviços e do comércio. 

Mas, a partir da segunda metade do século XIX quem não se “enquadrava” ao 

“boom” do mercado produtor e exportador de café era tido como “criminoso, mal-

educado”, entre outras denominações. Paziani (In: FONSECA, 2008, págs. 4 e 5) cita 

que a elite de então se via incomodada com a presença de “mendigos, menores de 

idade e outros marginalizados” na praça central da então pequena cidade de Ribeirão 

Preto. Essas pessoas estavam sendo representadas socialmente, segundo os jornais 

da época, como “gatunos, vagabundos, pierrots e caftens”: 

[…] uma cáfila de negras, desocupadas e atrevidas e uma molecada 
insolente que está pedindo colônia correcional, que julgaram muito 
bem e bonito andar aos encontrões, com as senhoritas e senhoras 
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que passeavam pelas ruas [...] (Informações Jornal A CIDADE, 1905 In: 
FONSECA, 2008, p.1). 

Observa-se nessa descrição que as representações sociais parecem “roubar” 

o valor histórico do trabalho e principalmente da identidade do sujeito histórico 

“homem do campo, do pequeno produtor descapitalizado ou do trabalhador informal 

ou assalariado”. São também subjetividades que denotam o pequeno produtor rural 

como “bobo, ingênuo ou caipira”; mesmo com o setor da agricultura familiar sempre 

figurando na história como responsável pela produção dos alimentos básicos que 

toda a população precisa (FERNANDES, 2001, p.9).  

Nesse contexto, surgem os mitos de que o pequeno produtor é atrasado 

e posteriormente, que a reforma agrária não é viável ou necessária para o 

desenvolvimento, pois carregaria consigo forte fator ideológico e conceitual, como 

explica (OLIVEIRA, 2001, págs. 128 e 129). Sendo assim, as representações sociais 

embasam a ideia de que a solução para desenvolver a microrregião, não estaria, 

portanto, na reforma agrária ou na pequena produção de alimentos diversificados, 

mas no aumento da produção de alimentos com mais investimentos em modernização, 

o que levaria ao desenvolvimento local. Para autores como Graziano da Silva (1980, 

págs. 232 a 240) esses pressupostos tratam sobre uma vertente de “modernização 

conservadora”, pois beneficia apenas algumas atividades e regiões em determinado 

espaço de tempo. Com as regiões dependendo do Estado, deixando produtores 

camponeses à margem do processo, favorecendo o que alguns autores chamam de 

“modernização excludente”.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E REFORMA AGRÁRIA

As representações sociais sobre assentados expressam o que está ocorrendo 

no país: uma reforma agrária limitada, a que não apresenta apenas vertentes 

econômicas distintas, mas depende de diversos interesses. Expressam, como avalia 

Martins (2000, p.65) que, neste momento, ocorre no país uma disputa pela “forma de 
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reforma agrária” que se intenciona ou não implantar. Nesse contexto sem reflexão, as 

pessoas estão construindo suas identidades e toda a sociedade se posiciona ora como 

favorável ora como contra a reforma agrária, sem conseguir definir esse conceito: 

“[…] a gente sabe que falam da gente [...] mas [...] fazer o quê [...]”, (assentado, 55 

anos, dezembro de 2013). 

É um processo gigantesco, caleidoscópico, como indica Whitaker (2009, p. 35) onde 

todos estão no papel de sujeitos e de sujeitados ao denominado Plano Nacional de 

Reforma Agrária (BRASIL, 2003) ou às interposições econômicas mundiais, a mesma 

que toda a América Latina foi submetida. Com o rural passando a ser visto como 

ideal somente se houver modernização nos plantios, com processos agroindustriais 

voltados para atender nichos especiais do mercado interno ou com fins de exportação 

(MARINI, 2000, In: FREIRE, 2013, págs.131 e 132). 

Sobre essa questão, Gomes (2006, p.68) avalia que há diversas interpretações 

sobre o tipo de reforma agrária que se almeja para o país: Se esta deve alterar a 

estrutura fundiária onde o acesso á terra não seja o único elemento da questão; 

Garantir condições para as famílias produzirem e viverem bem promovendo a 

chamada função social da terra, com direito à moradia digna, escola e saúde; Ou se 

estamos tendo uma reforma agrária do tipo compensatória, como apregoa o Banco 

Mundial, incentivando o modelo de agricultura familiar dentro dos assentamentos, 

nos moldes do modo de produção capitalista, como vem sendo apregoado pelos 

governos, desde Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) até os dias de hoje.

Gomes (2006) avalia que uma reforma agrária deve significar investir em um 

novo modelo de modernização agrícola, sim. Em técnicas para produzir alimentos de 

qualidade, sim. Mas, com redução de custos, sem comprometimento de solos e água 

ou da própria renda familiar. Que isso é possível sem que o pequeno produtor passe 

a depender da cadeia industrial agrícola de insumos agroquímicos e maquinários. 

Que seja apoiado no desenvolvimento de técnicas que não compromete o seu bolso 

ou o ambiente e que, por isso,não seja rotulado como atrasado. 
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MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA: SENSO COMUM NO URBANO E RURAL? 

Os sujeitos pesquisados, assentados rurais e moradores urbanos, adultos, idosos, 

jovens, homens e mulheres são pessoas originárias de um mesmo complexo histórico 

e econômico e, portanto de um mesmo processo migratório. Tanto assentados como 

moradores do bairro estudado descendem de uma população composta a partir do 

regime escravocrata ou a partir do sistema de colonatos com a imigração de italianos, 

portugueses e espanhóis. Descendem de famílias de migrantes de vários estados, 

principalmente mineiros e baianos que chegaram à microrregião desde a empreitada 

Bandeirante contra os povos indígenas locais (Século XVIII). Destaca-se o fato de 

que a mão de obra escrava impulsionou os primeiros cultivos de café na região. No 

período entre 1874 e 1883, momento histórico para o país, quando a escravatura era 

enfim reduzida, a microrregião de Ribeirão Preto a aumentava. Registros apontam 

cerca de 800 escravos aprisionados no município nesse período, passando para um 

total de 1.386 pessoas escravizadas (MARCONDES, 2011, p. 403).

Entre as décadas de 1930 e 1940 os cafezais damicrorregião de Ribeirão Preto 

foram substituídos por culturas como algodão, feijão, milho, mandioca e cana-de-

açúcar. Já nos anos 1940 a maioria dos produtores passa a priorizar a produção 

de açúcar (ELIAS, 2003, p.72). Hoje, o município de Ribeirão Preto registra uma 

população de 663.323 mil habitantes (BRASIL IBGE, 2015), atualmente vivenciando o 

estágio mundial de financeirização agrícola, que começou no final do século XX. 

São pessoas que passaram pelo mesmo processo de exclusão social das regiões 

Nordeste do Brasil e/ou norte do estado de Minas Gerais ou mesmo do Estado de São 

Paulo e chegaram à microrregião de Ribeirão Preto a partir da década de 1970. Seus 

pais, tios e avós trabalharam ou trabalham como “volantes ou boias-frias” nos grandes 

latifúndios do Noroeste paulista ou buscam empregos pouco remunerados na cidade. 

A partir dos anos 1980, conquistaram um pedaço de terra pela participação junto 

aos movimentos sociais reivindicatórios. O MST - Movimentos dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra foi o primeiro movimento social ligado às questões do campo a 
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iniciar a luta pela terra na microrregião no início da década de 1980, quando capital 

e sindicatos regionais de trabalhadores rurais já se chocavam com as polêmicas 

questões trabalhistas e de propriedade e uso da terra agrícola. 

Nessa microrregião de estudo grande parte da população é formada por 

migrantes ou filhos e netos de migrantes, “atraídos” pelo processo de exclusão 

social. Necessita-se aqui explicar o conceito de exclusão, pois, grande parcela dos 

assentados rurais reconhece que a organização social em torno da luta pela reforma 

agrária possibilitou alternativa ao processo de exclusão histórico a qual todos sofrem. 

Mas, a relação com os moradores do bairro estudado, expressa nas representações 

sociais citadas, denota certa dificuldade de entendimento nesse sentido. Por isso, 

adota-se aqui o conceito exposto por Martins (1997, p.17) para quem exclusão “não 

é um movimento que ocorre para fora, porém, para dentro, colocando as pessoas 

na condição de subalternos, de reprodutores mecânicos do sistema econômico, 

reprodutores que não reivindicam nem protestam em face de privações, injustiças 

ou carências”.

O universo dessa pesquisa é composto por quarenta entrevistados escolhidos 

aleatoriamente, sendo: dez estudantes moradores; dez estudantes assentados; dez 

moradores adultos e dez adultos assentados. O recorte temporal do estudo se dá 

entre setembro de 2013 e o ano de 2014. Trata-se de uma pesquisa que explora os 

pontos de vistas dos envolvidos, sem, contudo, identificá-los na pesquisa. Seguiu-se 

o método qualitativo, o pressuposto de que:

[...] as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos 
e valores [...] onde o comportamento tem sempre um sentido, um 
significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser 
desvelado […] (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 131).

Aproximou-se do método da dialética sintética de Henri Lefebvre (1968, p.42) 

entendendo-se como espaço o que é socialmente produzido, com todas as suas 

contradições, sendo espaço, na teoria de Lefebvre (1968), o resultado de uma 
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dialética em três processos interconectados e nunca separados: o espaço “percebido”, 

“concebido” e “vivido” seja por interação, conflito ou alianças:

[…] Se nós considerarmos o conteúdo, se existe um conteúdo, uma 
proposição isolada não é nem verdadeira, nem falsa; toda proposição 
isolada deve ser transcendida; toda proposição com um conteúdo real 
é ambos verdadeira e falsa, verdadeira se é transcendida, falsa se é 
declarada como absoluta […](LEFEBVRE, 1968, p.42). 

Apesar do sentido aparentemente prático que confere Lefebvre (1968) ao método; 

quando se analisa a reprodução das representações sociais no espaço, obtém-

se nas análises contraditórias um sentido sintético, mas que ao mesmo tempo se 

complementa com o abstrato do tema representações sociais. Observando que, o que 

é vivido pode não ser percebido, apesar de concebido em algum momento. Procuramos 

o que Lefebvre (1968) considera como real, que tende ele próprio a se analisar, a 

apresentar uma síntese que, no caso é expresso por meio da representação social. O 

autor defende que uma representação social se forma do que é vivido, percebido e 

concebido e que isso ocorre em um movimento dialético ao mesmo tempo psíquico, 

social e político. Elementos subjetivos a quem cabem recomendações de F. Nietzsche: 

[…] Não podemos constatar nenhum factum em si: é talvez um 
contrassenso querer esse tipo de coisa. Tudo é subjetivo, dirão vocês: 
mas isto já é uma interpretação; o sujeito não é um dado de fato, mas 
algo que se ajuntou com a imaginação, que se colocou depois […] 
(ALMEIDA, 2005, p.276).

Pelo distanciamento entre o real e o imaginado, as representações sociais, de 

acordo com (OLIVEIRA e WERBA, 2002) buscam tornar o não familiar em familiar, o 

que, de acordo com (GUARESCHI, 2000) evidencia as representações sociais enquanto 

aspectos culturais e valorativos, ou seja, aspectos ideológicos estruturais. O termo 

foi cunhado inicialmente pela Psicologia Social, por Moscovici em 1961 (TORRES, 

sem data), hoje abordado pelas demais ciências. De acordo com Makowiecky, 

etimologicamente “representação” é de origem latina (repraesentare - fazer presente 

EIXO 2 - AGRONEGÓCIO E REDES DE CIDADE| Assentados e moradores urbanos: um estudo sobre as representações 
sociais nas relações entre o bairro urbano “Ribeirão Verde” e o assentamento rural “Fazenda Barra”, Ribeirão Preto, 
São Paulo, Brasil.

86AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



ou apresentar de novo): “[…] Representar é deformar e criar, para o real, mediações 

parciais, mas reveladoras [...]” (MAKOWIECKY, 2003). 

Para Torres (sem data) as representações sociais são o equivalente, em nossa 

sociedade aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais e podem 

também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum. Como não são 

sempre conscientes, ao circularem, adquirem outras causas que não as de origem, 

por isso não seriam simples opiniões ou atitudes (MOSCOVICI, 2004 In: REIS e 

BELLINI, 2011, p. 152). Sendo criadas com a finalidade de “tornar familiar algo não 

familiar” os riscos são previsíveis: Um fato isolado atribuído a um indivíduo como 

o acometimento de uma infração penal no assentamento ou no bairro urbano 

pode ser imediatamente remetido ao coletivo e este, por sua vez, reelabora esses 

conceitos. JODELET (1989) expõe que essas articulações passam por filtros afetivos, 

mentais e sociais próprios do sistema cognitivo, da linguagem e da comunicação e se 

materializam nas relações materiais, políticas e sociais: 

[...] As representações sociais podem ser analisadas como uma expressão 
autêntica no interior da individualidade e, uma expressão exterior do 
afeto, desvendando o poder de criação e transformação da realidade 
social [...] (JODELET, 1989 In: TORRES, s/ data).

Com a chegada dos movimentos sociais de luta pela terra e dos novos loteamentos 

urbanos nessa microrregião de estudo, os sujeitos desta pesquisa encontraram nas 

citadas representações sociais sobre os assentados, um campo de segurança para 

entender quem se instalava ali. Passando a adquirir o que (GRAMSCI, 1999) chama 

de consciência de grupo, o que obriga o sujeito a se ver como inteiro em determinada 

representação, reordenando o modo de pensar a sociedade. Na resposta para uma 

das perguntas, o morador do bairro revela esse apoio: “Qual a sua impressão dos 

assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os moradores do bairro e 

assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema?”:
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[…] No dia a dia? Não sei [...] ah, tem uns gados “sorto” aí, olha lá, 
incomoda a gente [...] O morador, durante a entrevista, disse que os 
assentados fazem “a maior confusão”, que “onde já se viu gado no 
asfalto”, aponta para a esquina e lá está o gado de um dos assentados 
circulando livremente pelas ruas do bairro urbano, atrapalhando o 
trânsito e sujando o asfalto [...] (informação verbal de morador do bairro 
Ribeirão Verde, 48 anos, agosto 2014).

O gado que saiu indevidamente do assentamento para circular no asfalto do 

bairro urbano é objeto de representação social na construção da identidade desses 

sujeitos. O gado passa a representar no espaço um ente abstrato que remete o 

assentado como produto desse espaço. Mas, como avalia (SANTOS, 1997, p.17) o 

espaço deve ser analisado por meio de categorias em conjunto: a forma (o que é 

visível), a função (a atividade desempenhada pela forma), a estrutura (a natureza 

histórica do espaço) e o processo (a ação que pode ser contínua). Sendo assim, é 

impossível ignorar o que estas representações sociais significam no espaço vivido. 

Para Branco (2003, In: FREITAS, 2008, p. 24) a identidade de cada um (conceito que 

aqui não é discutido), se dá a partir da representação do outro, gerando relações 

subalternas que tendem a segregar o diferente, a manter racismos, explorações e até 

justificar desavenças e crimes:

[...] Portanto, a identidade se produz na trama de inúmeras representações 
de ‘outros’ (semelhantes e diferentes) e de um ‘si mesmo’ (continuidade 
e transformação), que, por sua vez, ao serem processadas, orienta 
as demais representações do mundo a partir desse ‘sentido de si’ 
continuamente refeito [...] (BRANCO, 2003, p.24 In: FREITAS, 2008).

O processo modernizador agrícola nacional se amplia na divisão internacional 

do trabalho que, a partir dos anos 1990 passa a concentrar a questão fundiária, a 

renda e a propriedade. Se estruturando a partir das políticas públicas da década 

de 1960, do Estatuto da Terra de 1964 e com a criação do Programa Nacional do 

Álcool (1975). E com o processo de urbanização crescente, a partir da década de 

1970 e com a chamada “Revolução Verde”, a partir da década de 1990, passando 
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a “regular” a mão de obra para a atividade agropecuária proposta como moderna, 

para elevar a produção de alimentos e matérias-primas (MANTOVANI, 2002, p.1). 

Inovações tecnológicas e gestão financeira passam a ser sinônimos de agricultura 

de precisão – a que lida com análises de dados, questões trabalhistas e ambientais 

de forma sistematizada: “[...] É a cientifização e a tecnicização da paisagem […]” 

(SANTOS, 1994, p.51).

As representações sociais sobre os assentados, portanto, proveem da aproximação 

entre as questões do desenvolvimento rural, agrário e da reforma urbana que 

ainda não se concretizaram. (WHITAKER, 2009) fala sobre esse processo histórico e 

econômico que atua sob as representações sociais: 

[...] Os preconceitos contra o rural tradicional também resistem e estão aí 
para serem utilizados pela ideologia do agronegócio. Mas preconceitos 
não acontecem por acaso. Eles brotam da dominação e compõem as 
cirandas perversas no gigantesco caleidoscópio das ideologias, com suas 
descontinuidades, ilusionistas e inversões [...] WHITAKER (2009, p. 35).

Como as representações sociais na dinâmica social não são apenas objetos 

ou significados estáticos, sólidos, uma vez construídos, esses significados se 

transformariam em algo imutável, como reflete Lefebvre sobre a produção do 

espaço (LEFEBVRE, 1983). Mas, as representações sociais não são apenas aspectos 

cognitivos, estritamente emocionais ou especificamente isolados, frutos das 

reproduções hegemônicas (MENDES, 2004, p.4). Portando, consideramos nesse 

estudo que as causas ou as origens das representações sociais citadas não estão 

exclusivamente ligadas ao processo de estruturação social hegemônica, mas 

intrinsicamente relacionadas entre o que se pretende representar, deformar ou criar 

para o real, sobre esse processo de estruturação social hegemônico. De acordo com 

Mendes (2004, p.4), por meio das representações sociais mediamos parcialmente ou 

revelamos o que não é simples opinião ou atitude. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: CATEGORIA GEOGRÁFICA DE LUGAR

O assentamento “Fazenda da Barra” foi criado a partir da contradição da questão 

agrária na produção do espaço regional. E a proximidade geográfica entre um 

assentamento rural e um bairro urbano não tem contribuído com novas reformulações 

sobre as citadas conceituações sobre os assentados rurais. Nem o tema agrário obteve 

maior aceitação nessa microrregião. Verificamos que há tendências de intensificação 

e disseminação destes conceitos, o que, no local, dificultaria a criação de projetos 

comuns entre esses dois ambientes. 

As entrevistas revelaram que as citadas nomeações não são elementos apenas 

espinhosos para as relações sociais, mas recalcitrantes interpelações entre um 

mundo materializado pelas representações sociais e um mundo sonhado como 

possibilidades de realizações vantajosas tanto para esses assentados rurais como para 

esses moradores urbanos. Como sinaliza o próprio conceito de espaço geográfico, a 

concepção de mundo como espaço (MOREIRA, 2007, p.108) confere ao lugar uma 

interposição da realidade cruzada de todo processo globalizante, limitando o sentido 

de localização que, para (CARLOS, 2007) define as interligações impostas pela divisão 

social e espacial do trabalho, que determinam a totalidade espacial. 

As análises das respostas das entrevistas mostraram que as experiências que esses 

sujeitos estão tendo uns com os outros reforçam as desigualdades na escala estrutural 

hegemônica das relações sociais, econômicas e políticas exercidas no lugar. Sendo 

o lugar onde as pessoas não têm identidade única, mas adquirem a identidade dos 

lugares (no plural), entre o bairro urbano e o assentamento está diluída a compreensão 

do que seja pertencer, sobreviver ou existir. Para (GODOY, 2010), esses lugares não têm 

um sentido único compartilhado por todos, apesar de globalizado. E tampouco: “[...] 

o mundo não existe [...] são os lugares que realizam e revelam o mundo, tornando-o 

historicizado e geograficizado, isto é, empiricizado [...]” (SANTOS, 1996, p. 258).

Em vários momentos das entrevistas, o assentamento parece reproduzir um sentido 

topofóbico quanto ao lugar. Tanto o bairro como o assentamento são ocupações 
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relativamente novas, não puderam ainda contar com aquelas experiências afetivas 

que muitos referem ao lugar em que vivem. Para os moradores urbanos perguntou-

se o que achavam em ter um assentamento de reforma agrária na vizinhança de seu 

local de moradia no bairro: 

[...] Ah seria melhor se eles fossem para um sitio [...] aqui na cidade não 
tem muita estrutura [...] para eles, quero dizer [...], (informação verbal 
fornecida para esta pesquisa, pelo morador do bairro urbano L.A.D. de 
60anos, 2014). […] Os Sem Terras? Nunca ouvi falar não [...] ali tinha que 
fazer mais casa e crescer o bairro [...], (morador do bairro urbano, 58 
anos, agosto de 2014).

Para Tuan (1980) o lugar representa arquivo de lembranças e realizações 

importantes que inspiram para viver o presente. Como explica (KAHIL, 2005, p.25), nessa 

microrregião de estudo temos uma população oriunda de uma mobilidade promovida 

pela divisão internacional do trabalho que “no lugar desagrega, divide, esfarela as 

relações sociais em nome da integração do país à economia mundial. Integração essa 

que hierarquicamente, chega até as menores regiões - e de modo excludente”.

De acordo com Santos (2008) ocorrem também efeitos provenientes das 

relações do lugar com as redes territoriais exteriores ao lugar. Relações que o lugar 

estabelece no próprio território quanto à modernidade, quanto à concentração do 

uso das terras, quanto aos monocultivos, às condições ou a falta de condições para a 

produção de alimentos diversificados, tudo o que representa as “verticalidades” e as 

“horizontalidades” de um mesmo processo histórico: “Elas são o teatro de um cotidiano 

conforme, mas não obrigatoriamente conformista, e, simultaneamente, o lugar da 

cegueira e da descoberta, da complacência e da revolta” (SANTOS, 2008, p. 286). 

CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO URBANO E DO ASSENTAMENTO RURAL

Na origem de grande parte dos moradores do bairro “Ribeirão Verde” estão 

pessoas que antes de se tornarem proprietários ou locatários no bairro urbano viviam 

em moradias precárias nas periferias de cidades como Ribeirão Preto entre outras 
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cidades do Noroeste paulista. Muitos também vieram de processos excludentes 

da zona rural de outras regiões. Os imóveis têm qualidade estrutural regular, com 

saneamento básico e energia elétrica que, segundo os moradores, corresponderam 

aos anseios iniciais, mas há queixas quanto à insuficiência de serviços básicos de 

educação, saúde, trabalho, transporte, segurança e lazer no próprio bairro (Figura 2). 

E quanto à distância em relação aos demais bairros ou ao centro da cidade. O bairro 

tem aproximadamente 30 mil moradores e começou a ser construído no final da 

década de 1990 pela iniciativa privada com 3.461 lotes populares urbanizados numa 

área de antiga fazenda, distante 15 quilômetros do centro da cidade. 

Assim como o assentamento, o bairro pertence à microbacia do córrego das 

Palmeiras, à margem esquerda do rio Pardo, região que apesar de quase totalmente 

urbanizada é considerada área de recarga do aquífero Guarani. De acordo com a 

“Planta de desenvolvimento urbano do município” o bairro está sujeito às legislações 

de uso e ocupação dos solos pela classificação de “Zona de Uso Especial” (PLANO 

DIRETOR DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, 2003).

Figura 02 - Rua do Bairro Ribeirão Verde. 
Fonte: Silvia Sabina Buosi Cardinale, agosto de 2014.
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Os assentados da “Fazenda da Barra” mantêm vínculos com a área urbana do 

bairro vizinho; estudando, trabalhando, transitando ou como fregueses no pequeno 

comércio local. Os moradores do bairro urbano adquirem produtos dos assentados, 

legumes, verduras, que são vendidos nas ruas do bairro urbano ou no interior do 

assentamento. No assentamento rural, as pessoas sobrevivem economicamente no 

mercado de trabalho em geral, principalmente no setor informal e de serviços e não 

apenas da produção agropecuária dos lotes (Figura 3). E, apesar da distância do centro 

da cidade, muitos assentados afirmam total falta de interesse em voltar a morar 

na área urbana: “Problema tem, mas daqui ninguém me tira, minha roça tá seca, 

sem água, mas a gente pega um crédito aqui outro ali e vai levando” (assentado, 63 

anos, agosto de 2014). Em sua maioria, os assentados são ex-pequenos proprietários 

que perderam suas terras ou assalariados rurais ou urbanos que passaram por 

períodos de desemprego ou de trabalhos precários, assim como os moradores do 

bairro estudado. Os assentados dependem de políticas públicas de crédito, rede de 

abastecimento de água e assistência técnica:

“Cheguei aqui em 2003. Vim com minha mãe e meus irmãos, meu pai 
ficou na Bahia, na cana, ele não queria arriscar [...] nós montamos um 
barraco (em outro bairro de Ribeirão Preto) e aí meu pai veio e ficou 
sabendo dos sem terras, que a gente ia ter uma terra nossa, lá na Bahia 
ele era empregado de fazenda” (assentado, 31anos, agosto de 2014).

Estão assentadas 460 famílias, divididas numa área total de 1.790,80 hectares 

com 1,6 hectare em média cada uma. A área foi propriedade privada, desapropriada 

em 2007 para fins de interesse social e reforma agrária, de acordo com os artigos 

da Constituição Federal (1988) artigos 184, 185, II e 186. O motivo principal da 

desapropriação é conferido ao fator “exploração econômica de forma improdutiva, 

além de comprovada degradação da área e desrespeito às normas ambientais 

legais”. De acordo com (ZOEGA, 2013) que analisou o assentamento Fazenda da 

Barra discutindo o aspecto social de uma questão que vinha sendo vista apenas pelo 

aspecto do direito à propriedade, como um direito absoluto e inquestionável. 
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Figura 03 - Um dos lotes do assentamento Fazenda da Barra. 
Fonte: Silvia Sabina Buosi Cardinale, agosto de 2014.

A partir da Constituição Federal de 1988 o direito de propriedade passa a estar 

condicionado ao fator da função social da mesma, direito básico do ser humano. São 

requisitos para se cumprir a função social da propriedade, ações como não manter 

trabalho análogo ao escravo ou desrespeito às legislações ambientais. 

“a expropriação da Fazenda da Barra pode ser considerada uma 
“inovação” em relação ao tratamento conferido ao meio ambiente. Ao 
confrontar a lógica dominante, em defesa da exploração sustentável 
da terra, a conquista da desapropriação do imóvel em questão, bem 
como a gradativa consolidação do chamado “PDS da Barra”, devem ser 
compreendidas como um exemplo a ser aprimorado e disseminado” 
(ZOEGA, 2013, p. 206).

Não é possível tomar posição acrítica quanto às citadas representações sociais 

vigentes diante do diferencial político, jurídico e histórico e das condições de 

instalação tanto do projeto do assentamento como do loteamento que originou o 

bairro urbano. Conforme Santos (2008) o lugar-objeto deste estudo não é um pedaço 

de uma totalidade, mas a própria totalidade que tende a movimentar os futuros 
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rumos econômicos, da própria reforma agrária ou urbana que o país deve ou não 

programar; ou o próprio futuro de toda população: 

“nossa preocupação é exatamente a busca de surpreendermos, no lugar, 
as transformações que poderão atribuir um novo sentido, um sentido 
mais veraz e enriquecedor para a existência plena de cada pessoa, para 
que seja possível a construção de uma nação plena de cidadãos fortes”. 
(KAHIL, 2005, p. 12). 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: MODELO AGROECOLÓGICO DA PRODUÇÃO

Nas respostas às entrevistas desse estudo, desconfianças, medos e aversões. 

Subjetividades que estariam se estruturando por conta das dificuldades de se 

operacionalizar o modo de produção agropecuária proposto desde a fundação do 

assentamento rural estudado. Os movimentos sociais na microrregião de estudo, 

até como “coadjuvantes” na divisão social do trabalho reconheceram, ao receber 

a imissão de posse da área, que a desapropriação da Fazenda da Barra em Ribeirão 

Preto precisava do aporte de um novo modelo de desenvolvimento agropecuário. 

Modelo que embasasse o então projeto de reforma agrária. Era o início da década 

de 1980 e os movimentos sociais rurais foram mobilizados para defender na Fazenda 

da Barra a necessidade de diversificação da produção agrícola, divisão do uso e da 

ocupação das terras como garantia para a soberania e a segurança alimentar nacional. 

Defendendo uma assistência técnica especializada em um modelo agroecológico, que 

respeitasse o ambiente e as pessoas. Apesar (ou por isso) da área estar próxima da 

periferia urbana e de grandes cultivos convencionais de cana-de-açúcar, com história 

de solos em altos índices de degradação no local.

Então, o modelo “Projeto de Desenvolvimento Sustentável” (PDS), um dos 

modelos nacionais de reforma agrária foi adotado na Fazenda da Barra. O PDS 

prescreve uma agricultura diversificada para alimentos de qualidade, sem o uso dos 

chamados agrotóxicos, não objetivando apenas o lucro (FREITAS, 2008, p.24). Desde 

então, esse projeto tem gerado aprendizagens diversas nessa região. Foi apresentado 

à sociedade de Ribeirão Preto como resultado de um acordo oficializado junto ao 
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INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e Ministério Público por 

meio de um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta.

Antes da ocupação da área pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

antes da desapropriação, existia no local uma fazenda que apresentava irregularidades 

como plantios predatórios em áreas onde deveria existir reserva legal nativa; falta de 

conservação de solos; queimadas irregulares, depósito de resíduos sólidos; extensos 

cultivos de cana-de-açúcar, amendoim e soja em APP’s - Áreas de Preservação 

Permanente, com prejuízos para o sistema hídrico regional que confluência com 

córregos e nascentes rumo ao sistema rio Pardo (ZOEGA, 2003, p.213).

Autores como (CAPORAL e COSTABEBER, 2000, págs. 16 e 17) destacam diferentes 

enfoques das políticas públicas de assistência técnica e extensão rural nesses 

assentamentos e apontam caminhos para resolver problemáticas socioambientais 

como essa, decorrente da aplicação do modelo convencional “químico-mecânico da 

agricultura”. Nesse sentido, ao entrevistarmos moradores do bairro tivemos como 

respostas, sinais de atuação das representações sociais implicando nessa questão do 

modelo de produção agroecológico. Vê-se que as representações sociais funcionam 

como dedos em riste nesse projeto: 

“A Sra. já comprou algum produto ou utilizou algum serviço dos 
assentados? Qual a sua impressão?: “[...] Já comprei verdura, mas não 
gosto não, o pessoal reclama que tem muito agrotóxico, o pessoal não 
está comprando mais [...]”. Perguntou-se à mesma moradora se ela sentia 
o mesmo problema quando adquiria verduras no supermercado: “[...] 
estou preferindo lá [...] não tinha pensado nisso, mas estou preferindo 
no mercado” (morador do bairro, 45anos, agosto de 2014). 

De acordo com informações colhidas nas entrevistas feitas no estudo, assim 

como o pequeno produtor, os assentados ou dependem da adaptação ao modelo 

tradicional de agricultura vigente ou de técnicas especializadas para produzir de 

forma agroecológica. Só muito recentemente o assentamento começou a receber 

políticas públicas de crédito e assistência técnica. Após anos de tentativas, os 
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produtores alegam que são necessários ainda vários investimentos para conseguirem 

desenvolver uma produção nos moldes agroecológicos, como planejado inicialmente. 

De acordo com informações colhidas entre os assentados, além do assentamento 

se encontrar cercado por propriedades privadas dedicadas à monocultura da cana-de-

açúcar, antes da posse da área a terra agrícola já havia sido degradada, comprometendo 

hoje o sistema hídrico, dificultando o manejo pelo sistema agroecológico (Figura 4). 

Disputas e conflitos ocorrem dentro dos próprios assentamentos onde as práticas 

hegemônicas da atual política agropecuária brasileira atuam, sinalizando que sistemas 

integrados de produção, atrelados ao processamento industrial dos alimentos é na 

visão de alguns assentados o que pode garantir geração de renda no assentamento. 

No momento, de acordo com informações colhidas entre os assentados, se questiona 

até que ponto, na prática, o assentamento deseja o citado modelo agroecológico de 

produção: “o capital exerce uma territorialidade maior ou menor em determinadas 

partes, subordinando a renda camponesa conforme a medida de incorporação à 

lógica capitalista”(ROOS, 2014, p.17).

Figura 04 -Família produtora de frutas em um dos lotes do assentamento Fazenda da 
Barra. Ao fundo, produção extensiva de cana-de-açúcar em propriedade particular. 

Fonte: Silvia Sabina Buosi Cardinale, agosto de 2014.
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Tanto nos projetos de reforma agrária como nas intenções de reforma urbana 

deveriam estar implícitas toda a interdisciplinaridade que o termo “qualidade de vida” 

possa indicar (KLUTHCOVSKY e TAKAYANAGUI, 2007, p.13). Por isso, o enfrentamento 

da problemática das representações sociais passa pela discussão de como se dá a 

implantação de um projeto como esse e de como a sociedade o compreende como 

um projeto de seu interesse.

Informalmente, os assentados afirmam que “cada um está fazendo o que pode, 

adotando ou não métodos convencionais de cultivo”. Portanto, ainda é necessário 

muito empenho dos assentados na direção de restabelecer as condições degradadas 

da área, para investir de fato na produção agroecológica. Assentamentos como o 

desse estudo dependem de políticas governamentais de concessão de crédito 

subsidiado, sujeito a atrasos constantes nos repasses e de uma assistência técnica 

pautada pelo governo federal. Por enquanto, afirmam os assentados que, “quem 

não usa agroquímico não o faz apenas por falta de recursos financeiros”. E muitos 

declaram terem “dificuldades em compreender ou seguir as técnicas agroecológicas 

de produção”.

 Com todos esses apontamentos é esperado encontrar pessoas não assentadas 

criticando assentados e assentados criticando assentados por algum aspecto da 

produção, em descumprimento ao TAC – Termo de Ajustamento de Conduta ou 

pela atividade econômica de alguns fora do assentamento. Diante do exposto aqui, 

encontramos algumas das raízes de representações sociais como a de que o assentado 

“não é apto para as atividades da roça”: “ Falam que a gente não tem vocação para 

a terra, que a gente não entende de roça, que tem preguiça”, (assentado, 44 anos, 

agosto de 2014). 

Essas representações sociais são, portanto, elementos da divisão social e 

territorial do trabalho para “diferenciar” o campo da cidade. Essa microrregião se 

encontra nessa “esquina” onde o agronegócio é altamente tecnificado, voltado para 

a exportação, gerando recursos  para a balança comercial brasileira e se contrapõe 
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a uma agricultura familiar (inciso II, do art. 4º, do Estatuto da Terra, Lei 4.504/64) 

que atende o mercado interno, mas não conta mais com famílias numerosas para o 

trabalho no campo e nem apoio governamental para o seu pleno desenvolvimento. 

Estratégias para a agricultura familiar surgem na década de 1990 com o mote 

de trazer eficiência à pequena produção rural (SAUER, 2008, p.25)e hoje também 

embala o anseio por desenvolvimento nos assentamentos de reforma agrária. Essas 

ações confirmam a tese de hegemonia econômica a que Martins (2000, p.65) se 

refere quando defende que a agricultura familiar deve ser compreendida em sua 

peculiaridade na inserção na divisão social do trabalho. Martins (2000, p.65) avalia 

que a agricultura familiar não deve ser excluída da inserção no mercado, mas, esse é 

um processo que leva a um extenso retrocesso social, pois são várias as etapas para 

o tipo de modernização agrícola que o mercado apregoa aos pequenos produtores. 

Etapas que visam o curto prazo do lucro, muitas vezes incompatíveis com o saber 

agrícola tradicional ou as condições ambientais e sociais.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: REPERCUSSÕES NO ESPAÇO ESCOLAR 

O equipamento público escolar é um dos espaços onde ocorre cotidianamente 

a confluência entre os moradores urbanos e os assentados rurais estudados, 

sujeitos e sujeitados à história contemporânea do país. No espaço escolar, todas 

as representações sociais se encontram, se realizam e se reproduzem. A instituição 

pública estadual “E.E. Jardim Diva Tarlá de Carvalho”, localizada no bairro Ribeirão 

Verde tinha, à época da pesquisa (1994), 1.200 alunos sendo cerca de 40 filhos de 

assentados da “Fazenda da Barra”. 

Perguntou-se a um estudante assentado o que ele achava sobre estudar numa 

escola localizada na cidade. Apesar de vizinho muito próximo da escola, o fato do 

prédio se localizar no bairro e não no assentamento onde mora o entrevistado, 

parece “descolá-lo” da noção de “seu lugar”, como se à escola não pudesse pertencer 

definitivamente: “[…] Eu gosto dessa escola, queria morar aqui (grifo nosso, 
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referindo-se ao bairro) […] é uma escola boa [...]” (estudante – assentado, 13 anos, 

agosto de 2014). 

Quando se perguntou aos adultos assentados: “Como acham que são vistos pela 

sociedade?”, apresentaram-se respostas como “vagabundo, bandido ou baderneiro” 

e que a “mídia” seria responsável pela reprodução desses sentidos. Nas entrevistas com 

os jovens estudantes se observou as seguintes nomeações referidas aos assentados: 

“sujos, pés-sujos, fedido, porco, problema, bagunçados, baderna, burros, coitados”. 

Os estudantes da zona urbana também expressaram atribuições aos assentados 

como “excluídos, não aceitos, zoados, não gostados, implicados”. Pergunta ao aluno 

do bairro: Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?

“o problema é que os professores perdem muito tempo com eles [...] 
(os assentados alunos) [...] tem que explicar tudo” (aluno do bairro, 14 
anos, agosto de 2014). 

Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos 

alunos assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema? 

“Eu tenho uma amiga que mora ali (aponta rua perto da escola) ela é a 
única legal [...] o resto a gente tolera [...] é por causa disso que te falei 
[...] eles acham que nós somos sujo […] mas eu tomo banho todo dia vê 
se estou cheirando” (aluno assentado, 14 anos, agosto de 2014).

Essas respostas, de acordo com a abordagem estrutural da teoria das 

representações sociais a que se referem (CAMPOS e ROUQUETTE, 2003, págs. 435)

são também aspectos cognitivos ou estritamente emocionais:

“um conhecimento estruturado que tem um papel determinante no 
modo como os indivíduos veem e reagem face à realidade, fica evidente 
que este conhecimento é dotado de cargas afetivas, é atravessado (ou 
poderia se dizer, ‘ativado’) por um componente afetivo”.  

Esses sentidos, Campos e Roquete (2003, p.435) sinalizam que há uma “partilha 

social das emoções”. Com “as representações definidas enquanto modalidade de 
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pensamento social, sendo também mediadas por uma dimensão afetiva”. E, essa 

dimensão subjetiva ao se contextualizar com os processos hegemônicos encerra 

todo tipo de impedimento para a convivência: 

“Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro em 
relação aos alunos assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou 
problema? , perguntou-se nessa pesquisa ao aluno do bairro: [...] Não é 
preconceito, se a gente não vai com a cara da pessoa, é só isso”(aluno – 
bairro,11 anos, agosto de 2014).

 De acordo com os depoimentos dos estudantes, apesar da confirmação da 

existência das representações sociais nesse universo escolar, a direção da escola 

ainda não adotou uma posição pedagógica ampla para lidar com essas diferenciações. 

Mesmo sendo o bairro vizinho do assentamento de reforma agrária, conformação 

territorial de dimensão claramente rural e urbana. Sabe-se que o objeto da ciência 

geográfica é o espaço geográfico que atua sobre os objetos do presente e as mudanças 

físicas e funcionais, sem perder de vista que objetos e ações são indissociáveis 

(SANTOS, 2012, p.73). 

E, a escola é privilegiada no aspecto dessa possibilidade de vivência, dois mundos 

que têm lógicas de inserção somente aparentemente antagônicas. Conhecer como 

foi sendo construído o bairro e o assentamento, por que as coisas são assim ou 

assado é importante até como rompimento da simples visualização conformista das 

paisagens (KAERCHER, 1996, p. 111). 

A análise desse espaço possibilita compreender posições como: “O que significa 

ser filho de assentados da reforma agrária?” Ao dar visibilidade e aprofundamento 

à historicidade dessas representações, a escola pode colaborar com o processo de 

transformação social (SOUSA e VILLAS BÔAS, 2011, p.271). Em uma das respostas 

à pergunta “Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual 

tipo?” a aluna moradora do bairro de 12 anos que se refere aos assentados como 

muito “sujos” explica na entrevista que o indicativo prático adotado pela escola é o 

disciplinar, mantendo a questão das representações sociais na dimensão particular 
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ou pessoal: “[…] A gente fala com a coordenadora, ela chama em particular e ela, às 

vezes não resolve [...]”.

“o ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, seja ela 
verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 
diretamente provocada. Necessariamente, ela expressa um significado 
e um sentido. Sentido que não pode ser considerado um ato isolado” 
(FRANCO, 2005, p.13).

De acordo com informações colhidas, o assentamento Fazenda da Barra tem 

projetado a construção de uma escola regular oficial dentro da área do assentamento 

o que deve resolver problemas como o do deslocamento dos estudantes assentados. 

Mas, a localização do edifício escolar no assentamento não isenta os moradores 

do bairro ou os assentados da reflexão sobre todos os porquês da construção de 

uma escola somente para assentados, já que a vida não se limita às cercanias do 

assentamento ou do bairro. Ambos os sujeitos deste estudo, os jovens do 

assentamento e os jovens do bairro urbano têm projetos e identidades culturais 

similares e ao mesmo tempo mantém essa heterogeneidade diluída no processo 

de globalização dos territórios em que vivem. E sofrem a ambiguidade da condição 

humana de ser diferente e de ser igual ao mesmo tempo. 

A falta de enfrentamento dessas representações sociais, apesar de vivenciadas, 

pode significar, no mínimo, perda de oportunidades. Estudando na mesma escola 

ou em escolas separadas, na cidade ou no assentamento, de qualquer maneira, as 

representações sociais podem interferir tanto na visão de mundo desses jovens 

como nos processos de acúmulos de conhecimentos que os preparam para a vida 

adulta. Qual o papel dessa escola nesse sentido?(CACCIA BAVA,1995)analisou que 

a juventude, enquanto categoria analítica está em processo de formação cultural, 

construindo referências sociais, econômicas, políticas ou afetivas. E esses processos 

continuarão ocorrendo, independente da localização do edifício escolar.

Portanto, ambos os segmentos populacionais vivenciam sistemas de valores 

antagônicos e multipolares de “desterritorialização”. Neste estudo, de um lado, o 
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assentamento onde vive um jovem com formação sobre as históricas e contraditórias 

questões referentes à reforma agrária e ao desenvolvimento econômico; um jovem 

cuja família chega ao assentamento vindo de várias outras contrastantes regiões 

do país. E de outro lado, no bairro vive um jovem que busca sua individualização 

no meio social e econômico; um jovem afeito a todo tipo de informação ideológica 

sobre a questão agrária e sua própria condição no mundo urbano. Jovens que no 

urbano ou no rural vivenciam o mesmo processo de “territorialização”, sendo que, 

para Haesbaert (2003, p.15) estariam na realidade ‘desterritorializados’: 

“os excluídos do território enquanto morada, local de reprodução e de 
sobrevivência (os “aglomerados humanos de exclusão”), […] a estes, 
efetivamente deve-se dirigir o termo desterritorializados […] onde a 
desterritorialização se realiza em toda a sua perversidade”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo discute a importância de se compreender o momento atual que é de 

muita dificuldade para as condições de luta por um mundo menos desigual para todos. 

Nesse sentido, representações sociais têm embasado a visão de que esses segmentos 

populacionais se encontram em um novo território, o bairro e o assentamento ou o 

espaço escolar e passam a vivenciar novos aspectos homogeneizantes. Originando novas 

territorialidades que ganham resignificados com a noção de glocalização: “[…] permite 

pensar numa sobreposição de territórios. Numa territorialidade multiescalar com várias 

formas de inserção nos circuitos da globalização [...]”, (HAESBAERT, 2003, p.15). 

Como se espera que as possibilidades de vivências econômicas e culturais 

nessa região sejam momentos de aprendizado tanto para os moradores urbanos 

como para os do assentamento, a escola, enquanto instituição encravada entre 

esses dois territórios deve projetar uma pedagogia inclusiva, aproveitando o que 

sinalizam as funções das representações sociais. À escola cabe se inteirar sobre a 

crescente multiplicidade de formas e de possibilidades que as atividades agrícolas 

ou não agrícolas possam proporcionar em relação ao mundo do trabalho, nessa 

EIXO 2 - AGRONEGÓCIO E REDES DE CIDADE| Assentados e moradores urbanos: um estudo sobre as representações 
sociais nas relações entre o bairro urbano “Ribeirão Verde” e o assentamento rural “Fazenda Barra”, Ribeirão Preto, 
São Paulo, Brasil.

103AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



região. Pluriatividades que (CARNEIRO, 2007, p.7) chama de diferentes contextos 

econômicos e históricos que podem interessar a ambos os grupos de estudantes, 

promovendo projetos com o desenvolvimento da agricultura familiar, com geração 

de trabalho e renda também no bairro. 

Os alunos entrevistados, assentados ou não, mostraram que, quando há espaço 

para a livre expressão, as representações sociais se apresentam como intolerâncias 

uns sobre os outros: “[...] representações sociais se reproduzem e aceitam tudo o 

que as reforçam e rejeitam tudo o que as contradizem […]” (MENDES, 2004, p.5). 

Mas, as citadas representações sociais não podem ser simplesmente erradicadas ou 

repreendidas, já que são conceitos assimilados pelas pessoas para compreenderem o 

mundo (MENDES, 2004, p.5). O fato nos remete também ao conceito de autoestima, 

também não explorado neste trabalho, por estar permeado pelo senso comum, de 

difícil compreensão. Mas, sabe-se que sentimentos ignorados, ver-se como incapaz 

diante do olhar do outro, ver-se sem valor ou ser colocado em lugar inferior leva 

à criação das citadas representações sociais, à violência física e psicológica ou à 

desagregação social. Por isso, é preciso uma postura verdadeiramente educativa:

 “não se combater a discriminação [...] simplesmente tentando inverter 
de direção o discurso discriminatório. Não é procurando mostrar quem 
mente e quem diz a verdade, pois assim se passa a formular um discurso 
que parte da premissa de que o discriminado tem uma verdade a ser 
revelada” (ALBUQUERQUE, 2001, p.376).

Partimos da constatação de que a luta por direitos está cada vez mais difícil no 

mundo, mas concluímos que é preciso buscar novas formas de articulação global por 

um mundo melhor, como indica Santos (2014, sem número de página):

“as articulações contra a hegemonia hoje dependem mais de ações 
defensivas do que ofensivas [...] há muitas formas de se conhecer a 
realidade e buscar fazer justiça social, mas esta não acontece onde não 
há justiçacognitiva”. 
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EIXO 2 - AGRONEGÓCIO E REDES DE PRODUÇÃO GLOBAL

RESUMO: Localizado no Brasil Central, no domínio dos cerrados, o município de 

Cristalina-GO, destaca-se pela intensa e moderna produção agrícola, configurando-

se como a maior área irrigada da América Latina. Desde a década de 1990, o 

fortalecimento das atividades ligadas ao agronegócio provocou transformações 

espaciais na cidade, já que o campo exige especializações técnicas, científicas, 

comerciais e financeiras. Este trabalho teve como objetivo identificar e analisar a 

refuncionalização das formas comerciais e das atividades econômicas de Cristalina 

que estão diretamente ligadas ao agronegócio, especialmente, dos setores primário 

e terciário.

PALAVRAS-CHAVE: agronegócio; atividades econômicas; refuncionalização; cidade.

INTRODUÇÃO

São várias as cidades do sudeste e sul goiano, como Cristalina, Ipameri , Rio 

Verde e Catalão que trazem em suas dinâmicas socioespaciais estreita relação com 

o mundo rural. Atualmente, muitos trabalhos sobre essas localidades estão sendo 

desenvolvidos a fim de se compreender o papel da reestruturação produtiva do 

agronegócio na relação campo-cidade e também a real dimensão dos impactos 

ambientais gerados por essa atividade. 

Localizado no sudoeste do Estado, na microrregião do entorno do Distrito Federal, 

a 130 km de Brasília, o município, até meados da década de 1970, tinha como sua 

principal atividade econômica exploração de cristais. Atualmente, apresenta-se como 
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um expoente da agricultura comercial de grãos, a partir da utilização de técnicas 

modernas, dentre elas a irrigação por meio de pivôs centrais. São 698 pivôs centrais 

numa área de 56.072 hectares, configurando-se como a maior área irrigada da 

América Latina (ANA, 2016). No mapa da Figura 1, vemos a forte presença da irrigação 

por meio de pivôs na região centro-oeste do Brasil, com ênfase da microrregião do 

entorno do Distrito Federal.

Figura 01 -Área irrigada por pivôs (ha), por unidade de federação, 2016. 
Fonte: ANA, 2016.

Esses dados sobre irrigação traduz uma forte expansão do agronegócio na região 

de estudo, ao longo da última década, com emprego de modernas técnicas no campo 

e o fortalecimento dos fluxos, características do meio técnico científico informacional, 

que segundo Santos (1997), cria uma nova ordem espacial e estabelece novas 

relações entre espaço, tempo e técnica. Entretanto, podem significar problemas de 

ordem ambiental quanto ao uso indiscriminado dos recursos hídricos. Observamos 

na Figura 2, extensa lavoura de soja em Cristalina com a presença de pivô central.
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Figura 02 - Lavoura de soja, município de Cristalina, GO.
Fonte: autor, 2016.

A partir da década de 1990, com os avanços da modernização no território goiano, 

a região de Cristalina passa por profundas mudanças no modo de produção agrícola, 

com incremento de modernas técnicas de cultivo (QUEIROZ, 2010). Essas mudanças 

ocasionadas pelo fortalecimento do setor econômico da agricultura traz para o 

município, crescimento econômico, transformações socioespaciais e ambientais, 

mas também, gera desigualdades. 

Diante dessa breve introdução, este trabalho teve como objetivo identificar e 

analisar a refuncionalização das formas e das atividades econômicas de Cristalina 

que estão diretamente ligadas ao agronegócio, especialmente, aquelas ligadas aos 

setores primário e terciário.

METODOLOGIA 

O trabalho foi organizado em duas partes. Na primeira, foram discutidos através 

de revisão bibliográfica aspectos teóricos sobre a ocupação agrícola dos cerrados 

e algumas questões sobre cidade, campo e técnica. Para o estudo das formas 

espaciais e suas funcionalidades, foram realizados trabalhos de campo na cidade 

a fim de identificar elementos urbanos relacionados à dinâmica do agronegócio 

como a especialização do comércio. Para a análise das atividades comerciais, foram 

levantados dados como o número de estabelecimentos e empregos por atividade 

econômica e dados de crescimento econômico, como Produto Interno Bruto, PIB. 
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Estas informações são indicativos de crescimento econômico local expresso pelo 

aumento ou diminuição de estabelecimento e do número de empregos formais.  

Numa primeira análise, observou-se no Município de Cristalina, valores expressivos 

tanto quanto ao número de estabelecimentos por atividade econômica de atividades 

primárias e atividades terciárias como também quanto ao número de empregos por 

setor de atividade econômica.

As ações de revisão contemplaram a busca de informações em sítios eletrônicos 

de associações e comunidades científicas que tratam da temática da pesquisa. Para 

o levantamento de dados primários e secundários sobre a cidade de Cristalina, 

foram consultados dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Cristalina, 

IBGE Cidades, Governo de Goiás, Agência Nacional de Águas (ANA), associações 

comunitárias do município e Sindicato Rural de Cristalina. 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Apontamentos sobre a ocupação agrícola dos Cerrados

Os cerrados brasileiros ocupam dois milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 

22% do território nacional. Suas características gerais podem ser indicadas como: 

vegetação rasteira coexistindo com árvores e arbustos esparsos, clima estacional 

com duas estações bem definidas (seca e úmida) com precipitação anual média de 

1500 mm, presença de solos ácidos antigos, profundos e bem drenados e de baixa 

fertilidade. Essas características gerais apresentam grandes variações intra-regionais 

que não impediram uma rápida transformação e consequente diminuição desse 

ecossistema natural.

A ocupação do cerrado iniciou-se no século XVII com a procura de ouro e pedras 

preciosas pelo interior do país. A ocupação mais recente aconteceu nos anos 30 do 

século 20, através da ligação ferroviária entre São Paulo e Anápolis, passando pelo 

Triângulo Mineiro. (WWF, 1995)

Segundo Shiki et al (1997), os investimentos em infra-estrutura, programas 

EIXO 2 - AGRONEGÓCIO E REDES DE CIDADE| Agronegócio e refuncionalização: estudo sobre a especialização 
produtiva do comércio em Cristalina, GO.

114AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



EIXO 2 - AGRONEGÓCIO E REDES DE CIDADE| Agronegócio e refuncionalização: estudo sobre a especialização 
produtiva do comércio em Cristalina, GO.

de crédito subsidiado, construção de armazéns em áreas estratégicas, pesquisa 

de extensão rural, ajudaram a transformar o cerrado em campos de produção de 

grãos mecanizados da “revolução verde”. Ainda segundo Shiki et al (1997), grãos 

duráveis como a soja e o milho e também a carne bovina tornaram-se os principais 

interesses capitalistas nos cerrados, antes desprezados pelo capital enquanto espaço 

de acumulação. A capacidade dos capitais produtivos de traduzir a natureza dos 

cerrados em mercado foi sendo fortalecida pelo apoio científico da EMBRAPA.

O interesse internacional foi liderado pelos capitais japoneses através do JICA, 

Agência Governamental Japonesa de Cooperação, que estabeleceu bases de um 

acordo bilateral resultando em programas de governo entre os quais os chamados 

corredores de exportação e o PRODECER, e por último, a construção de uma 

companhia mista, CAMPO, onde o corpo executivo dos interesses japoneses no 

cerrado incluía empresas como a Mitsubishi, Ajinomoto, Toshiba, entre outros (SHIKI 

et all, 2000).

O PRODECER(Programa Nipo Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado) 

promoveu o assentamento de agricultores experientes do Sudeste e Sul do país na 

região do cerrado (WWF, 1995), com relativa preferência de japoneses e nisseis. Com 

formas de crédito supervisionado, empréstimos fundiários e de cobertura de despesas 

operacionais, incentivou a colonização e usos agrícolas do cerrado, especulando suas 

potencialidades futuras.

Como exemplo dessas potencialidades futuras, pode-se verificar na tabela 1, 

os dados do censo agropecuário de 2013 nas lavouras temporárias de Cristalina, 

destacando os principais produtos, a quantidade produzida, a área plantada e o valor 

da produção. Observamos a grande quantidade de área plantada, superando 350 mil 

hectares. 
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Tabela 01 - Lavouras de Cristalina, GO.
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2013. Elaboração do autor.

Relação técnica - cidade - campo

Para melhor compreender essa expansão do agronegócio, nos reportamos à Milton 

Santos e suas concepções teóricas a cerca do Meio Técnico Científico Informacional. 

Segundo Santos, (1996), esse é o meio da expressão geográfica da globalização, no 

qual o meio natural e o próprio meio técnico são substituídos, produzindo espaços 

de racionalidade e de ações globalizadas. O espaço geográfico é um conjunto 

contraditório, solidário e indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, 

que se formam e se organizam.  O meio natural e os objetos naturais, o meio técnico 

e seus objetos técnicos.

No MTCI, com emprego da tecnologia de ponta, a metamorfose espacial é rápida, 

produz objetos induzidos por ações carregadas de intencionalidades, o espaço é cada 

vez mais dinâmico. As redes, produtos da condição contemporânea das técnicas, 

propagam a inovação tecnológica através de infraestrutura própria para transmitir 

matéria e energia. Há uma interação entre horizontalidades (contiguidade, aspecto 

humano envolvido pelas relações sociais do lugar) e verticalidades (fluxo, cooperação 

ampla). (SANTOS, 1996). 

A técnica se impõe e se aplica em diferentes formas, tanto no espaço como no 

Produto Quantidade produzida/tonelada Área plantada/hectare Valor da produção/reais
Alho 22.500,00 1.500,00 R$ 137.250,00

Batata 119.625,00 3.190,00 R$ 167.475,00

Cebola 108.500,00 1.600,00  R$ 130.560,00 

Feijão 57.000,00 25.000,00  R$ 103.725,00 

Milho 717.600,00 90.000,00  R$ 294.720,00 

Soja 513.000,00 190.000,00  R$ 438.615,00 

Sorgo 180.000,00 45.000,00  R$ 45.000,00 

Tomate 485.000,00 5.389,00  R$ 703.250,00 

Trigo 15.000,00 3.119,00  R$ 12.281,00 

TOTAL 2.218.225,00 364.798,00  R$ 2.032.876,00 
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tempo, produzindo espaços diferenciados, porém não independentes entre si. Os 

elementos espaço, tempo e técnica, configuram e reconfiguram o espaço, sendo 

a técnica a principal característica na identificação de uma área mais desenvolvida 

(SANTOS, 1996).

Nesse contexto, segundo Elias (2007), a reestruturação produtiva da agropecuária 

incorpora elementos técnicos, econômicos e sociais e que têm profundos impactos 

sobre os espaços agrícolas e urbanos. Ademais, a formação das redes agroindustriais 

e as novas relações campo-cidade promovem novas formas de uso e ocupação do 

espaço agrário e “a organização de um novo sistema urbano, muito mais complexo, 

resultado da difusão do agronegócio globalizado, que têm poder de importar 

especializações produtivas ao território” (ELIAS, 2007, p. 126)

Nas cidades com estreita relação com o mundo rural, as atividades produtivas 

são especializadas e seus territórios são ocupados por empresas multinacionais o 

que fortalece a rede local-global (SANTOS, 1993). A partir de trabalho de campo, 

pudemos notar na cidade de Cristalina algumas transformações socioespaciais como 

a especialização recente do comércio com inúmeros estabelecimentos de insumos 

agrícolas para atender à demanda do campo, presença de multinacionais e indústrias 

de processamento de bens primários.

Essas transformações se intensificam partir da década de 1990, nas regiões do 

sudeste goiano e entorno do Distrito Federal, onde se localiza Cristalina e passam 

por profundas mudanças de ordem espacial e econômica, mediante à modernização 

da agricultura e ao incremento de redes técnicas como transporte e energia. 

Transformações espaciais e econômicas em Cristalina, GO

Ao fazer análise de dados econômicos do município, percebemos a relação entre 

a estrutura comercial do município com a atividade do agronegócio. Dentre eles, o 

número de estabelecimento por setor de atividade econômica que permite avaliar 

a importância de cada atividade no município sobre estabelecimentos por divisão 
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da atividade econômica. Esta informação também é indicativa do crescimento 

econômico local expresso pelo aumento ou diminuição de estabelecimento e do 

número de empregos formais. Observamos na Figura 3, um expressivo aumento das 

atividades ligadas aos setores primários e terciários, no período entre 2007 e 2013. 

Esse aspecto nos indica uma estreita relação entre cidade e campo.

Figura 03 - Pessoas ocupadas por setor da economia, 2007-2013.
Fonte: IBGE Cidades, 2016.

A tabela 2 evidencia a evolução o número de estabelecimentos comerciais por 

setor de atividade. Entre os anos de 2000 e 2010, o número de estabelecimentos 

dos setores primários e terciários aumenta em quase 50% e secundário, 78%. Dentre 

esses estabelecimentos, além de empresas de insumos agrícolas, destacamos as do 

setor alimentício de processamento de alimentos, como Bonduelle, Fugini e Sorgatto. 

A presença dessas grandes empresas processadoras de alimentos em conserva 

também tem uma participação bastante relevante para a economia do município.
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Tabela 02 - Número de estabelecimentos por setor de atividade econômica, 2000/2010.
Fonte: RAIS. Ministério do Trabalho

A conjuntura atual do município é resultado de mais de 15 anos de investimentos, 

especialmente em tecnologia. Atualmente, além de grandes produtores, a cidade 

também tem centenas de pequenos agricultores, que contribuem para elevar a 

renda do município. Segundo dados da Associação dos Engenheiros Agrônomos 

de Cristalina, são 600 pequenos produtores e 1.200 famílias na agricultura familiar, 

produzindo um impacto positivo no número de empregos da cidade.

Foram identificados 124 estabelecimentos vinculados à construção civil, como 

lojas de materiais de construção, instalações elétricas, hidráulicas, pedras, telhas, 

topografia, esquadrias, calhas, madeiras, aço e também a presença de quatro 

construtoras. 

Na indústria, foram contabilizados 50 estabelecimentos. De serviços especializados 

em produtos para agricultura e pecuária, são 17 e, aqueles ligados à pesquisa e 

assessoria para fazenda e agronegócio, são 9 estabelecimentos. 

Quanto à geração de emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos 

do Ministério do Trabalho, em 2016, o município de Cristalina ocupou o quinto lugar 

no ranking nacional e 1o do Estado de Goiás, com a geração de 3.079 novos postos 

de trabalho. Essa geração de emprego esta diretamente ligada às novas culturas 

instauradas no município como a maça e uva, que necessitam de mão de obra no 

campo e com rebatimentos no comércio da cidade com maior circulação de renda. 

NÚMERO DE ESTABELECIMETOS POR SETOR DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 2000/2010

2000 2010

Unidades 
territoriais

Atividades 
Primárias

Atividades 
Secundárias

Atividades 
Terciárias Total Atividades 

Primárias
Atividades 

Secundárias
Atividades 
Terciárias Total

Cristalina - GO 277 32 262 571 439 57 565 1.061

Goiás 17.564 10.024 43.618 71.206 27.915 18.260 84.343 130.518

Brasil 255.217 352.070 1.631.199 2.238.486 324.783 515.097 2.563.568 3.403.448
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Outro dado a ser analisado, é o Produto Interno Bruto do município, representado 

da Figura 4. O PIB representa o principal indicador de crescimento econômico do 

município, sendo calculado a partir da soma de todos os serviços e bens produzidos 

no município.

Agropecuária
Indústria
Serviços 1
Administração e Serviços Públicos
Impostos

Produto Interno Bruto dos Municípios - 2013

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cristalina

Figura 04 - Produto Interno Bruto do município de Cristalina, GO-2013.
Fonte: IBGE Cidades, 2016.

O PIB de Cristalina para o ano de 2013, indica que a agricultura é responsável 

por quase 50% da economia do município, seguidos dos setores de serviços, com 

29% e indústria com 11%. Tais dados, reforçam a importância da agricultura para o 

crescimento econômico do município. 

Já o PIB per capita, nos permite avaliar o grau de desenvolvimento local, 

dividindo o valor PIB pelo número de habitantes. Na Figura 5, temos o PIB per capita 

do município de Cristalina. Nota-se um expressivo aumento entre os anos 2010-

2013, com variação de 47%, em comparação ao estado de Goiás e Brasil. Esse dado 

pode ser um indicativo de aumento do poder aquisitivo da população e também 

os rendimentos dos setores econômicos. Porém, para se ter um panorama mais 

detalhado sobre o desenvolvimento local, é preciso agregar outros dados como 

infraestrutura pública, saúde, educação e saneamento básico.
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Figura 05 - Variação do PIB per capita do município de Cristalina, GO. 2010-2013.
Fonte: IBGE Cidades, 2016.

Esse tipo de agricultura, além de ocasionar modernização no campo, através 

do incremento de um conjunto de novas tecnologias de produção, traz para essas 

regiões o complexo da agroindústria, provocando mudanças no campo e na cidade, 

conforme observado nos dados. Além de Cristalina, são inúmeras cidades do sudeste 

e sudoeste goiano, como Ipameri, Rio Verde e Catalão que trazem em suas dinâmicas 

socioespaciais estreita relação com o mundo rural. (PESSOA; MATOS, 2012) 

Porém, o crescimento econômico de Cristalina, fruto da modernização do território 

e pelo incremento das redes, traz consigo alguns aspectos de desigualdades na cidade 

e no campo, que conforme Castilho (2010) é resultado de um processo determinado 

pelas relações sociais de produção e imposição desigual de certos processos, como a 

má distribuição de renda do município. Podemos observar na Figura 6, o rendimento 

domiciliar per capita.

Cristalina

Produto Interno Bruto per capita 2010 - 2013

40,000
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20,000

10,000
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Até 1/2 salário mínimo
De 1/2 a 1 salário mínimo
De 1 a 2 salários mínimos
De 2 a 5 salários mínimos
Mais de 5 salários mínimos

Rendimento Domiciliar per carpita - 2010
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Cristalina

Figura 06 - Rendimento domiciliar per capital de Cristalina, 2010
Fonte: IBGE Cidades, 2016.

Ao comparar a renda per capita com o PIB per capita do município, percebemos 

uma desigualdade. Se mais de 60% da população do município recebe até um salário 

mínimo e o PIB per capita foi de quase 35 mil reais em 2009, podemos concluir que há 

má distribuição e concentração de renda. Essa situação paradoxal é explicada porque 

a renda per capita não leva em conta a distribuição dessa renda nem estatísticas 

sociais, como saúde ou educação.

CONCLUSÃO

A construção de Brasília, a abertura de rodovias e facilidade do relevo plano, 

permitiu uma maior ocupação do cerrado, resultando uma grande expansão da 

agricultura comercial. A modernização no campo brasileiro, sobretudo na década 

de 1970, ocasionou profundas mudanças no ecossistema dos cerrados. A agricultura 

moderna, além de ocasionar modernização no campo, através do incremento de um 

conjunto de novas tecnologias de produção, trouxe para essas regiões o complexo da 

agroindústria, mas também, provocou mudanças no campo e na cidade, na medida 

em que parcelas da população se dirigiram para as cidades provocando alterações 

econômicas e espaciais.

Compreender o comportamento do Município de Cristalina frente às mudanças 

espaciais e econômicas ocorridas ao longo da última década, nos auxilia a esclarecer 

o papel da atividade produtiva do agronegócio para o crescimento e desenvolvimento 
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econômico do município através da geração de emprego, aumento da renda e 

especialização do comércio. 

Pudemos identificar através dos dados e pesquisa de campo, o fortalecimento 

tanto de objetos técnicos para abastecer as atividades agrícolas (comércio, silos, 

galpões, pivôs de irrigação) como novas relações de comércio com incremento de 

novas culturas permeando as lavouras do agronegócio. Nota-se também no município 

um processo de agroindustrialização (processamento de produtos primários). 

Considerar as especificidades do território analisado nos permite reconhecer 

características que poderão ser comparadas à outras localidades dando subsídio 

para elaboração de uma linha de investigação aplicável à realidades semelhantes, 

tarefa que será futuramente desenvolvida. 
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Impactos ambientais, 
culturais e sociais da 
moderna agricultura

Direciona-se aos estudos que compreendam as dinâmicas ambientais 

nas regiões produtivas da moderna agricultura a partir de abordagens 

teóricas, metodológicas e empíricas, em razão da intensificação do 

processo de modernização da agricultura e os impactos dele decorrentes 

acentuam as preocupações sobre as questões ambientais, culturais, e 

sociais contemporâneas e o desenvolvimento desigual e combinado.

EIXO 3



RESUMO: O trabalho de pesquisa visa analisar os impactos econômicos e sociais 

no município de Barretos e na Região Administrativa de Barretos (RA), a partir do 

Proálcool com a expansão do setor sucroalcooleiro, baseado em dados estatísticos, 

artigos acadêmicos para a pesquisa exploratória. O setor sucroalcooleiro expandiu 

com o avanço da bioenergia, extraído da cana-de-açúcar, e o aumento da demanda 

de etanol para os veículos flex, interferindo na economia da região e município de 

Barretos, interligando as atividades do campo, produção e serviços, resultando na 

evolução do IDHM nos últimos vinte anos. O trabalho foi realizado em etapas, 1º 

projeto de pesquisa, 2º análise da formação socioespacial do Brasil da cana-de-

açúcar, e em 3º o setor sucroalcooleiro e a transformação espacial do município 

de Barretos. Concluindo que o setor sucroalcooleiro incrementou a economia de 

Barretos e região, contribuindo para alavancar os serviços de terceirizações, indústria 

e comércio relacionado ao agronegócio da cana-de-açúcar, aumentando os dados 

demográficos consideravelmente nos últimos quatro anos.

PALAVRAS-CHAVE: cana-de-açúcar, impactos econômicos, setor sucroalcooleiro, 

bioenergia, Proálcool.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho de pesquisa, sobre os impactos econômicos e sociais no 

município de Barretos, é analisado a expansão do setor sucroalcooleiro no Brasil, a 

influência do cultivo da cana-de-açúcar, e da produção de açúcar e álcool no município.
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A análise foi elaborada em uma área territorial da Região Administrativa de 

Barretos (RA), a partir da década de 70 com o início do Programa do Proálcool do 

governo federal, coletando dados estatísticos, artigos acadêmicos para nortear a 

referência teórica, com pesquisa exploratória da cultura da cana-de-açúcar e seus 

derivados.

O município de Barretos evoluiu tanto demograficamente como na economia 

após a expansão do setor canavieiro na região, interligando as atividades do campo, 

produção e serviços de terceirização. Com o avanço da monocultura da cana-de-

açúcar na região de Barretos transformou o espaço geográfico, substituindo outras 

atividades agrícolas como cultura de alimentos e a laranja, no qual anteriormente a 

laranja era a principal cultura da região. 

Com as atividades da produção de açúcar e álcool (etanol) nas usinas da região 

mudou a economia do município, com maior fluxo de pessoas, circulação de 

mercadorias e serviços. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 

de Barretos evolui nos últimos vinte anos, sendo analisado pelo gráfico do Atlas 

Desenvolvimento de 2013, mudando a posição no ranking estadual e nacional, 

subindo na classificação, demonstrando avanço de desenvolvimento, influenciado 

pela cultura da cana-de-açúcar e a produção de seus derivados para exportação, 

observado nos dados estatísticos e econômicos do município.

Com a produção de energia a partir da biomassa utilizando recursos renováveis, 

apesar das vantagens do negócio surgiram problemas ambientais, como a queima 

da palha da cana-de-açúcar para a colheita, mas mesmo assim o setor canavieiro 

no Brasil expandiu tanto em área cultivada como na indústria, avançando com a 

diversificação produtiva, modernização tecnológica e qualidade de matéria prima, 

tornando-se um dos setores mais modernos do país.

A produção da cana-de-açúcar no Brasil transformou a economia, sendo o maior 

exportador de açúcar mundial, e um dos maiores de etanol, a expansão ocorreu 

por ser considerado o grande negócio do século XXI e pela demanda de mercado, 
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interferindo na crise energética do Brasil, com fonte de energia limpa e renovável 

para utilizar em veículos com motores do tipo flex bicombustível, sendo a matéria 

prima de natureza inesgotável, ao contrário de fontes de energia fósseis (petróleo/

gasolina) que são esgotadas, expandindo o setor sucroalcooleiro com a venda dos 

veículos flex.

O Estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar no Brasil, e a 

mesorregião de Ribeirão Preto já produzia desde o século XVIII e passou por diversas 

fases de expansão e estagnação do setor canavieiro, depois de aquecer o mercado 

do etanol foram ampliando as indústrias com novas usinas, desenvolvendo o setor 

sucroalcooleiro.

O Brasil utiliza de diversas fontes de energia como: os combustíveis fósseis, 

hidrelétrica, eólica, solar, biocombustível, mares, biogás. Atualmente o bagaço da cana-

de-açúcar é utilizado para gerar vapor para a produção de energia elétrica, com menor 

impacto ambiental e baixo custo, tornando muitas usinas autossuficientes em energia 

elétrica, algumas usinas comercializam o excedente para a concessionária local.

Na Região Administrativa de Barretos houve expansão canavieira de 48,78%, com 

percentual de mais de 40% de crescimento, desenvolvendo em direção a noroeste 

e oeste do Estado de São Paulo, e em 2008 foi a segunda maior RA do Estado que 

apresentou crescimento da área de colheita da cana-de-açúcar. 

Barretos possui concentração de terras com os latifúndios, pela monocultura 

da cana-de-açúcar, obrigando os pequenos e médios agricultores a buscar recursos 

para sobrevivência, como arrendatário de terras, parceria ou migrando para a zona 

urbana.

Na região instalaram novas usinas gerando empregos diretos e indiretos, e 

segundo o Instituto de Economia Agrícola - IEA, 52% da população econômica ativa 

participam do agronegócio, gerando maiores empregos do país. O sudeste brasileiro 

é o maior produtor de cana-de-açúcar e dobrou nos últimos anos, concentrando na 

região oeste do Estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, Barretos e Orlândia.
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O município de Barretos não possui usinas, mas a RA distribui em diversas usinas e 

destilarias, e o crescimento econômico teve reflexos positivos na economia do município, 

com recuperação demográfica, e gerando fluxo sazonal dos trabalhadores rurais.

Segundo dados do governo do Estado de São Paulo (2012) as condições sociais é 

considerada boa na região, aumentando a renda média do emprego formal e mudando 

duas posições acima na classificação de RA. O município de Barretos expandiu em 

percentual maior no setor de serviços, fato ocorrido pela expansão do agronegócio, na 

indústria um percentual menor, e a agropecuária oscilou com maior percentual.

Com a expansão do setor sucroalcooleiro ocorreu os impactos positivos na região, 

tanto na economia como na sociedade, desenvolvendo o município de Barretos, 

mas como todo processo existe também os aspectos negativos, como a mecanização 

substituindo a mão de obra, e a degradação ambiental com a queimada da palha da 

cana-de-açúcar na temporada da colheita, no qual muitos usineiros desrespeitam as 

leis ambientais.

A cana-de-açúcar tem uma influência importante no município de Barretos, pois 

a partir de seu desenvolvimento o IDHM mudou de faixa, aumentando de índice 

baixo (0,558) em 1991 para índice alto (0,789) em 2010 (IBGE), no ranking nacional 

foi classificada em 71º posição e no ranking estadual em 38º posição. 

A população de Barretos cresceu de 112.101 habitantes em 2010 para 119.243 

habitantes em 2015 (segundo a estimativa do IBGE em 1º de julho/2015), um 

crescimento de 7.142 habitantes em cinco anos, justificando a influência da cana-de-

açúcar no município.

MATERIAIS E MÉTODO

A pesquisa foi realizada por listagem de artigos acadêmicos, extração de dados 

referentes à cultura da cana-de-açúcar, junto aos órgãos relacionados à produção 

agrícola nacional e local, como o IBGE e EMBRAPA, bem como dados para referência 

teórica para pesquisa exploratória.
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O trabalho é em grande parte baseado na pesquisa bibliográfica, pois é fundamental 

para o estudo, nos fornece referências teóricas dos autores de trabalhos acadêmicos, 

no qual sustentam a pesquisa. Foi realizado em etapas, utilizando os dados para 

análise e comparação, na pesquisa qualitativa e quantitativa, com levantamento 

bibliográfico, dados estatísticos, teoria e informações sobre a produção da cana-de-

açúcar no município de Barretos e região.

O estudo de pesquisa foi realizado em um espaço territorial do município de 

Barretos e região, com acesso por duas rodovias estaduais e outras vicinais, a base 

econômica é o comércio, serviços, agricultura, e indústrias, com clima predominante 

quente e seco, bioma de Cerrado e Mata Atlântica.

Segundo IBGE (2013) Barretos está localizado a noroeste do Estado de São Paulo, 

na mesorregião de Ribeirão Preto, com altitude média de 530 metros, a  420 Km da 

capital paulista, possui uma área territorial de 1.565.639 Km², sendo a 13ª Região 

Administrativa do Estado de São Paulo–RA com 19 municípios da região, conforme o 

mapa da figura 1 abaixo.

Figura 01 - Mapa da região administrativa-RA de Barretos
Fonte: www.planejamento.sp.gov.br – acesso em novembro/2013
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Influência da cana-de-açúcar em Barretos e região

A produção e utilização de fontes de energia são fundamentais para manter a vida 

no mundo em que vivemos. Diante do contexto, onde todos os organismos vivos do 

planeta precisam encontrar energia para sua sobrevivência, seja pela energia solar, 

química, térmica ou mecânica. Para a manutenção da vida, tanto para o homem 

como para os animais é necessário o planejamento da produção de energia, onde as 

fontes necessárias para sua obtenção são o alimento, o sol e a água.

A bioenergia (álcool) é produzida pelo açúcar da cana-de-açúcar, e este forma 

um ciclo, e seu consumo são utilizados pelos veículos que emitem gás carbono 

para a atmosfera, e ao replantar esta cana-de-açúcar ela consome o gás emitido, 

fundamental para produzir açúcares (energia química necessária para sua 

sobrevivência), destacando também que existem diversas fontes energéticas e que 

dentro da bioenergia a cana-de-açúcar é uma das fontes.

Para diversificar a fonte energética, por causa da crise mundial do petróleo, foram 

criados no Brasil diversos projetos de fontes de energias renováveis para substituir o 

petróleo por outra fonte de energia, como o etanol para veículos automotores.

No Brasil o setor sucroalcooleiro é o maior em expansão, e a produção de etanol 

é a maior do mundo.  Com o aumento da produção e comercialização do açúcar 

e álcool, principalmente o etanol com a venda dos veículos flex bicombustíveis, 

transformou a economia da região do município de Barretos no noroeste do Estado 

de São Paulo. 

Em consequência deste fenômeno as usinas sucroalcooleiras intensificaram nos 

últimos anos, mas com a crise pela estagnação do Proálcool, incertezas do etanol 

como combustível, e a falta de liquidez dos antigos proprietários, as usinas foram 

comercializadas por grupos empresariais econômicos e pelo capital estrangeiro, 

concentrando e internalizando o setor, contribuindo para ampliação e implantação 

de novas usinas.
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O processo da economia gerou dois subsistemas econômicos, onde o geógrafo 

Milton Santos explica em seu livro Espaço Dividido (1978), com o circuito superior 

e circuito inferior da economia, o avanço dos países subdesenvolvidos transforma e 

gera uma nova estrutura de consumo, produção e comércio.

Nos últimos anos a citricultura foi substituída pela cultura canavieira, em razão 

das vantagens do mercado internacional, pelo aumento da demanda de mercado do 

etanol, e a cultura passou a ser o principal produto agrícola regional.

A transformação da economia do município de Barretos através do cultivo da 

cana-de-açúcar e a produção nas usinas geraram atividades positivas na região, 

pela implantação de diversas usinas sucroalcooleiras, expandindo a terceirização de 

serviços, empregos para a produção do açúcar e do álcool nas usinas e para o plantio, 

aumento do fluxo populacional, com isso ocorre a intensificação do comércio local.

A região administrativa de Barretos (RA) foi considerada em 2012 uma região com 

condições sociais boas, expandindo a renda média do emprego formal e aumentando 

em duas posições na classificação da RA, confirmando um bom desempenho 

econômico da região, segundo a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Regional do Estado de São Paulo, 2012.

Com a expansão do setor sucroalcooleiro, os agricultores passaram a arrendar 

suas terras para grandes grupos canavieiros, por ser esta atividade mais lucrativa que 

a produção de alimento, pois a renda fixa é garantida, melhorando a qualidade de 

vida das pessoas.

A cultura da cana-de-açúcar no Brasil e a crise energética

A produção da cana-de-açúcar é utilizada de várias maneiras, com o açúcar para 

o alimento e na indústria alimentícia, a produção do álcool para uso doméstico e 

industrial, o etanol biocombustível para veículos automotores, e a produção de 

energia elétrica oriunda da queima do bagaço e da palha da cana-de-açúcar.

Com a expansão da produção da cana, desenvolveu com o auxílio da tecnologia o 
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etanol, que é um biocombustível de fonte limpa e energia renovável. No Brasil o etanol 

é utilizado como combustível desde a década de 70, sendo iniciado com o Projeto 

Proálcool, que é um programa que foi desenvolvido pelo Governo Federal em 1975 

com o objetivo de substituir parte das importações de petróleo, pois comprometiam 

a balança comercial brasileira, pelo fato de repentino aumento de preços do petróleo. 

O programa visava substituir os derivados de petróleo, principalmente a gasolina, 

utilizando a cana-de-açúcar como fonte de energia renovável e limpa.

O setor sucroalcooleiro brasileiro, com a produção de açúcar, álcool e etanol 

extraído da matéria prima da cana-de-açúcar, expandiu tanto em área cultivada como 

na indústria, avançando a diversificação produtiva, na modernização tecnológica e 

na qualidade da matéria prima, tornando-se um dos setores mais modernos do país. 

Segundo MACEDO (2005, p. 156), a cana-de-açúcar nos últimos 25 anos ocupou, 

sobretudo, o centro-sul do país, entre 1992 e 2003, quase que total das unidades 

existentes (94%). O sistema de produção de energia de biomassa brasileira é o maior 

do mundo, o etanol substitui 40% da gasolina, e o uso do bagaço como combustível 

é praticamente no total.

A ampliação da cultura de cana-de-açúcar se orienta pela política nacional 

baseando em critérios econômicos, sociais e ambientais, e o Programa de Zoneamento 

Agro ecológico da Cana-de-açúcar – ZAE-cana - é um regulamento para estudos de 

viabilidade da cultura com base nos tipos de solo, clima, biomas, necessidades de 

irrigação, levando em consideração o meio ambiente e a economia da região.

Apesar das vantagens da produção do etanol, surgiram problemas ambientais e 

socioeconômicos, entre eles está a queimada da palha da cana-de-açúcar. Contudo 

foi aprovada a Lei Estadual nº 11.241 de 2002, pelo Ministério Público do Estado de 

São Paulo, para eliminar a queima nos canaviais com prazo final em 2021 para áreas 

mecanizáveis e em 2031 em áreas não mecanizáveis, sendo adiantado o prazo para 

2017 devido à expansão de área plantada de cana-de-açúcar o que será realizado 

gradativamente. Macedo (2005) afirma que “o aproveitamento da matéria-prima (palha 

EIXO 3 - IMPACTOS AMBIENTAIS, CULTURAIS E SOCIAIS DA MODERNA AGRICULTURA | Os impactos econômicos 
e ambientais da cultura da cana-de-açúcar no município de barretos, São Paulo

133AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



deixada no solo) e do bagaço tende a triplicar a capacidade de produção de energia”.

  Segundo a União da Indústria de Cana-de-açúcar – ÚNICA (2011) a região oeste 

do Estado de São Paulo possui um alto potencial para a industrialização canavieira, 

pois possui solo e clima favoráveis, a proximidade dos centros de consumidores e 

de portos para exportação. O cultivo da cana-de-açúcar não é permitido e não tem 

licença ambiental para grandes áreas, por ser Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), como a Bacia da Amazônia, o Pantanal ou áreas com cobertura vegetal nativa, 

demonstrado nas áreas em branco no mapa da figura 2.

Impróprio

Médio

Alto

Bom

Figura 02 - Mapa: Potencial de produção de cana-de-açúcar no Brasil – solo e clima (2006)
Fonte: NIPE/Unicamp (2006)

A espacialização da cana-de-açúcar no Brasil contemporâneo

A cana-de-açúcar no Brasil se transformou em uma das principais culturas da 

economia brasileira, sendo responsável por mais da metade do açúcar comercializado 

no mundo, 61,8% das exportações, o país deve alcançar taxa média de aumento de 

produção de 3,25% até 2018/19, e colher 47,34 milhões de toneladas do produto, o 

que corresponde a um acréscimo de 14,6 milhões de toneladas em relação ao período 
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2007/2008. A previsão para exportação em 2019 é de 32,6 milhões de toneladas de 

açúcar, segundo o Ministério da Agricultura.

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (2010) o 

programa da agro energia visa expandir a oferta da cana-de-açúcar por ser o grande 

negócio do século XXI, e fonte de energia renovável, considerando o crescimento 

da demanda, há necessidade de implantar pelo menos 15 novas unidades de 

processamento por ano para atender a demanda do setor. 

Conforme os dados do Ministério da Agricultura, o Brasil possui uma estimativa 

para 2017, que 74% dos veículos vendidos sejam do tipo flex. A produção projetada 

para 2019 é de 58,8 bilhões de litros de etanol, mais que o dobro da registrada em 

2008. O consumo interno está projetado em 50 bilhões de litros e as exportações em 

8,8 bilhões, sendo comercializados principalmente para a União Europeia, Estados 

Unidos e Japão.

A crise energética no Brasil do século XX

A necessidade de menor dependência do petróleo, pelos riscos da instabilidade do 

mercado, e de estar no domínio da produção de poucos países, no qual favoreceram 

as pesquisas em tecnologia para encontrar alternativas energéticas de fontes limpa 

e renováveis brasileira para substituir o petróleo.

A cana-de-açúcar desde o início do seu plantio pelos portugueses quando 

chegaram ao Brasil, produzindo o açúcar para comercialização, onde a cana-de-

açúcar faz parte integrante da história brasileira, que depois de séculos a cana-de-

açúcar passa a ser utilizada como energia primária de fonte limpa e renovável, e 

produz biocombustível e bioeletricidade.

O álcool teve expansão a partir da década de 70, até então não tinha importância 

para a economia do país, somente era para complementar a produção de açúcar. Com 

o Proálcool a agroindústria canavieira expandiu com o programa de biocombustíveis 

em 1975, sendo favorecido pela crise energética do petróleo, adotando o álcool como 
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uma alternativa de energia renovável. O programa do Proálcool do governo federal 

surge para expandir a produção de álcool para uso de combustível automotivo e 

como matéria prima da indústria química.

No período de 1979 a 1981 o açúcar sofreu queda de preço e um segundo aumento 

do preço do petróleo, impulsionando o Proálcool para desenvolver tecnologias para 

veículos movidos somente à álcool, e com a garantia do governo para manter o preço 

com relação a gasolina.

No Estado de São Paulo 56% da energia consumida é oriunda das fontes 

renováveis, sendo 38% dessa energia da produção de cana-de-açúcar, permitiu que 

o Estado reduzisse o consumo do petróleo como matriz energética de 60% para 33% 

nas últimas décadas, conforme afirma Goldemberg et al (2008).

O Estado de São Paulo se tornou o centro produtor de cana-de-açúcar, destacando 

a região de Ribeirão Preto, onde a cultura já existia desde o século XVIII, sendo 

ampliada e incentivada com as linhas de créditos.

Depois da rápida expansão na região veio a estagnação do Proálcool, e nos anos 

90 surgiu a recuperação do açúcar no mercado internacional e pela redução dos 

preços do petróleo, o que acarretou incertezas com a produção do etanol como 

combustível.

A demanda do mercado de etanol voltou a aquecer em 2003 com os veículos 

flex bicombustíveis, retomando com perspectivas para o mercado internacional, 

ampliando as unidades industriais e a implantação de novas usinas, com relevante 

importância do etanol em função de ser uma fonte renovável e com viabilidade 

econômica. 

O Proálcool sofreu uma crise por falta de controle estatal, mas a cana-de-

açúcar ressurgiu como produto agrícola de grande importância econômica, e 

com o desenvolvimento rápido do setor sucroalcooleiro a cultura espalhou para 

todo Brasil, contribuindo para que o setor transformasse em um dos setores mais 

modernos do país.
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As diversas fontes de energia no território brasileiro

A energia utilizada para diversas finalidades, desde os primórdios da civilização, 

como a biomassa foi a primeira força motriz, a segunda a eletricidade, e no século 

XVIII com o desenvolvimento das máquinas.

Os recursos energéticos utilizados pelo Brasil favorecem a exploração de diversas 

fontes de energia como:

• Combustíveis fósseis: através do carvão mineral, petróleo e gás natural;

• Hidrelétrica: turbina que gera energia elétrica pela queda (força) da água;

• Eólica: o vento gira as pás do catavento acionando um gerador de energia; 

• Solar: a energia luminosa do sol transforma em eletricidade através de um 

dispositivo eletrônico, a célula fotovoltaica;

• Biocombustíveis: geração de etanol e biodiesel para veículos automotores, 

utilizando os produtos agrícolas como a semente de mamona, a cana-de-

açúcar, cascas, galhos e folhas de árvores que são transformados por processos 

físico-químicos;

• Mares: o movimento das águas dos mares interligado a uma turbina que 

aciona um gerador de eletricidade;

• Biogás: transformação de excrementos dos animais e lixo orgânico, fermentado 

por bactérias em um biodigestor, onde libera gás que substitui o gás de cozinha 

derivado do petróleo.

Atualmente é aproveitado todo o material da cana-de-açúcar para reutilização, 

sendo a unidade geradora de energia elétrica que utiliza o bagaço da cana-de-

açúcar para fontes de energia renováveis no Estado de São Paulo, são no total de 

195 unidades e responsáveis por 53,6% do Brasil, dados do governo de São Paulo- 

Resumo executivo de energia, 2013.

O etanol derivado da cana-de-açúcar reduz as emissões de gases que produz o 

efeito estufa em até 90% com relação à gasolina, o balanço energético do etanol 

é 4,5 vezes melhor do que produzido pela beterraba ou trigo, e 7 vezes melhor do 

EIXO 3 - IMPACTOS AMBIENTAIS, CULTURAIS E SOCIAIS DA MODERNA AGRICULTURA | Os impactos econômicos 
e ambientais da cultura da cana-de-açúcar no município de barretos, São Paulo

137AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



que o milho. O consumo de etanol (produzido pela cana-de-açúcar) ultrapassa o da 

gasolina, representa 50% do combustível brasileiro nos veículos leves, segundo a 

UNICA (2011).

O bagaço da cana-de-açúcar é utilizado para a produção de ração animal entre 

outras, pois é um resíduo industrial nobre, alimenta as caldeiras para a produção das 

usinas e para gerar vapor para a produção de energia elétrica. Muitas usinas do Estado 

de São Paulo são autossuficientes em energia elétrica e algumas comercializam o 

excedente para a concessionária de energia elétrica local.

No Brasil a eletricidade é gerada na maioria pelas usinas hidrelétricas, e no período 

da estação da seca diminui sua produção, a cana-de-açúcar é a época da colheita 

coincidindo na mesma estação, ficando disponível uma maior parte de biomassa 

e aumento da demanda de energia elétrica, no sudeste brasileiro esta instalada a 

maioria das usinas de açúcar e álcool, favorecendo a distribuição de energia elétrica 

pela aproximação do local.

Os biocombustíveis enquanto estratégia geoenergética no Brasil

O Brasil produz energia de fonte limpa e renovável que são os biocombustíveis, o 

que significa dizer que há ciclagem da matéria prima na natureza, onde são obtidos 

da cana-de-açúcar, do milho, de oleaginosas, resíduos agropecuários e outras fontes.

O etanol foi uma alternativa para ser utilizado nos veículos automotores, pois é 

uma fonte de energia limpa e renovável, a baixos custos, menor impacto ambiental, e 

de matéria prima da natureza inesgotável, ao contrário das fontes de energia fósseis 

que são esgotadas, maior impacto ambiental e custos mais elevado pela importação.

O preço da cana-de-açúcar nas últimas décadas oscilou muito, pois a economia 

muda conforme a oferta e a demanda, ocorrendo à expansão da agroindústria 

canavieira, principalmente pelo aumento do setor automobilístico com a produção 

dos veículos bicombustíveis, através da tecnologia permitiu utilizar o etanol e a 

gasolina simultaneamente, alavancando a rentabilidade do setor sucroalcooleiro.
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O setor sucroalcooleiro e a transformação espacial do município de Barretos 
e região

A princípio o município de Barretos era explorado para a cultura de alimentos e 

principalmente para a agropecuária com criação de gado.

 A espacialização do território transformou com as mudanças de atividades 

econômicas do município, onde é explicada pelo autor FARIA (2011, p. 37) as 

condições das transformações dos processos territorializantes seja pela “chegada do 

outro, seja do grande capital, seja da mão de obra de migrantes oriundos de diversas 

partes do país, contribui para estas transformações”.

Ribeirão Preto ainda é a principal referência de região da agroindústria canavieira do 

estado, com a expansão da produção do setor chegando até nos limites territoriais da 

região, diante deste processo ocasionou a ampliação da cultura da cana-de-açúcar para 

outras regiões, como o noroeste e oeste do estado, sendo das 100 maiores usinas de 

produção paulista, 28 são da região de Ribeirão Preto, onde abrange as RA de Barretos, 

Central, Franca e Ribeirão Preto, dados da UNICA apud FRIGERIO (2010, p. 22).

De acordo com o estudo do CENBIO (2006), destaca as regiões administrativas 

onde houve crescimento de cana-de-açúcar no período, como a região de Presidente 

Prudente (61,57%), São José do Rio Preto (55,95%), Barretos (48,78%) e Marília 

(44,29%), todas com percentual de mais de 40% de crescimento, sendo observado 

o avanço em direção a noroeste e oeste do Estado de São Paulo, e desenvolvidas 

um percentual maior do que as regiões tradicionais como Ribeirão Preto (10,97%) e 

Campinas (9,42%).

Barretos apresentou crescimento da área de colheita de cana-de-açúcar de 

257,47% de 2003 a 2008, sendo a 2ª maior Região Administrativa do Estado, segundo 

os dados da Secretaria do Meio Ambiente (2008), e a área total de colheita da cana-

de-açúcar por região do Estado em 2008:

• 1º lugar - Região de Ribeirão preto com 403.013 hectares;

• 2º lugar – Região de Barretos com 344.044 hectares;

• 3º lugar – Região de Araçatuba com 335.960 hectares.
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A influência da cana-de-açúcar na região de Barretos

A concentração de terras no Brasil é uma das formas de desigualdades pelos 

latifúndios, a monocultura, o extenso rebanho e a política que privilegia a exportação, 

obrigando os agricultores familiares ilhados a buscar recursos de sobrevivência, como 

arrendatário, parceria e assalariado nas fazendas, ou migrando para a zona urbana, 

elevando a oferta de mão de obra com qualificação reduzida, onde os agricultores 

familiares com vínculos na produção da monocultura são excluídos, sendo incapazes 

de competir com a extensa produção.

Nas áreas onde é implantado o cultivo da cana-de-açúcar ocorrem várias 

transformações, sendo capaz de obter resultados com alto rendimento econômico, 

e segundo Guerra (1995, p. 92) “[...] incentivados a desenvolverem sempre novas 

experiências com a cana-de-açúcar, na busca de maior lucratividade e de rendimentos 

crescentes na produção, mesmo quando o cultivo se processa em áreas pequenas”.

Com o Proálcool e o II Plano Nacional de Desenvolvimento - PND, a agropecuária 

regional teve forte impulso, ocupando e expandindo as áreas de culturas e de 

pastagens, e a partir de 1989 a região de Barretos substituía as culturas de baixa 

lucratividade por mais rentáveis como a laranja, a cana-de-açúcar e a soja.

O crescimento econômico teve reflexos positivos na economia de Barretos, com 

recuperação demográfica, passando a reter mão de obra e ter saldos migratórios 

positivos. Com o cultivo da cana-de-açúcar criou oportunidades de empregos rurais 

(boia fria) e nas usinas sucroalcooleiras, com trabalhos durante o ano todo, com maior 

intensidade no período da safra com a colheita manual. Com a grande produção 

canavieira intensificou a mão de obra, transferindo a moradia dos trabalhadores 

rurais para a cidade de Barretos, gerando fluxo sazonal, onde trouxe impactos na 

economia do município. 

Dados do governo do Estado de São Paulo – RA de Barretos em 2012, as condições 

sociais é considerada boa na região, onde a região administrativa apresentou 

expansão na renda média do emprego formal, e Barretos aumentou duas posições 
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na classificação de RA, confirmando o bom desempenho econômico da região. 

O setor sucroalcooleiro paulista na safra de 2012/2013 atingiu em cana-de-açúcar 

329.922.736 toneladas, o etanol 11.836.057 m³, e o açúcar 23.289.350 toneladas do 

produto.  A RA de Barretos foi de 28.251.963 toneladas de cana-de-açúcar, 814.533 m³ 

de etanol, distribuídos em 10 usinas sucroalcooleiras da região (2011), pois o município 

de Barretos não possui usina, segundo o governo do Estado de São Paulo, 2013.

O município de Barretos expandiu em percentual maior no setor de serviços, 

principalmente na terceirização, com serviços das atividades da cana-de-açúcar, na 

manutenção e comercialização de implementos agrícolas, fertilizantes, sementes, 

grãos, empresas de assistência técnica, transporte da cana-de-açúcar e trabalhadores, 

e o comércio local; a indústria manteve praticamente a mesma porcentagem; a 

agropecuária oscilou conforme a demanda de mercado e a influência da natureza, 

onde existe uma diferença grande entre os anos; e o valor do PIB aumentou nos anos 

seguintes, demonstrando uma evolução da economia no município.

 A atividade econômica de prestação de serviços não possui exigência de mão 

de obra especializada, e segundo IBGE (2013), Barretos evoluiu em primeiro lugar o 

setor de serviços, em segundo lugar a indústria, e em terceiro lugar a agropecuária.

Os impactos positivos e negativos do setor sucroalcooleiro na região de Barretos

A agricultura canavieira expandiu nas últimas décadas, no que foi fundamental 

para a economia brasileira, pela comercialização do etanol, tanto no mercado interno 

como externo, mas como todo processo existe também os aspectos negativos, 

inerentes a monocultura.

A expansão do cultivo da cana-de-açúcar proporcionou transformações na 

sociedade, pois a exploração da mão de obra contínua foi necessária para o 

desenvolvimento dessa cultura, sendo utilizadas as pessoas mais humildes e com 

pouca instrução.

Com a grande demanda de mercado foi necessário aumentar a produção, 
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utilizando a tecnologia para a mecanização, portanto a mão de obra é substituída 

pelas máquinas no campo. Mas, “mesmo com a mecanização da lavoura, o número 

de postos de trabalho aumentou no período de 1981 a 2008, especialmente por conta 

da expansão do setor canavieiro a fim de abastecer o mercado de combustíveis” 

(MORAES, 2008).

Com a expansão da produção da cana-de-açúcar na região de Barretos propiciou, 

pela demanda do trabalho especializado, o Curso de Tecnologia em Produção 

Sucroalcooleira nas instituições de ensino público do município, focando a formação 

em gestão e tecnologia para atuação no mercado de trabalho do setor sucroalcooleiro.

Segundo sites especializados, em 2010 a região administrativa de Barretos foi a 

que apresentou o melhor nível de mecanização no Estado de São Paulo, com 61,4% de 

colheita sem queima, a redução da queima da palha da cana-de-açúcar para a colheita 

se deu pela aproximação dos prazos para eliminação de queimadas, estabelecidas no 

Protocolo Ambiental assinado entre o Governo do Estado e as usinas.

Os aspectos negativos possuem relações sociais pela substituição do trabalho 

pela mecanização, e a desvalorização do trabalho braçal, podendo ser até sistema 

escravista ou pelos aspectos da degradação ambiental, com uso de sistema arcaico. 

O maior impacto ambiental se dá pela agricultura, pela ascensão do capitalismo 

canavieiro, sendo utilizado método rudimentar, como a queimada da palha da cana-

de-açúcar e irrigação simples e isto causam problemas, ANDRADE (1994, p. 32) 

afirma que “[...] problemas ecológicos muito sérios, como a contaminação das águas, 

dificultando a vida da população pobre que utiliza rios e lagoas”. 

A queimada da palha da cana-de-açúcar provoca no meio ambiente dano 

irreparável, como a morte de animais, ferimentos com queimaduras ou expulsão 

do animal do seu habitat natural, a poluição da atmosfera, sendo maléfico para os 

pulmões do ser humano ou para os animais.
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Análise do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Barretos e a cana-
de-açúcar. 

A cana-de-açúcar possui uma importante influência no município de Barretos, 

pois a partir de seu desenvolvimento, com a expansão territorial da cultura da cana-

de-açúcar, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal mudou de faixa.

A pesquisa com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) permite 

comparar o desenvolvimento dos municípios, onde o IDH municipal varia de 0 a 1, 

quanto mais próximo do 0 pior é a situação do desenvolvimento humano municipal, 

e mais próximo de 1 o desenvolvimento humano municipal é mais elevado.

FAIXAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

MUITO ALTO 0,800 - 1,000

ALTO 0,700 - 0,799

MÉDIO 0,600 - 0,699

BAIXO 0,500-0,599

MUITO BAIXO 0,000 - 0,499

Figura 03 - Tabela de faixa de desenvolvimento humano
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano – 2013 – acesso em outubro/2014

A evolução do IDHM de Barretos de 1991 é de 0,558 e no ranking nacional de 

184ª posição, em 2000 de 0,710 com a 80ª posição, a taxa de crescimento ente os 

anos é de 27,24%, em 2010 revela que o desenvolvimento do município é alto, com 

0,789, sendo classificado na 71ª posição com relação a 5.565 municípios brasileiros, 

e a 38ª posição entre as 645 cidades paulistas, com taxa de crescimento entre 2000 

e 2010 de 11,13%.
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POSIÇÃO NACIONAL

BARRETOS, SP

Ranking municipal pelo IDH - M
Posição no ranking nacional e estadual

POSIÇÃO NACIONAL|2010Nº 71
Nº 38 POSIÇÃO ESTADUAL|2010

POSIÇÃO ESTADUAL

Figura 04 - Gráfico do ranking do IDHM de Barretos
Fonte: www.deepask.com

O IDHM de Barretos entre os anos de 1991 e 2010 foi com crescimento de 41,40%, 

sendo as últimas duas décadas, abaixo da média nacional (47%) e acima da média de 

crescimento estadual (35%).  Maior IDHM do Brasil – 0,862 – São Caetano – Estado 

de São Paulo, e o menor IDHM do Brasil – 0,418 - Melgaço – Arquipélago de Marajó, 

conforme o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), demonstrado na 

figura 5.
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Evolução do IDHM - Barretos -SP

1990 2000 2010

Barretos

Maior (IDHM)

Menor (IDHM)

Média do Brasil

Média do Estado: 
São Paulo

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Figura 05 - Gráfico do IDHM – Barretos - SP
Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/barretos_sp - acesso em setembro/2014

O IBGE divulgou em 1º de julho de 2015a estimativa da população do município 

de Barretos em 119.243 habitantes. O estudo da estatística aponta que em dois anos 

a população barretense ganhou 1464 novos habitantes, onde a previsão em 2013 era 

de 117.779 habitantes, e no último censo de 2010 a cidade tinha 112.101 habitantes, 

sendo 108.687 da zona urbana e 3.415 da zona rural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O setor sucroalcooleiro incrementou a economia de Barretos e região, a partir 

da expansão do Proálcool, pela demanda do mercado nacional e internacional, 

contribuindo para alavancar os serviços de terceirizações, indústria e comércio 

relacionado ao agronegócio da cana-de-açúcar.

Com a expansão da cultura da cana-de-açúcar na região de Barretos ocorreu 

um avanço no espaço territorial da monocultura, no qual pequenos e médios 

proprietários de terra foram obrigados a arrendar ou vender suas terras para os 

EIXO 3 - IMPACTOS AMBIENTAIS, CULTURAIS E SOCIAIS DA MODERNA AGRICULTURA | Os impactos econômicos 
e ambientais da cultura da cana-de-açúcar no município de barretos, São Paulo

145AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



grandes empresários do setor canavieiro, e pela inviabilidade de produzir outras 

culturas.

Com o aumento do fluxo de renda dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores na 

produção das usinas de álcool e açúcar, e dos arrendadores de terras no município 

de Barretos geraram circulação de mercadorias e serviços. 

O setor sucroalcooleiro ampliou a comercialização de implementos agrícolas, 

sementes, agrotóxicos, máquinas, gerando um aquecimento do comércio local, 

incrementando também os serviços de mecânicas, de transporte dos trabalhadores e 

da produção de cana-de-açúcar, manutenção dos equipamentos das usinas, e outras 

atividades.

Os dados demográficos de Barretos avançaram consideravelmente em 

aproximadamente 13% em cinco anos, pela influência da expansão da cultura e 

produção da cana-de-açúcar, e pela ordem natural de expansão dos municípios, 

principalmente da região sudeste brasileira, onde o desenvolvimento é maior no país.

O espaço geográfico da região de Barretos transformou com a cultura da cana-de-

açúcar, iniciando na mesorregião de Ribeirão Preto, na qual Barretos é pertencente, 

ampliando a área de plantação, colheita e produção de açúcar e álcool.

A expansão da produção da cana-de-açúcar e seus derivados trouxeram para o 

município de Barretos uma relação cidade-campo, nos circuitos superior e inferior 

da economia urbana, e pelo avanço científico-técnico-informacional, referenciado 

na fundamentação teórica.

Na análise dos dados estatísticos de Barretos foi observado o aumento do PIB do 

município, mas sem os impostos da produção da cana-de-açúcar para o município, 

pois Barretos não tem instalada nenhuma usina, portanto os impostos sobre a 

produção e circulação de produtos da cana-de-açúcar não vão para o cofre público 

municipal e sim para os municípios que estão instalados as usinas e destilarias de 

açúcar e álcool.

O IDHM de Barretos mudou, elevando na classificação estadual e nacional, 
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onde é analisada dados indicadores populacionais, censos demográficos, educação, 

habitação, saúde, trabalho, renda e vulnerabilidade, sendo observado nas últimas 

décadas um desenvolvimento desses dados do município, no qual é fundamental 

para a qualidade de vida da população.
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RESUMO: O “Complexo do Pantanal”, importante bioma brasileiro, reuni expressiva 

biodiversidade de fauna e flora que se apresenta de valor ambiental inestimável. 

Porém, com a chegada da década de 1970, notam-se grandes transformações na 

estrutura produtiva do pantanal, dando destaque para a reorganização espacial 

desta fração do território e para a inserção da agricultura modernizada, a qual ganha 

expressão significativa, sobretudo na parcela conhecida como “borda do Pantanal”. 

Nesta direção, a ausência de planejamento e organização dessas novas estruturas 

produtivas, juntamente com a ineficiência de instituições formais (leis e fiscalização), 

vem resultando na ocorrência de severos prejuízos para as áreas que deveriam se 

constituir como de proteção ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Território; Pantanal; Agronegócio; Destruição. 

INTRODUÇÃO

Ao “Complexo do Pantanal”, importante bioma brasileiro, possui cerca de 140.000 

km² e altitude média de 110 metros, constituindo-se como a maior área de inundação 

do continente sul americano (AMARAL e FONZAR, 1982) e um dos maiores sistemas 

de áreas alagáveis do mundo (SILVA, 1995). Sua área equivale a cerca de 65% do 

Estado do Mato Grosso do Sul e 35% do Estado do Mato Grosso. O Pantanal estende-

se ainda por outros países da América do Sul, como a Bolívia e Paraguai, onde irá 

receber diferentes denominações. 

Por reunir expressiva biodiversidade que se traduz em valor ambiental inestimável, 
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o Pantanal foi elevado à condição de Patrimônio Natural da Humanidade pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

O título foi concedido pela entidade na Austrália, ainda no ano de 2000, sendo a 

décima segunda região do Brasil incluída na lista do patrimônio natural e cultural 

da humanidade, cujo título é escolhido por representantes de 148 países. Segundo 

a organização, este se apresenta como um patrimônio por ser “a maior planície 

alagável do mundo e pelo seu ecossistema ter habitat natural e possuir espécies de 

animais ameaçados de extinção” (JUNIOR, C.B, 2000).

Localizado na região Sul de Mato Grosso, Noroeste de Mato Grosso do Sul, Norte 

do Paraguai e Leste da Bolívia, o bioma é “abastecido” por depósitos aluviais dos rios 

localizados na bacia do Alto Paraguai (ADAMOLI, J). O clima da região é caracterizado 

por duas estações, uma seca e fria, que varia de maio a setembro, e uma chuvosa 

e quente, por sua vez, entre outubro e abril. Neste sentido, as médias anuais de 

precipitação na planície alagável estão entre 1000 e 1400mm (BRASIL, 1997). 

Destaca-se ainda a variação da precipitação durante todo ano, causando, desta 

forma, um ciclo regular de seca e cheia, movimento que mantém o Pantanal como 

um ecossistema único (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 1997). Ainda com relação 

aos ciclos anuais de inundação e rebaixamento, Allem e Valls (1987) destacam que 

estes, bem como a ocorrência de seguidos anos com inundações mais volumosas, 

alternadas com outros períodos (longos) mais secos, determinam forte zonação na 

distribuição da vegetação, sobretudo na vegetação rasteira, a qual fica mais vulnerável 

a esta movimentação.

 Com relação aos solos encontrados na região pantaneira, Santos et al.(1997) 

observa que estes desenvolveram-se a partir de sedimentos inconsolidados 

notoriamente arenosos com áreas restritas de materiais argilosos e orgânicos 

depositados ao longo do Período Quaternário. Del’Arco et al. (1982), destaca ainda 

o fato de quase toda a região ser formada por sedimentos depositados na Era 

Cenozóica, constituindo, assim, a Formação Pantanal.
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Desta maneira, podem ser encontrados diversos tipos de solos ao longo do 

território do Pantanal, dentre eles os podozólicos vermelhoamarelos, regossolos, 

litólicos, brunizéns avermelhado, solos concrecionários dentre outros. Por fim, Pott 

et al. (2000) ressalta que, devido a esta grande diversidade, a qualidade dos solos 

variam dos mais pobres em nutrientes, como as areias lixiviadas aos vertissolos 

muito férteis, diferenciando assim a ocupação e a vegetação.
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Figura 01 - Localização da Parcela do Pantanal Presente em Território Brasileiro.
Fonte: Rodrigo Sobrinho e Rodrigo Gomes; Programa de Engenharia Oceânica UFRJ.

PANTANAL: OCUPAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

Ribeiro e Moretti (2012) chamam a atenção para que a ocupação do Pantanal 

inicia-se ainda no século XVII e, desde então, indígenas, portugueses, espanhóis, 

paraguaios, bandeirantes paulistas, bolivianos, entre outros construíram e 

reconstruíram o território pantaneiro até os dias atuais. Costa (1999) chama atenção 

para que no século XVII existia, de forma significativa, o cultivo indígena de milho, 
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feijões, amendoim, dentre outras variedades no Pantanal, a chamada “agricultura de 

várzea”, técnica comum e realizada em pequenas proporções até poucas décadas, 

quando foi sendo abandonado por ser considerada ilegal pela nova legislação. 

Ao longo dos últimos dois séculos o Pantanal foi acionado para receber grande 

aporte pecuário, se tornando uma região de significativa produção, atividade que 

representou grande estabilidade financeira para os grandes fazendeiros da região 

(CORREIA FILHO, 1955), entretanto representando perigo para o bioma em questão, 

visto a ausência de preocupações ambientais. 

A pecuária no Pantanal acompanhou a colonização realizada após a 
exploração do ouro na Baixada Cuiabana, com a gradual ocupação 
das pastagens nativas da planície. Com o término do ciclo do ouro, a 
pecuária expandiu-se pela região do Pantanal, tendo as práticas de 
manejo adaptadas para as peculiariedades regionais. O bovino ibérico, 
trazido pelos colonizadores, gradativamente se adaptou ao ambiente, 
dando origem ao “Pantaneiro ou Tucura”. Charque e couro eram os 
principais produtos, exportados através do rio Paraguai (PECUÁRIA DO 
PANTANAL, 2016. p.01).

Porém, com a chegada da década de 1970, observa-se grandes transformações 

na estrutura produtiva do pantanal, dando destaque para a reorganização espacial 

desta fração do território e para a inserção da agricultura modernizada, a qual ganha 

expressão significativa, sobretudo na parcela conhecida como “borda do Pantanal”, 

visto a existência de relevos mais altos e solos com condições propícias a implantação 

do pacote tecnológico de então, conforme apresentado na figura 02.
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Figura 02 - Subdivisão do Pantanal através da Altimetria.
Fonte: Souza, 1998. (Modificado)
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Neste sentido, a concomitância de oferta de terras com baixo custo, ausência 

de legislação fiscal rigorosa, implantação de rodovias e importação do pacote 

tecnológico da “revolução verde” geraram descolamentos e rearranjos territoriais 

para tal parcela do território, que a partir de então passava a ser acionada, cada 

vez mais, como produtora de commodities agrícolas, desencadeando uma nova 

relação entre a Sociedade e a Natureza ali presente, por sua vez, ainda mais desigual 

e perversa. 

A expansão desordenada e rápida da agropecuária, com a utilização de 
pesadas cargas de agroquímicos, a exploração de diamantes e de ouro 
nos planaltos, com utilização intensiva de mercúrio, são responsáveis 
por profundas transformações regionais. Algumas delas vêm sendo 
avaliadas pela Embrapa Pantanal, como a contaminação de peixes e 
jacarés por mercúrio e diagnóstico dos principais pesticidas. A remoção 
da vegetação nativa nos planaltos para implementação de lavouras e de 
pastagens, sem considerar a aptidão das terras, e a adoção de práticas 
de manejo e conservação de solo, além da destruição de habitats, são 
fatores que aceleraram os processos erosivos nas bordas do Pantanal. A 
consequência imediata tem sido o assoreamento dos rios na planície, o 
que tem intensificado as inundações - com sérios prejuízos à fauna, flora 
e economia do Pantanal (EMBRAPA PANTANAL, 2016. p. 01).

Neste sentido, Pott et al. (2000) ressalta que, as mudanças na vegetação do 

Pantanal devido às atividades humanas são muitas vezes denunciadas, porém pouco 

estudadas. Souza (2010) alerta ainda para a ausência de instituições formais (leis 

e fiscalização), fatores que resultam na ocorrência de prejuízos para as áreas que 

deveriam se constituir como de proteção ambiental, bem como prejuízos ao conjunto 

de benefícios que a sociedade poderia desfrutar no presente e no futuro. 

Destaca-se então a necessidade de institucionalizar mecanismos de proteção 

para tais áreas, cuja conservação é capaz de garantir a sobrevivência da fauna e flora 

sob ameaça de extinção e a conservação de nascentes de água para diversas regiões 

brasileiras.
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O AVANÇO DO AGRONEGÓCIO NA “BORDA DO PANTANAL”.

Segundo Azevedo e Monteiro (2012) desde o tempo em que o homem passou a 

dominar a natureza, fazendo  da agricultura uma forma de apropriação do espaço, 

iniciaram-se as transformações do território. Para aperfeiçoar suas habilidades e 

alcançar seus desejos, o homem deveria fazer uso da natureza, porém, o grande 

problema foi à forma como o fez. Para se desenvolver, escolheu meios de produção 

que ignoram completamente a possibilidade de também estarem sujeitos à natureza. 

No agronegócio, nota-se grande dificuldade para os produtores, assim como o poder 

público, perceberem que a forma de exploração dos agroecossistemas pode, em 

muitos casos, inviabilizar a atividade em longo prazo.

Neste sentido, como apresentado anteriormente, a “moderna ocupação do 

pantanal” cresce de maneira substancial na década de 1970, impulsionada pelas 

políticas governamentais que garantiam grandes fluxos de financiamentos para a 

agricultura e pecuária, juntamente com a implantação de rodovias e hidroelétricas, 

tendo como suporte, pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA). 

Já neste primeiro momento, nota-se a ampliação da degradação ambiental, 

representada, até então, pelos grandes desmatamentos e pela concomitante 

ampliação das queimadas, que resultaram em profundas transformações em todo 

Pantanal, sobretudo, na bacia do Rio Paraguai.

Vale destacar que o Atlas da Questão Agrária Brasileira elaborado pelo geógrafo 

Eduardo Paulon Girardi em parceria com Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (UNESP) – revela, através do mapa brasileiro de potencialidades 

agrícolas – que a região da “borda do Pantanal” é caracterizada com a variação 

“Regular a Boa” e “Regular”, o que justifica sua potencialidade para desenvolvimento 

da “agricultura moderna”. 

Assim, ressalta-se o crescimento, durante as últimas décadas do século XX e início 

do século XXI, da agricultura praticada nessa região mais alta do Pantanal (localizada 
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á “borda” do mesmo), com destaque para a produção de commodities produzidas 

sob efeitos da “agricultura modernizada”.

Desta forma, apresenta-se um conflito à medida que a área de estudo em questão 

apresenta singularidades importantes, dentre elas o fato de, ao mesmo tempo, 

estabelecer-se como uma região agrícola produtiva e economicamente rentável e, 

abrigar um dos maiores e mais exuberantes ecossistemas alagados do planeta, com 

uma vasta rede de drenagem e gigantesca biodiversidade animal e vegetal.

O AGRONEGÓCIO E OS IMPACTOS AMBIENTAIS NO PANTANAL

Com a ampliação das atividades agrícolas modernas, pós década de 1970, 

diversos Impactos Ambientais começaram a se manifestar e/ou intensificar na região 

pantaneira. O primeiro que se destaca aqui é a ampliação do uso de agrotóxicos nas 

lavouras do Pantanal.

Em 2015, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), disponibilizou 

um Dossiê intitulado “Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde”, onde 

avaliou regiões de todo o Brasil. Nele a entidade destaca as áreas de cultivo de soja, 

cana-de-açúcar, algodão e milho na região do planalto mato-grossense, região esta, 

que é “berço” das nascentes do rio Paraguai e seus afluentes (rios Jauru, Cuiaba, 

Sao Lourenco, Vermelho, Itiquira, Correntes, Taquari, Coxim, Negro, Aquidauana e 

Miranda) (RELATÓRIO ABRASCO,2015). 

No estudo foram coletadas 50 amostras de sedimentos, sendo 25 em pontos 

amostrais na desembocadura do rio Paraguai e seus afluentes e 25 em pontos nas 

áreas úmidas da planície inundável. O resultado foi assustador, 100% das amostras 

mostraram contaminação por algum componente prejudicial à saúde, dentre eles 

piretroide, dieldrin, cialotrina, deltametrina, dentre outros (DORES et al., 2008; 

MIRANDA et al., 2008).

Dores et al. (2008) reforça que o uso intensivo dos químicos agrícolas faz com 

que estes sejam carregados para os cursos de hídricos e para o subsolo, seguindo 
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posteriormente para a planície, onde a contaminação é ainda mais severa, causando 

impactos ambientais incalculáveis  nesta que é uma das maiores áreas úmidas do 

mundo ainda conservada.  

Neste sentido, vale destacar a complexidade e importância de se controlar o uso 

destes defensivos, uma vez que, mesmo em baixas concentrações, o efeito crônico da 

contaminação implica em várias consequências, dentre eles a diminuição do potencial 

biológico de espécies animais e vegetais, bem como a ampliação da ocorrência de 

más-formações fetais, distúrbios neurológicos, cânceres (MIRANDA et al., 2008; 

VIEIRA et al., 2001), dentre diversas outras sequelas para todos os envolvidos direta 

ou indiretamente com os recursos provenientes desta região.

Outra preocupação é o avanço do desmatamento sobre o domínio do Pantanal. A 

introdução da agricultura moderna nesta região ampliou a pressão por novas áreas 

de cultivo de grãos e ainda “empurrou” antigas atividades como a pecuária – agora 

menos rentáveis – para regiões até então com a presença de vegetação nativa.   

Destaca-se ainda o fato da lavoura

estar sendo plantada em áreas de pastagem não significa que não 
haja desmatamento. Nas pastagens, são preservadas árvores como o 
cumbaru, o coqueiro, a bocaiuva e outras, que proporcionam sombra aos 
animais. Com a chegada da lavoura, todas estas árvores são derrubadas. 
A coleta da castanha do cumbaru, por exemplo, é importante atividade 
para os extrativistas da região, realizada com frequência nestas áreas 
de pasto. Diversas famílias que vivem em assentamentos do município 
conseguem uma boa renda desta atividade (SCHLESINGER, 2014. p. 35).

Neste sentido, pautado nos dados do relatório de “Monitoramento das alterações 

da cobertura vegetal e uso do solo na Bacia do Alto Paraguai”, realizado através da 

parceria entre a organização não governamental WWF – Brazil (World Wide Found 

for Nature ou Fundo Mundial para a Natureza) e a Embrapa Pantanal, Schlesinger 

(2014) chama a atenção para que 14,3% das áreas de planícies e 60% das áreas de 

planalto, ambas pertencentes ao bioma pantanal, foram desmatadas até o ano de 

2012. Ainda segundo Schlesinger, a conjuntura torna-se mais preocupante devido ao 
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fato do desmatamento estar se ampliando e, sobretudo, por este crescimento dar-se 

por vias da introdução da agricultura em novas áreas.  

No entanto, o desmatamento de áreas vitais à conservação do Pantanal 
vem ocorrendo em ritmo acelerado nas últimas décadas. Nela, a 
destruição já atingiu 60% do território, até 2012 [..] E a agricultura vem 
respondendo por parcela crescente do desmatamento: até 2008, ela 
representava 4,2% do total desmatado. Em 2012, este percentual já 
atingia aproximadamente 11%. (SCHLESINGER, 2014. p. 09).

Ressalva-se ainda grande diminuição e até mesmo o desaparecimento de alguns 

cursos de água mediante aos efeitos do desmatamento. A utilização desapropriada 

e intensiva deste solo, em sua maioria arenoso, amplia o processo natural de erosão 

e assoreamento dos cursos de água do próprio planalto que, em última instância, vai 

afetar a planície e os rios de todo o Pantanal.

O manejo de áreas agrícolas, de pastagens e a grande intervenção 
humana com a remoção da cobertura vegetal original, inclusive em 
Áreas de Preservação Permanente, aumentam os processos erosivos e 
o transporte de sedimentos para o leito dos rios. No momento em que 
os rios alcançam a região da planície, suas águas perdem a capacidade 
de transporte desses sedimentos, que se depositam, causando o 
assoreamento generalizado dos baixos cursos fluviais. (WWF-BRASIL, 
SOS PANTANAL e EMBRAPA PANTANAL, 2009. p.6).

Outro grave problema hídrico, como apresentado no relatório da Embrapa Pantanal 

(2016, p. 01) é o fechamento de canais naturais para a utilização nos empreendimentos 

agropecuários, os quais “devem ser meticulosamente avaliados do ponto de vista 

ambiental e socioeconômico, demandando atenção especial das autoridades pelos 

sérios prejuízos que estão causando à economia do Pantanal”, uma vez que a longo 

prezo podem causar uma crise hídrica de disponibilidade para diversos proprietários, 

além de grande prejuízo ecológico para a fauna e flora que se encontra nas áreas 

subjacentes a estas localidades (GALDINO et al., 1997; BRASIL, 2004). 

Dentre outras ameaças, ressalta-se ainda a introdução da “caça e pesca 
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clandestinas e a introdução de espécies exóticas, que também são graves ameaças 

à preservação dos recursos naturais da região, devendo merecer a atenção especial 

das autoridades competentes” (EMBRAPA PANTANAL, 2016. p. 01).

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante este cenário caótico e complexo, onde o Pantanal Brasileiro vem 

se estabelecendo, ao mesmo tempo, como uma região agrícola produtiva  

economicamente rentável e, em contrapartida, abrigando um dos maiores e mais 

exuberantes ecossistemas alagados do planeta, com uma vasta rede de drenagem 

e gigantesca biodiversidade animal e vegetal, torna-se extremamente importante 

pensar novas formas de preservação.

Como apresentado, o esforço do Governo Federal brasileiro na manutenção do país 

como importante produtor de commodities agrícolas e minerais no contexto mundial, 

resultou em significativa contribuição para a ocupação da “borda do Pantanal”, uma 

vez que a oferta de incentivos fiscais, pacotes tecnológicos e a construção de diversas 

infraestruturas (rodovias, pontes, hidroelétricas, dentre outras) acarretaram em uma 

ampla reorganização da estrutura produtiva nesta fração do território, que passa 

agora a ser “regida” pela agricultura modernizada e, consequentemente, sofre com 

todas as degradações ambientais e sociais apresentadas pela sua má implantação e 

gestão, juntamente com a omissão e ineficiência de fiscalização do poder público.

Neste sentido, o Pantanal brasileiro vem sofrendo com degradações do solo, 

do sobsolo, da vegetação, da fauna, dos recursos hídricos, dentre outras, sendo 

necessária uma rápida e precisa interferência do Governo para que o bioma seja 

salvo! Apenas a (re)estruturação do planejamento, juntamente com a instituição de 

leis formais de proteção e, principalmente, a fiscalização e a conscientização de toda 

a sociedade poderão mudar esta triste realidade. 

O (re)ajuste das formas de ocupação e produção no Complexo do Pantanal são 

de fundamental importância para as presentes e futuras gerações, uma vez que a 
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região se apresenta como uma das maiores e mais ricas áreas alagáveis do mundo, 

com expressiva biodiversidade e inestimável valor socioambiental para os brasileiros 

e para as sociedades de todo o planeta.
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RESUMO: Inaugurada no ano de 1963 a Usina Hidrelétrica de Furnas entra em 

operação formando um dos maiores lagos artificiais do mundo, com cerca de 

1.406,26 km², inundando parte de 34 municípios sul mineiros e impactando sobre 

toda a região. O contexto que envolveu a implementação dessa grande obra foi 

impulsionado por uma política que visava sanar a crise energética e principalmente 

fomentar o desenvolvimento econômico nacional calcado no fortalecimento e 

expansão industrial. Nos primeiros anos após a inundação, a região foi negligenciada 

em relação às transformações físicas, sociais e econômicas, em segundo momento 

é possível identificar o esforço na construção de uma nova funcionalidade apoiada 

no discurso do desenvolvimento pelo turismo no lago. Assim, este trabalho busca 

analisar os processos que atuaram sobre o desenvolvimento da região do lago de 

Furnas, assim como os conflitos pelo uso múltiplo do lago.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Local e Regional; Turismo; Lago de Furnas.

INTRODUÇÃO

Situada ao sul de Minas Gerais a região atualmente conhecida como “região 

do lago de Furnas” tem sua trajetória histórica marcada por diferentes contextos 

político-econômicos e que impactaram significativamente sobre os rumos do 

desenvolvimento dos municípios que configuram essa fração do território mineiro.

Ao decorrer do século XIX e início do século XX, o papel que a região desempenhou 

na economia nacional possibilitou fortalecer as bases para a especialização produtiva 
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que se estenderia até os dias atuais. No âmbito político-administrativo, era pensada e 

gerida de forma a se estruturar ali uma célula de abastecimento da capital do governo 

imperial e posteriormente da república a partir do investimento em infraestrutura, 

como a construção de ferrovias e políticas de fomento a cafeicultura de modo a 

integrar a região aos grandes centros, viabilizando a escoação da produção de itens 

alimentícios e atuando no fortalecimento da cultura cafeeira, que simbolizava na 

época o produto de maior relevância para as exportações e economia.

A segunda metade do século XX marcou um período de grande impacto e 

transformações sobre a região. A idealização do mega projeto de construção da 

usina hidrelétrica de Furnas na década de 1950, que integrava a pasta de prioridades 

do Plano de Metas de governo do presidente Juscelino Kubitschek em aumentar 

a produção energética no sentido de sanar a crise no setor e fortalecer as bases 

para a expansão da produção industrial, apontava a região sul de Minas Gerais como 

potencial território para dar suporte a realização dessa política de desenvolvimento 

econômico nacional.

Os conflitos em decorrência das desapropriações de áreas que seriam alagadas 

e os impactos que essa obra traria para as economias municipais e para a população 

refletiam o momento de tensão que a região vivenciava durante o processo de 

construção da usina.

No ano de 1963 entra em operação a Usina Hidrelétrica de Furnas, criando 

um imenso lago/reservatório e alagando parte do território de 34 municípios. A 

configuração territorial é de imediata impactada, as transformações também atuam 

sobre as populações que se vêem desprovidas de suas propriedades e sobre a 

economia e produção agrícola desses municípios, como no caso da perda das áreas 

de várzeas cultiváveis.

Nas décadas que se seguiram a apropriação do lago para o lazer e pesca assim 

como a necessidade de se pensar a gestão das múltiplas formas de utilização do lago 

foi gradativamente fazendo parte da realidade das populações e dos gestores dos 
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municípios lindeiros. A difusão das políticas e dos discursos sobre o turismo enquanto 

ferramenta para o desenvolvimento local se espraiou nas pastas das governanças 

locais de modo a promoverem seus potencias atrativos. O lago como passou a ser 

visto como um elemento comum para o desenvolvimento do turismo, contudo, ainda 

sobre forte influência das políticas verticalmente dirigidas aos municípios, como os 

planos nacionais e estaduais que davam as bases e diretrizes para o desenvolvimento 

dessa atividade, conflitando muitas vezes com as necessidades e a própria dinâmica, 

realidade e o nível de complexidade organizacional local e regional, como pelo fato de 

se tratarem de pequenos municípios, com pequenas populações, cidades com baixa 

infraestrutura para atender a uma demanda mais complexa, e um rural bastante 

envolvente e presente no cotidiano das relações.

Esses fatores, não representam uma problemática, mas sim evidenciam as 

especificidades da região, que devem ser levadas em consideração, compreendidas 

e trabalhadas de forma a orientar mais precisamente a elaboração e direcionamento 

das políticas sobre a região.

Desse modo, buscamos neste trabalho clarificar o contexto que envolveu 

a criação do lago de Furnas e seus impactos, assim como analisar as políticas de 

desenvolvimento que atuaram sobre os municípios que hoje configuram a região do 

lago de Furnas, desde a sua criação envolta a uma grande política de desenvolvimento 

nacional na década de 1960, até os discursos difundidos nas últimas décadas sobre 

o turismo como ferramenta para o desenvolvimento da região tendo o lago como 

sustentáculo para o incremento econômico por meio da promoção de uma nova 

funcionalidade calcada na atividade turística.

DA POLÍTICA DE MODERNIZAÇÃO DA ECONOMIA NACIONAL À FORMAÇÃO 

DO LAGO DE FURNAS

Mesmo antes da anunciação do Plano de Metas pelo então Presidente da 

República Juscelino Kubitschek no seu primeiro ano de mandato em 1956, no qual 
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estabelecia as diretrizes para a questão do desenvolvimento nacional, o Brasil já 

esboçava uma necessidade de se pensar meios para suprir a demanda energética 

por parte da crescente indústria que se estabelecia no país.

Essa então crise energética que assolava o desenvolvimento do setor industrial 

seria considerada um dos pontos de estrangulamento para o avanço da política 

exportadora, que tinha como premissa base a substituição das importações em 

detrimento da criação de um novo arranjo produtivo nacional, pautado pela 

intensificação industrial (MACEDO, 1987), (CANO, 1985 e 2011).

O Brasil vinha dinamizando sua produção, seguindo a lógica da modernização das 

atividades produtivas e incentivando a produção de bens intermediários e de capital 

no intuito de abastecer e fortalecer a indústria interna.

O período 1949-1959 caracterizou-se pelo intenso crescimento do 
setor de bens intermediários, em todas as regiões, mais avançado 
tecnologicamente e, portanto, menos gerador de empregos. O setor de 
bens de capital e de consumo durável – concentrado em grande medida 
em São Paulo – foi o que melhor desempenho direto apresentou em 
termos de empregos. (CANO, 2011, p 159)

A modernização do campo buscava paralelamente atrelar-se ao desenvolvimento 

do setor industrial, no qual já poderia se esboçar os caminhos de uma urbanização 

concentrada. Portanto, nas grandes cidades e centros principalmente mais complexos 

ao nível de empregos, o atrativo fornecido pela indústria torna-se mobilizadora da 

migração urbana no Brasil. São Paulo se destacaria nesse sentido, fomentando o 

processo de concentração de investimentos e da população e centralização do poder.

São Paulo tende a ultrapassar o Rio de Janeiro graças, sobretudo, à 
maneira diferente como se organiza a sua zona de influência. Esta, nas 
proximidades do centro industrial que se expande, vai tornar-se um 
mercado próximo e próspero, de modo que a cidade e as regiões ao 
seu redor se influenciam reciprocamente, crescendo em dinamismo 
(SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 251).

Instituições como a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) 
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e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) ainda no segundo 

governo de Getúlio Vargas (1951-1953) indicavam para a necessidade do aumento da 

produção de energia no sentido de sanar as possíveis problemáticas que a economia 

poderia enfrentar.

As diretrizes gerais do Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek deixam 

clara a intenção de fortalecer a indústria nacional, tal política era o foco que abriria 

caminho para o desenvolvimento econômico:

A industrialização é a diretriz correta para o desenvolvimento econômico 
de um país de população crescente, com um grande mercado potencial e 
dotado de adequados recursos naturais.  Além de representar, em si, um 
estágio econômico evoluído, ela permite a substituição das importações 
e a diversificação dos artigos de exportação. (BRASIL, 1955, p. 18)

A substituição de um modelo calcado nas importações para um modelo exportador 

e que atendesse a demanda interna era o objetivo que demandaria maiores esforços 

produtivos, pois se de um lado seria necessário desenvolver a indústria nacional do 

outro esse processo resultaria em maiores investimentos na expansão dos serviços 

de energia de modo a servir de suporte a essa política.

A expansão dos serviços básicos de Energia e Transportes pretende 
eliminar dois pontos clássicos de estrangulamento de nossa economia 
e criar fatores de germinação e estímulo à iniciativa privada. No Plano 
se define o objetivo de reorganização e reaparelhamento dos sistemas 
de transportes operados pelo Governo, com a criação de entidades 
governamentais de espírito industrial, e o investimento seletivo de 
recursos em equipamentos. Defini-se também a política do Governo 
nos setores de petróleo, carvão de pedra, combustíveis vegetais e 
eletricidade, com a indicação das tarefas atribuídas à iniciativa privada. 
(BRASIL, 1955, p. 22)

É nesse contexto que Minas Gerais torna-se palco das transformações que 

dariam base para o desenvolvimento econômico do Brasil nesse período, mais 

especificamente a região na qual se assenta o lago de Furnas e os municípios que 

com este estabeleceram relações intrínsecas, essa foi impelida de protagonizar uma 
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nova fase da expansão da industrialização nacional. Seu papel enquanto território foi 

determinante para a manutenção das forças econômicas nesse período, servindo seu 

território como base propulsora para o que viria ser um terço da produção energética 

do país, resguardando o projeto político desenvolvimentista nacional.

O projeto foi lançado: a criação da Central Elétrica de Furnas, que no ano de 1957 

já se estabelecia como escritório dando os primeiros passos para a realização do 

então projeto da construção de uma usina hidrelétrica, que iniciaria naquele mesmo 

ano (FURNAS, 2007).

Em solenidade realizada na manhã do dia 28 de fevereiro de 1957, 
no Palácio do Catete (RJ), antiga sede do governo federal, Juscelino 
Kubitschek assina a escritura pública de constituição da Central Elétrica de 
Furnas S.A. Após este ato, é assinado o Decreto 41.066, que autorizava o 
funcionamento de FURNAS como empresa de energia elétrica (FURNAS, 
2007, p. 8)

O contexto global que envolvia o período de nascimento da Central Elétrica de 

Furnas foi marcado por um grande desenvolvimento das tecnologias, e a produção 

energética era um elemento essencial para o Brasil expandir o crescimento industrial 

e perseguir o modelo de substituições das importações pelo fortalecimento de uma 

indústria nacional.

No ano de 1963 com as obras já prontas e preparadas para o funcionamento das 

atividades da usina, deu-se início a inundação do território, alagando parte de 34 

municípios mineiros e formando oficialmente o “lago de Furnas”, um dos maiores do 

Brasil com cerca de 1.440 km² (Figura 1).

Junto a esse processo que deu origem ao lago de Furnas e cruzou-se com a 

trajetória dos municípios na região, é notável também a incorporação de um discurso 

que muito se propagou naquele momento: “O desenvolvimento econômico como 

caminho único para a superação das problemáticas nacionais”, ou seja, um caminho 

traçado pela expansão da indústria nacional, pela modernização do território e pela 

unidade territorial.
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Figura 01 - Municípios da Região do Lago de Furnas
Fonte: Pereira et al (2006)

Cano (1985, p. 27) aponta uma crítica esse pensamento, enfatizando-o como 

sendo equivocado e radical, e que muitas vezes pode “obscurecer o real entendimento 

político da questão”. Cano (1985, p. 29-30) discorre que quando se pensa em um 

caminho único para o desenvolvimento como uma proposta estritamente atrelada à 

industrialização, “esquecem-se de que vários países (ou regiões) hoje industrializados 

contaram, antes do advento industrial, com uma expressiva agricultura”.

Portanto, uma agricultura desenvolvida e solidamente estruturara, é fundamental 

para o processo de desenvolvimento, e foi esse o próprio caso de São Paulo. Cano 

(1985, p. 30) argumenta que o estado, “nos primórdios de sua industrialização, 

diversificou notavelmente sua agricultura comercial, dando extraordinário suporte 

ao seu próprio desenvolvimento industrial”.

Contudo, nota-se que a questão do desenvolvimento naquele momento estava 

muito mais atrelada ao termo “crescimento” e este explicitamente ligado a economia 

nacional, ou seja, havia uma negligência com outros fatores que incidiam diretamente 

sobre a população do campo e da cidade, não somente no recorte analisado, mas 
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em contexto nacional. O Estado buscava crescer economicamente, deixando de 

lado questões relativas ao planejamento com a concentração populacional nas 

grandes cidades, fomentada pelo atrativo da indústria e do setor terciário que 

consequentemente se dinamizava em decorrência das grandes aglomerações.

Vale pontuar que o incremento do pensamento das problemáticas sociais 

associadas ao urbano e rural, no que condiz ao planejamento nacional, somente 

irão entrar em pauta na final da década de 1960, mais especificamente no regime 

autoritário do governo militar e com o II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) 

(STEINBERGER; BRUNA, 2001).

DISCURSOS, TENSOES E TRANSFORMAÇÕES

Os anos que antecederam a criação da usina hidrelétrica e consequentemente 

a formação do lago, vislumbrou em toda a região um sentimento contrário a obra, 

pois já naquele momento havia o conhecimento dos impactos regionais que essa 

grande obra poderia acarretar, principalmente sobre aquelas famílias que seriam 

diretamente afetadas com a criação do lago, pois já se esboçavam os discursos em 

torno dos planos de reparação e compensação dos danos que o alagamento causaria 

aos municípios, elevando ainda mais o medo e o receio das populações da região 

frente as consequências que a obra resultaria naquele momento.

Segundo o Presidente Juscelino Kubitschek (2000) havia-se construído e difundido, 

muito por parte da oposição ao seu governo, a idéia de que Minas Gerais assumiria 

um papel de região explorada e que a política de expansão da produção energética 

beneficiaria somente a São Paulo e Rio de Janeiro, as regiões concentradas do 

desenvolvimento industrial da época.

Naquela época, ainda estava acesa a polêmica sobre a construção 
de Furnas. Os adversários procuravam incutir no espírito dos meus 
coestaduanos a idéia de que eu trabalhava para desenvolver as indústrias 
de São Paulo e do Rio, com prejuízo das que se montavam no Estado. 
(KUBITSCHEK, 2000, p. 118)
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Kubitschek referia-se principalmente a Bias Fortes, governador do estado de 

Minas Gerais de 1956 até 1961 e opositor direto das suas investidas políticas sobre 

aquele estado. É de Bias Fortes a célebre frase de que “Minas não pode ser a caixa 

d’água do Brasil”, referindo-se ao projeto de construção da hidrelétrica de Furnas e 

ao imenso lago/reservatório que se formaria na região sul do estado.

A tensão negativa em torno do projeto de Furnas também pode ser vista na 

iniciativa de constituição da comissão parlamentar de inquérito para estudar os 

problemas e repercussões consequentes do represamento dos Rios Grande e Sapucaí, 

com a construção da usina hidrelétrica de Furnas.

Segundo essa comissão parlamentar, reconhecia-se a necessidade em se 

“solucionar o angustiante problema de carência de força e luz nos grandes centros 

populacionais”, entretanto, atenta que não se deveria ser condescendente e tolerante 

com o “tratamento drasticamente injusto” que a Central Hidrelétrica de Furnas vinha 

dando aos proprietários da região que seria atingida em detrimento do atendimento 

a esses grandes centros. Segundo o mesmo documento a empresa submetia os 

proprietários a “um regime arbitrário de verdadeira expropriação” (BRASIL, 1961).

Dentre os impactos e transformações que a obra de Furnas poderia causar no 

território, a comissão aponta que:

O represamento dos cursos dos rios Grande e Sapucaí, que cobrirá, 
parcialmente áreas territoriais de trinta e um (31) municípios de Minas 
Gerais, inclusive fazendo desaparecer, totalmente, duas (2) cidades e 
duas (2) vilas, além de provocar a submersão parcial de várias outras 
sedes distritais e municipais, acarretará o desaparecimento de milhares 
de propriedades rurais, com o deslocamento de trinta mil (30.000) 
famílias. (BRASIL, 1961)

O documento ainda antevia os impactos que o lago geraria nos sistemas locais e 

regionais de comunicação, ou seja, o desmantelamento das redes que conectavam 

as localidades.

O referido represamento que se desenvolverá por duzentos (200) 
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quilômetros, ao longo dos rios, mutilará por completo, a unidade 
territorial da região, que se transformará em verdadeiro arquipélago, de 
certo a ser constituído de ilhas desérticas, sem comunicação entre si, eis 
que até hoje nenhuma providência objetiva da Central Elétrica de Furnas 
foi dada a conhecer, capaz de afastar a desesperança dominante na região, 
no tocante ao restabelecimento de seus sistemas locais e regionais de 
comunicação que, desmantelados, jamais serão recompostos. É sabido, 
inclusive, que desaparecerão cem (100) quilômetros de trilhos da Rede 
Mineira de Viação, perdendo o Estado montanhês um importante ramal 
ferroviário. (BRASIL, 1961)

Entretanto, para o presidente Juscelino Kubitschek e os envolvidos no projeto 

de Furnas a obra representava a alavanca que impulsionaria o desenvolvimento 

econômico nacional, tratando, muitas vezes como pessimistas as opiniões de 

opositores e até mesmo daqueles que atentavam para os impactos que a obra 

acarretaria para a população e para a na região.

A campanha, que se fazia contra a usina de Furnas e que, em última 
instância, era contra mim, obedecia a propósitos políticos. Na época, 
o ambiente era propício a campanhas dessa natureza, pois existiam 
descontentamentos na área, principalmente os que teriam suas 
propriedades inundadas. Contudo, não dei maior importância ao fato. 
Recomendei ao Engenheiro John Cotrin, responsável pela obra, que 
desse andamento aos trabalhos imprimindo-lhes a maior velocidade 
possível. (KUBITSCHEK, 2000, p. 120)

Kubitschek (2000, p. 118) dizia que “iria fazer o povo compreender que, embora 

presidente da República, nunca deixara de ser mineiro” numa tentativa de reafirmar 

sua identidade e proximidade com seus “coestaduanos”, Segundo Kubitschek (2000, 

p. 118), o que acontecera fora que, a partir de 31 de janeiro de 1956 ele passara 

a ver o Brasil como um todo, e não com a visão limitada pelas divisas do estado, 

enfatizando a necessidade nacional em primeiro lugar e justificando a concretização 

do projeto de Furnas.

Enquanto as obras de Furnas caminhavam as discussões e os conflitos em torno 

desse grande empreendimento se acirravam. O fechamento da barragem para a 
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criação do lago na madrugada de 10 de janeiro de 1963 marca o início das operações 

de Furnas Centrais Elétricas S/A (FURNAS, 2007, p. 15), mas também marcam o início 

das transformações territoriais na região que começaria a ser inundada naquele 

momento.

Os jornais da época estampavam a preocupação com retaliações decorrentes do 

descontentamento da população com os transtornos que a implementação da usina 

na região estava causando (Figura 2).
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Figura 02 - Capa do Jornal Folha de S. Paulo do dia 18 de Janeiro de 1963.
Fonte: Acervo Folha de São Paulo (1963)

Foram enviados para a região tropas do exercito com o objetivo de assegurar o 

andamento dos trabalhos. O receio dos envolvidos no projeto e do Governo era de 

que pudesse haver resistência de moradores das localidades que seriam submersas 

pelas águas.

Embora avisados, os moradores da zona a ser inundada mostraram-
se surpreendidos com o fechamento das comportas (ocorrido há 1 
semana) e muitos não querem abandonar a área. Varias cidades vão ser 
alagadas. Seus moradores deverão abandoná-las e passar para núcleos 
especialmente construídos para eles. Entretanto, muitos insistem em 
atrasar a mudança, à espera de qualquer outra providencia, e ameaçam 
mesmo receber a bala quem for desalojá-los. (FOLHA DE SÃO PAULO, 18 
de Janeiro de 1963)

Essa resistência da população pode ser vista por meio de registros, publicações e 

dos relatos coletados em campo. De acordo com Franco (2008, p. 251), houve, como 
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era natural, muita resistência por parte dos proprietários que não se conformavam 

em ter de deixar suas casas e suas terras.

“Não foram poucas as pessoas que pegaram até em espingardas e outras 
armas contra os funeiros, como então eram chamados os funcionários 
de Furnas que iam de propriedade em propriedade para avaliá-las, 
conversar e negociar com seus donos” (FRANCO, 2008, p. 251).

Lemos Junior (2010, p. 20) destaca que, para a construção da usina foram feitas 

cerca de 8.000 desapropriações de pequenas casas e grandes fazendas, em Minas 

Gerais. O impacto foi ainda maior na zona rural, onde 6.540 propriedades passaram 

a pertencer ao Governo. Lemos acrescenta que nas terras desapropriadas tinham, 

além de benfeitorias, lavouras de café, milho arroz e alho.

Em entrevista realizada com uma moradora do município de Fama (A. M. S), que 

vivenciou o processo de criação do lago na década de 1960, constatou-se, por meio 

dos relatos que as transformações atingiram diretamente aqueles que moravam nas 

regiões de várzea, próximos por onde se espraiaria o lago. As transformações no 

território com o alagamento das áreas cultiváveis alterou a dinâmica das relações de 

produção desses municípios.

[...] No fundo da roça do meu sogro era várzea, onde plantavam alho e 
viviam daquilo. Do alho. Ai Furnas vem e indenizou um pedacinho de 
terra deles lá, e acabou com a lavoura deles... não tinha onde trabalhar. 
Alagou e até hoje é alagado. Porque Furnas (o lago) entrou aqui e veio 
até ali, um braço. Eles trabalhavam só com verdura, antigamente eles 
trabalhavam muito com alho, entendeu?...Mas ai o povo tudo que 
plantava lavora de alho ficou sem nada, ficaram tudo na miséria. (A. M. 
S. Moradora de Fama)

De acordo com o Secretário Executivo da Associação dos Municípios do 

Lago de Furnas, a ALAGO, (F. C.), e que também ocupa o cargo de Secretário de 

Desenvolvimento Econômico do Município de Alfenas, a criação da usina de Furnas 

na época foi responsável por uma onda de desolação para a população da região.
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“[...] o lago de Furnas [...] dividiu os municípios, acabou com cidades, 
trouxe tristeza para região, trouxe morte, trouxe suicídio, trouxe 
depressão, forçou muitas famílias a mudarem de cidade, de estado, teve 
cidade que precisou ser reconstruída” (F. C. - Secretário Executivo da 
Alago)

Se atualmente os municípios conseguiram se articular em torno do lago, naqueles 

momentos iniciais a situação era outra, perdas resultantes das desapropriações 

somando ainda com indenizações que não correspondiam aos problemas causados 

pela obra fomentavam uma situação crítica em toda a região.

Na medida em que as águas se aproximavam das áreas habitadas, os moradores 

percebiam as transformações. O relato da moradora de Fama, município situado na 

parte sul do lago, evidencia os momentos que antecederam a chegada do lago no 

município quando ainda criança:

“Eu lembro que quando a água de Furnas veio. Eu tava apanhando 
laranja, e a laranja que caia da árvore da casa da minha avó caia rolando 
na água. Mas pouco antes eu me lembro de brincar com meus primos e 
me deitar com a cabeça nos trilhos pra gente escutar o barulho do trem 
que tava vindo. Então não foi muito tempo do trem parar de passar até 
a água chegar não. Foi bem próximo, sabe, porque não deu tempo do 
povo tirar os trilhos, ficou tudo.” (A. M. S. - Moradora de Fama)

Diferente do que apontava Kubitschek (2000), quando associava o 

descontentamento com a obra a uma retaliação movida por discursos políticos da 

oposição, o caos, o medo e a desolação imperaram na região para além de pretensões 

e discursos políticos oposicionistas. As desapropriações passaram a fazer parte da 

realidade regional, aqueles que tinham posses em áreas onde o lago se assentaria 

viam-se obrigados a abandonar suas propriedades. Fugidos e expropriados, a situação 

imposta já podia ser percebida marcando um período conflituoso na região.

O alarme de que as águas estavam subindo trouxe um verdadeiro pânico 
para os incrédulos e de um modo especial aos residentes em S. José 
da Barra. Dentro de três horas as águas iriam atingir aquele distrito. O 
trabalho de salvamento entrou logo em ação. Cercas que precisavam 
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ser arrombadas e destruídas para dar passagem ao gado que estava 
encurralado. Transporte de famílias da zona rural que sossegadamente 
esperavam uma oportunidade para se deslocar. Doentes acamados que 
não dispunham de meios para se locomover. Alguns destes doentes 
foram retirados com suas camas pelo telhado porque as portas de saída 
já continham água. (Livro do Tombo nº 04, 1963, p. 33)1

Em relato expresso em entrevista com uma moradora e professora aposentada 

do município de Fama (S. S.), ela conta como sua família foi prejudicada com a 

desapropriação:

Nossa senhora, minha família sofreu e muito! A minha casa, era muito 
grande. Era ali em baixo, quase que em frente ao trampolim. Era 
uma casinha boa, muito boa mesmo. O papai quando ele foi receber 
o pagamento da casa comprou uma televisão preto e branco com o 
dinheiro da indenização. Depois de muitos anos. Muita gente perdeu 
tudo, foi embora. (S. S. - Moradora de Fama)

A falta de informação e a pressão de Furnas no processo de desapropriação 

levaram muitos moradores a cederem às investidas da empresa, entregando suas 

terras e propriedades por valores nada compensatórios e ficando muitas vezes 

desamparados (VIEIRA, 2005).

Vieira (2005, p. 379) explana que “Furnas, com seu descaso, com a falta de 

sensibilidade, havia transformado todos os prefeitos da região em assistentes sociais”.

A perca de 127 Km² de suas melhores terras foi um desastre para o 
município administrado por Vicente Antônio de Oliveira, prefeito pela 
terceira vez, que via a população da localidade diminuir dia a dia à 
medida que os problemas se multiplicavam. A prefeitura estava sempre 
lotada de munícipes desesperados, pessoas que sempre produziram 
e foram transformadas, repentinamente, nos órfãos de Furnas. Uns 
queriam empregos, outros material de construção para erguer seus 
casebres ou ainda ajuda para mudar de Capitólio. (VIEIRA, 2005, p. 378)

1 Livro do Tombo nº4, da Paróquia de São Sebastião, de Alpinópolis, MG 1963, Relato do Monsenhor Ubirajara Cabral, 
pároco no município de Alpinópolis, relata os momentos de tensão na região com a chegada das águas de Furnas, em 
passagem pelo município de São José da Barra.

177AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



EIXO 3 - IMPACTOS AMBIENTAIS, CULTURAIS E SOCIAIS DA MODERNA AGRICULTURA | A região do Lago de Furnas 
no Sul de Minas Gerais no contexto das políticas de desenvolvimento

Segundo Vieira (2005, p. 378), o município de Capitólio, localizado na parte 

norte do lago e situado próximo a barragem da usina, sofreu drasticamente com o 

represamento do lago, intensificando um processo de transformações territoriais, 

econômicas, políticas e das relações no território:

“depois da represa de Furnas, mudou a sua fisionomia e também sua 
maneira de ser. Apesar de continuar uma cidade bem mineira, sofreu 
alterações profundas, inclusive nos costumes”. (VIEIRA, 2005, p. 378)

Esse contexto que tem de um lado as desapropriações e o descontentamento das 

populações afetadas na região sul mineira e de outro uma política desenvolvimentista 

que privilegiava o setor industrial e o abastecimento das grandes cidades em 

detrimento do desenvolvimento econômico, marcaram a construção da Usina 

Hidrelétrica de Furnas, tendo o lago como pivô dos conflitos e interesses.

Entretanto as transformações decorrentes da inundação de parte do território de 

34 municípios introduziram na região uma nova conjuntura, que mais tarde, por meio 

da apropriação do lago pelas populações desses municípios e através da organização 

e ações institucionais com foco na gestão territorial em escala local e regional, 

evidenciariam novos rumos para o desenvolvimento da região, como é o caso do 

surgimento do turismo no lago e as políticas referentes ao fomento e organização 

dessa atividade.

TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

Para compreender o papel que o turismo assume na região, e sua inserção nas 

pautas do planejamento dessa atividade como ferramenta para o desenvolvimento 

local-regional, faz-se necessário compreender como as políticas de turismo agem 

sobre o território e sua influencia sobre as escalas locais.

O forte crescimento do turismo na segunda metade do século XX é um ponto 

marcante no processo modernizador dessa atividade e como fator propulsor do 

desenvolvimento de determinadas localidades e regiões.
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É visto que muitos autores consideram que a oferta turística pode proporcionar 

vantajosas oportunidades servindo como ferramenta para o combate às desigualdades 

regionais.

Costa e Reis (2008, p. 74) apontam que “o turismo representa uma transferência 

de rendimentos das regiões mais desenvolvidas para as menos desenvolvidas, 

gerando uma exportação de bens e serviços no interior da região”. Os investimentos 

em infraestrutura e equipamento social em que envolvem essa atividade serviriam as 

populações locais, alavancando uma melhoria na qualidade de vida, como na geração 

de empregos, na qualificação de mão de obra, no aproveitamento da construção das 

vias de comunicação, na melhoria dos serviços públicos e etc.

No Brasil, Becker (2001, p. 5) aponta que o grande marco institucional da política 

de turismo se deu com a criação da Embratur em 1966. Para a autora essa autarquia 

enfocava o turismo como um potencial dinamizador da economia nacional. Contudo 

o contexto que envolvia essa política estava enraizado no governo militar da época, 

atuando, portanto, de forma centralizada, longe de se firmar como uma verdadeira 

política nacional que contemplasse as mais diversas regiões do país, tendo como 

foco de suas ações a promoção da região litorânea e os principais centros do país.

Nesse campo institucional, a organização e o planejamento que pense o turismo 

em sua dinâmica e complexidade o relacionado com os demais segmentos da 

economia que atuam tanto direta ou indiretamente constituem-se elementos 

fundamentais para a compressão do fenômeno turístico em suas diversas formas e 

particularidades com que se espraiam sobre os territórios. A singularidade de cada 

fração do território, com sua infraestrura, suas relações, serviços, a topografia, o 

modelo de gestão entre outros fatores, atribuem ao turismo uma dimensão singular 

por onde se assenta.  De modo que Assim, uma política de turismo

Goeldner; Ritchie e McIntosh (2002, apud HENZ et al, 2010, p. 5) definem a 

política de turismo como:

Um conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, diretivas, objetivos 
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e estratégias de desenvolvimento e promoção que fornece uma 
estrutura na qual são tomadas as decisões coletivas e individuais que 
afetam diretamente o desenvolvimento turístico e as atividades diárias 
dentro de uma destinação

Podemos complementar sobre a definição de política de turismo na afirmativa 

de Beni (2006, p. 15), quando este fala da complexidade que envolve a política de 

turismo. Segundo Beni, o turismo enquanto atividade econômica vê-se mergulhado 

em uma intersetorialidade, uma característica peculiar que envolve o turismo é “pelo 

o fato de ser um setor fragmentado, que envolve muitos segmentos e negócios, e 

não apenas um produto que se possa competir internacionalmente”.

Isso significa que o modelo pelo qual o governo deve abordá-lo é 
especialmente importante, se comparado com outros setores. Antes 
de tudo, é importante realçar que a política se relaciona a uma ação 
calculada alcançar objetivos específicos. E que a mesma é norteada 
por objetivos, que são as direções gerais de planejamento e gestão do 
turismo, as quais se alicerçam em necessidades identificadas dentro de 
restrições de mercado e de recursos. Além disso, políticas são orientações 
específicas para a gestão permanente do turismo, abrangendo os 
inúmeros aspectos operacionais da atividade. (BENI, 2006, p. 15)

Para Beni (1999, p. 13) o turismo é um elemento importante na vida social e 

econômica da comunidade regional. “Reflete as aspirações legitimas das pessoas no 

sentido de se desfrutar novos lugares, assimilar culturas diferentes, beneficiar de 

atividades ou descansar longe do local habitual de residência ou de trabalho”. Beni 

(1999) ainda aponta para a importância do turismo enquanto seu valor econômico 

e social.

Faz-se necessário ressaltar que o desenvolvimento local, segundo Coriolano 

(2012, p. 64), “é aquele realizado em pequenos lugares de forma participativa, 

levando à mudanças socioestruturais, com caráter endógeno. São os residentes os 

agentes principais do desenrolar de todo o processo de desenvolvimento.”

Esse modelo de desenvolvimento em escalas local e até mesmo regional, muito 
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se apóia na concepção de desenvolvimento social, ou seja, contradiz aquela noção 

de desenvolvimento hegemônico pautado no crescimento econômico sobreposto ao 

desenvolvimento social. Contudo, é a própria incapacidade e a limitação desse modelo 

hegemônico de desenvolvimento que acabada por marginalizar determinados locais 

e regiões em detrimento da supervalorização e investimentos em determinados 

espaços, criando fluxos e redes específicos por onde correm os frutos desse 

desenvolvimento. De tal modo, que se faz surgir a necessidade da formulação de 

modelos que busquem efetivar um desenvolvimento social e econômico para essas 

regiões excluídas do processo desenvolvimento.

Coriolano (2012) chama esse novo desenvolvimento de “desenvolvimento 

humano”:

O desenvolvimento humano sustenta-se na satisfação das necessidades 
fundamentais, com níveis crescentes de independência dos indivíduos, 
em articulação orgânica com a natureza, servindo-se da tecnologia, 
para integra-se aos processos globais, contudo respeitando os valores e 
comportamentos tradicionais (CARIOLANO, 2012, p. 66)

É a escala municipal nesse sentido, que ganha importância principal na promoção 

e gestão dessas políticas de desenvolvimento local. No caso do turismo, este 

certamente passou a servir de ferramenta para impulsionar o desenvolvimento 

dessas localidades, uma forma alternativa e de especialização funcional para a 

economia municipal. Os gestores locais passaram a buscar nos atributos paisagísticos, 

arquitetônicos, na valorização dos costumes e cultura local as fontes potenciais, 

criando produtos para exploração da atividade turística no seu território.

A diminuição da influência do Estado gera uma incapacidade de 
controlar cada vez mais os processos econômicos, sociais, e culturais, 
ocorridos em seus territórios. A gestão local assume cada vez mais um 
importante papel no estabelecimento de estratégias próprias voltadas 
para o desenvolvimento local (SILVA, 2012, p. 117)

Sabendo que ninguém conhece melhor os seus recursos que as esferas locais, 
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delimitando melhor seus atrativos e potencialidades, sua população e o nível das 

infraestruturas, fica a cargo dessa escala, portanto, um mais bem coeso e melhor 

conhecimento da realidade, fomentando um planejamento do turismo mais efetivo.

Pode-se verificar esse incentivo ao desenvolvimento do turismo para os 

municípios por parte do governo federal, por meio da análise do Programa Nacional 

de Municipalização do Turismo. Criado em 1994 durante o curto Governo de Itamar 

Franco, o PNMT foi um programa criado com a intenção de fortalecer as políticas 

públicas de turismo direcionando um planejamento ao nível municipal. O enfoque 

recai sobre a linha do desenvolvimento sustentável, buscando capacitar os gestores 

locais para a criação de conselhos municipais de turismo, articulando assim a 

comunidade local. (EMBRATUR, 1999)

Essa política apesar pouca efetivação dessa política, seus maiores resultados 

apareceram no fomento a capacitação dos gestores locais sobre as potencialidades do 

desenvolvimento da atividade do turismo para as economias municipais, assim como 

também movimentou as discussões a cerca do turismo para pequenos municípios 

do interior do Brasil. Discussões essas que eram até então concentradas sobre as 

políticas do turismo “sol e praia”, prioridade dos investimentos do setor público e 

privado na Brasil. (BECKER, 2001).

No ano de 2001 é aprovado o Estatuto da Cidade, neste documento em que 

estabelece as diretrizes gerais da política urbana no Brasil e a regulação do uso da 

propriedade urbana, forneceu também elementos que corroboraram para que os 

municípios organizassem o turismo no seu território (BRASIL, 2001).

Apesar de o Estatuto da Cidade delimitar que a obrigatoriedade na elaboração de 

plano diretor aquelas cidades com mais de 20 mil habitantes, o Estatuto apresenta 

um adendo para aqueles que integram áreas de potencial interesse turístico. Assim, 

aqueles pequenos municípios que possuem potencialidades turísticas no seu território 

puderam então contar com essa normativa que auxilia na organização e regulamentação 

da atividade turística bem como seu desenvolvimento no território municipal.
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No que refere-se aos elementos positivos que o desenvolvimento local busca 

efetivar em suas premissas, como o desenvolvimento produtivo, social, cultural, 

ambiental e político-institucional que refletem no bem estar da população, Silva 

(2012, p. 119) afirma que “a atividade turística se apresenta como uma atividade 

econômica que desperta o interesse por sua busca principalmente no setor de 

serviços e, consequentemente, na ampliação da oferta de emprego e geração de 

renda”. Sendo, portanto, uma atividade que possibilita o desenvolvimento local.

Contudo, Silva (2012, p. 119) alerta para os impactos negativos que o turismo 

pode gerar: “da mesma forma que o turismo pode promover o desenvolvimento 

local de forma dinâmica ou sensível, poderá também provocar danos irreversíveis ao 

meio ambiente, ao patrimônio cultural e às estruturas sociais”.

Essa negligência com os problemas que podem ser gerados com a atividade 

muitas vezes decorre da falta de preparo e conhecimento dos gestores locais em 

lidar com os problemas que possam surgir pelo caminho, ou mesmo pelo fato de 

não apresentarem a comunidade as problemáticas que o turismo pode gerar no 

território.

POLÍTICAS DE TURISMO NA REGIÃO DO LAGO DE FURNAS: AÇÕES E 

CONFLITOS

Após a criação do lago de Furnas em 1963, houve um grande período em que o 

lago destinava-se exclusivamente à produção de energia, ou seja, sua função era de 

“reservatório” para atender a demanda de produção energética.

Somente no ano de 1975, 12 anos após a constituição do lago, é proposto o 

primeiro Plano de Desenvolvimento do Lago de Furnas, elaborado pela empresa norte 

americana Tennessee Valley Authority a pedido da Secretaria de Indústria, Comércio 

e Turismo do Estado de Minas Gerais. Esse estudo buscou realizar um levantamento 

sobre a região, destacando as condições socioeconômicas dos municípios lindeiros 

ao lago, os usos do solo, e as principais características da região, no sentido de 
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preparar as bases para a implementação desse planejamento. O objetivo do Plano 

era sistematizar o conhecimento sobre a região de modo a direcionar as ações 

especificas para o desenvolvimento.

Sobre os apontamos do Plano em relação ao desenvolvimento do turismo, 

verificou-se que o levantamento das características da região banhada pelo lago de 

Furnas corroborou para que se pudesse compreender as singularidades, as diferenças 

e potencialidades da região alterada pela nova dinâmica que o lago impunha sobre 

o território. Nota-se que o Plano possibilitou classificar a região em dois grandes 

blocos: norte e sul, com base no levantamento das especificidades e características 

físicas e geológicas.

O estudo apontou a porção norte do lago como tendo um maior potencial paisagístico 

a ser explorado, dada a proximidade com a Represa de Furnas, o que torna maior os 

pontos de profundidade do lago, ao relevo escarpado e as formações rochosas, assim 

como a proximidade com a capital Belo Horizonte, ponto favorável para os fluxos e 

conectividade com a região. O Plano ainda apontava a porção sul do lago como tendo 

os solos mais apropriados para o desenvolvimento da agricultura, atenta ainda para a 

necessidade de ampliar os investimentos na melhoria das vias de acesso que ligavam a 

porção sul do lago aos demais municípios da região, no intuito de fortalecer a interação 

entre as localidades e o acesso ao lago. Outro ponto importante é que os municípios 

localizados na porção sul do lago situam-se distantes da represa, ou seja, um problema 

para o desenvolvimento do turismo na beira do lago.

O Plano ainda menciona o potencial da piscicultura e a necessidade de 

investimentos nessa atividade, enaltecendo o papel que desempenharia para o 

desenvolvimento econômico região, apontando a articulação dessa atividade para 

com o turismo.

Entretanto, muito pouco se efetivou em relação às propostas do Plano de 

1975, uma dessas propostas em específico, que era a criação de uma agência de 

cooperação regional responsável pela execução do Plano não se concretizou na 

EIXO 3 - IMPACTOS AMBIENTAIS, CULTURAIS E SOCIAIS DA MODERNA AGRICULTURA | A região do Lago de Furnas 
no Sul de Minas Gerais no contexto das políticas de desenvolvimento

184AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



época, entretanto no ano de 1993 é constituída a Associação dos Municípios do Lago 

de Furnas (ALAGO), contudo, ainda que desvinculada da proposta daquele antigo 

planejamento, nasce calcada sobre o princípio do desenvolvimento regional e do 

cooperativismo. Surge da união dos gestores locais em fortalecer as relações dos 

municípios que recebem a compensação financeira pela utilização dos recursos 

hídricos em seus territórios (CFURH), assim como sistematizar uma unidade gestora 

para resolução dos problemas comuns aos municípios da região.

Esse “hiato” em relação as ações efetivas para o desenvolvimento do turismo na 

região, ou mesmo para o desenvolvimento regional somente foi quebrado na década 

de 1990. Podemos relacionar a ascensão do pensamento do turismo enquanto 

ferramenta para o desenvolvimento na região a alguns fatores, como dentre eles o 

pacto federativo, que firmado em 1988, atribui um conjunto de regras para a divisão 

dos recursos e as competências e responsabilidades de cada ente federado.

Ao que compete aos municípios, em especial a menor escala desses, com 

pequenas populações, baixo nível de movimentação dos setores de serviços 

e da indústria, como é o caso os que configuram a região do lago de Furnas, a 

baixa arrecadação fiscal, a metodologia de repasse do fundo de participação dos 

municípios problematiza a questão sobre os pequenos municípios, e, de certo modo, 

pressionam os pequenos municípios a buscarem alternativas que fortaleçam suas 

economias. O turismo surge, nesse sentido, como um potencial incremento para 

o desenvolvimento local. O Programa Nacional de Municipalização do Turismo do 

Governo Federal de 1994 teve um papel significativo sobre o processo discursivo do 

“turismo como desenvolvimento local”. Esse Programa buscou qualificar os gestores 

locais na gestão, organização e promoção do turismo em seus municípios, difundindo 

a idéia da especialização dos pequenos municípios na atividade turística ainda que 

sem um real preparo da qualificação pessoal e da infraestrutura para receber e 

desenvolver essa atividade.

No ano de 1996 foi elaborado um segundo Plano para a região pela Secretaria 
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de Estado de Esporte Lazer e Turismo de Minas Gerais, intitulado “Plano de 

Desenvolvimento Turístico Integrado para o Lago de Furnas”, nesse documento 

verificou-se a existência da articulação da concepção de planejamento para a região na 

proposta do Governo mineiro em conformidade com a proposta de desenvolvimento 

regional na qual se apóia a ALAGO, ou seja, a região do lago de Furnas estava sendo 

pensada integralmente no escopo do desenvolvimento, no curto período que vigorou 

esse Plano para a região, pois as trocas de governo implicam em novos pensamentos 

e modelos de gestão para o turismo.

O enfoque desse planejamento era fortalecer as bases do turismo no lago. O 

documento apontava que seria necessário investir na promoção do turismo, das 

potencialidades da região, buscando fomentar e atrair um turismo regional e até 

mesmo microrregional, servindo de instância de lazer, com áreas de camping, pesca 

e alojamento nas localidades próximas as rodovias.

Entretanto, apesar da compatibilidade do pensamento do planejamento do 

turismo para a região tanto discursada no Plano de 1996 quanto da Associação dos 

municípios do lago em trabalhar de forma a promover um desenvolvimento integrado 

do turismo, ou seja, pensar o lago como um todo, ela posteriormente entraria em 

conflito com o modelo de política de turismo proposto em nível estadual nas gestões 

que se seguiram.

No ano de 1999 tem-se a criação da Secretaria de Turismo de Minas Gerais, nesse 

mesmo ano a Secretaria propõe a criação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais 

(Governo Itamar Franco). Esse modelo calcado no discurso da descentralização acabou 

por fragmentar o lago em pequenos circuitos turísticos, conflitando com modelo de 

gestão pensado para a região pelas instituições locais e pelos Planos que anteriores.

De modo que o descompasso entre as propostas e ações em diferentes níveis 

de escalas governamentais é um atenuante para o desenvolvimento do turismo na 

região, contudo, outros fatores também impactam sobre esse processo. Como é o 

caso dos conflitos sobre o uso múltiplo das águas e a questão das crises hídricas.
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O lago inicialmente foi pensado com o objetivo único de servir de reservatório 

para a produção de energia, entretanto, com o passar dos anos, a apropriação do 

lago fomentou novas necessidades que geraram novos usos, como: a piscicultura, o 

turismo, a navegação, a preservação, a irrigação. Usos concorrentes entre si e com a 

produção de energia. Incitando para a necessidade de uma gestão partilhada.

No entanto, a prioridade na utilização do lago para a geração de energia é um dos 

principais elementos que atuam sobre a instabilidade dos níveis de água, o que por 

sua vez, impacta sobre as demais atividades, como no caso o turismo.

Na sua cota máxima operacional o reservatório de Furnas foi dimensionado para 

ficar a 768 metros acima do nível do mar, e a cota mínima a ser trabalhada pela 

Usina de Furnas ficou estabelecida em 750, contudo, esse número representa um 

grave prejuízo para o desenvolvimento do turismo na região, pois impacta sobre as 

instalações que se situam a beira do lago, como bares, restaurantes, pousadas, e até 

mesmo pelo fato do turismo estar ligado a paisagem do lago, sendo desfigurada pelo 

rebaixamento dos níveis de água.

Esse processo de instabilidade dos reservatórios está associado à matriz energética 

nacional que apesar de diversificada, priorizou os investimentos na produção de energia 

hidrelétrica, tendo atualmente um parque energético dependente dessa fonte.

Nesse sentido, pensar o desenvolvimento do turismo na região torna-se complexo, 

pois se de um lado existe uma dimensão da promoção dessa atividade através dos 

discursos que enfocam o lago como atrativo central da oferta turística, por outro 

lado existem fatores que impedem um desenvolvimento linear, como no caso da 

instabilidade dos níveis de água em decorrência das crises hídricas, dos processos 

cíclicos naturais e principalmente da priorização da produção energética.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O território que hoje se consolida como a região do lago de Furnas foi protagonista 

de diferentes políticas de desenvolvimento, inicialmente atuando sobre interesses 
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externos privilegiando outras regiões e posteriormente buscando fortalecer uma 

dinâmica própria, objetivando na construção da funcionalidade do turismo apoiada 

no lago uma alternativa para o desenvolvimento local e regional.

 A criação do lago no ano de 1963 adentra ao cotidiano dos moradores como 

se estivesse se apropriando daquelas terras, se fazendo presente. Respaldado por 

intencionalidades políticas, em que o planejamento fora pensado no âmbito do 

potencial crescimento industrial nacional concentrado, o lago rapidamente se instala 

sobre o território, de início, um intruso, avassalador, expulsando e transformando, 

impondo o início de uma nova configuração, mas aos poucos passando a integrá-lo, 

sendo apropriado pelas populações, criando novas formas e relações sobre o território.

Nas décadas que se seguiram à formação do lago, o viés calcado sobre o discurso 

do desenvolvimento pelo turismo se intensificou institucionalmente e ganhou força 

por meio da organização local e regional em torno dessa atividade. Essa política 

trilhou um caminho movido pelo esforço dos agentes locais em operacionalizar as 

atividades do turismo com foco nos atributos do lago, contudo, nota-se principalmente 

a forte influência que os grandes planos e políticas de desenvolvimento pelo turismo 

exercem sobre as gestões locais. A idéia central em promover os atributos de seu 

território, buscando relacionar a paisagem do lago, da cidade e do campo, são 

elementos pertinentes nas diretrizes das políticas de turismo nacional e estaduais, 

com ênfase sempre na promoção do “diferencial” do território.

Entretanto, é possível verificar os diferentes níveis de desenvolvimento dessa 

atividade nos municípios que configuram a região do lago de Furnas. Esse processo 

decorre singularmente em cada porção do território por onde se espraia o lago, tendo 

diferentes contextos e fatores atuando sobre seu desenvolvimento, mas o que chama 

a atenção é que enquanto a construção do discurso turístico reforça a promoção 

do lago enquanto atrativo, a realidade expressa pelos conflitos dos usos do lago 

para a prática do turismo e para a produção energética atuam negativamente sobre 

o projeto de desenvolvimento do turismo na região, evidenciando uma dinâmica 
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contraditória entre discurso e a realidade regional.

Assim uma questão que levantamos é: Como pensar o desenvolvimento do 

turismo para a região dentro de uma dinâmica de interesses e prioridades?

REFERÊNCIAS

BECKER, Bertha K. Políticas e Planejamento do Turismo no Brasil. Revista Caderno Virtual de 
Turismo. V. 1, n. 1, 2001.

BENI, Mario Carlos. Política e Estratégia de Desenvolvimento Regional: planejamento integrado e 
sustentável do turismo. Revista Turismo em Análise, São Paulo, v. 10, n. 1, Maio, 1999.

BENI, Mario Carlos. Política e Planejamento Estratégico no Desenvolvimento Sustentável do Turismo. 
Revista Turismo em Análise, São Paulo, v. 17, n. 1, Maio, 2006.

BRASIL. Constituição da Rep. Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização 
de Antonio Luiz de Toledo Pinto; Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Livia Céspedes. 29º Edição. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2002.

BRASIL. Diretrizes Gerais do Plano Nacional de Desenvolvimento. Governo Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, 1955

BRASIL. Estatuto da Cidade: Lei nº 10.257 de 10 de Julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais 
da política urbana. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001. 273p. 
(série fontes de referência. Legislação; n. 49)

BRASIL. Resolução da Câmara dos Deputados nº 58, de 1961. Constitui a Comissão Parlamentar 
de Inquérito para estudar os problemas e suas repercussões, consequentes do represamento dos 
Rios Grande e Sapucaí, com a construção de usina da Central Elétrica de Furnas S/A. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/rescad/1960-1969/resolucaodacamaradosdeputados-58-
23-agosto-1961-319921-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em 05 de Fevereiro de 2017.

CANO, Wilson. Desequilíbrios Regionais e Concentração Industrial no Brasil: 1930-1970. São Paulo: 
Global; Ed.Universidade Estadual de Campinas, 1985.

CANO, Wilson. Ensaios Sobre a Crise Urbana do Brasil. Campinas: Ed. Unicamp, 2011.

CORIOLANO, Luzia Neide. Contribuição do Turismo ao Desenvolvimento Local. In: PORTUGUEZ, 
Anderson Pereira; SEABRA, Giovanni; QUEIROZ, Odaléia Telles M. M. (Orgs.). Turismo, Espaço e 
Estratégias de Desenvolvimento Local. João Pesso: Editora Universitária da UFBP, 2012.

189AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



COSTA, Maria Teresa Valente; REIS, Rui Lopes. Turismo e Desenvolvimento Local. Revista Lusíada. 
Economia e Empresa, Lisboa, n. 8, 2008.

EMBRATUR. Diretrizes do PNMT. Brasília, 1999.

FOLHA DE SÃO PAULO. Tropas do Exercito deslocam-se para garantir a ordem em Furnas. Jornal 
Folha de São Paulo, 18 de Janeiro de 1963. Acesso em: 09 de Dezembro de 2016. Disponível em: 
<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1963/01/18/2/>

FURNAS. Como Tudo Começou: 1957-1967. Revista FURNAS, Ano XXXIII, n. 337, Fevereiro, 2007.

FRANCO, Hiansen Vieira. Fama: subsídios para sua história. Pouso Alegre, Minas Gerais: Grafcenter, 2008.

GERC INARTUR ASSOCIATS. Plano de Desenvolvimento Turístico Integrado para o Lago de Furnas. 
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo de Minas Gerais. Projeto Técnico. Barcelona, 1996.

MINAS GERAIS. Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo. Plano de Desenvolvimento do Lago de 
Furnas. Consultor: Gray, A. J. Belo Horizonte, Minas Gerais, Fevereiro 1975.

HENZ, Aline Patrícia; LEITE, Fabiana Calçada de Lamare; ANJOS, Francisco Antonio dos. Refletindo 
as Políticas Públicas para Turismo: uma retrospectiva brasileira desde a década de 60. Anais do VI 
Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul. Universidade de Caxias do Sul, RS, 2010.

LEMOS JÚNIOR, Clésio Barbosa. A Implementação da Usina Hidrelétrica de Furnas (MG) e suas 
Repercussões: estudo sobre a territorialização de políticas públicas. Campinas, SP, 2010, 116 P. Dissertação 
de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, UNICAMP, 2010.

KUBITSCHEK, Juscelino. Por Que Construí Brasília. Coleção Brasil 500 Anos. Brasília: Senado Federal, 
Conselho Editorial, 2000.

PEREIRA, Cadmila Arislene, et al. Metodologia para Elaboração/Revisão dos Planos Diretores 
Participativos. Anais: IV Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico. São Paulo, Dezembro de 2006.

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. Território e Sociedade no Início do Século XXI. Rio de 
Janeiro: Editora Record, 2001.

SILVA, Paulo Sergio. A Teoria e a Prática na Elaboração de Projetos Turísticos: reflexo no 
desenvolvimento local. In: PORTUGUEZ, Anderson Pereira; SEABRA, Giovanni; QUEIROZ, Odaléia 
Telles M. M. (Orgs.). Turismo, Espaço e Estratégias de Desenvolvimento Local. João Pesso: Editora 
Universitária da UFBP, 2012.

190AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



STEINBERGER, Marília; BRUNA, Gilda Collet. Cidades Médias: Elos do Urbano-Regional e do Público-
Privado. In: Cidades Médias Brasileiras. Rio de Janeiro: IPEA, 2001.

VIEIRA, Ildeu Manso. Mandassaia. Alfenas, Unifenas, 2005.

191AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



Políticas públicas, 
movimentos sociais e 
resistências no campo 

e na cidade

Apresentar trabalhos que discutam o papel das políticas públicas 

articuladas às ações de planejamento e gestão relacionadas ao campo 

e a cidade, aos movimentos sociais e as resistências ao processo de 

modernização do campo e da cidade, no sentido de promover reflexões 

acerca das potencialidades, lacunas e desafios da intervenção nas 

cidades, tratando de aspectos como: instrumentos de participação 

popular, parcerias público-privadas, função social da cidade, plano 

diretor, meio ambiente, mobilidade e acessibilidade, logística, crise 

hídrica, saneamento ambiental, entre outros.
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EIXO 4 - POLÍTICAS PÚBLICAS, MOVIMENTOS SOCIAIS E RESISTÊNCIAS NO CAMPO E NA CIDADE

RESUMO: A obra do pesquisador Josué de Castro, o qual atuou como um influente 

geógrafo, médico, nutrólogo, professor, cientista social, escritor e ativista é de 

fundamental importância para todas as áreas do conhecimento cientifico. O latifúndio, 

a monocultura e as políticas de produção/exportação praticadas em nosso país são 

apontadas pelo estudioso como principais responsáveis pela “estrutura agrária 

feudal” brasileira, sendo ainda esta apontada por ele como grande responsável pela 

precária situação de abastecimento alimentar do país. Ainda hoje, décadas após sua 

morte, temáticas como a instabilidade causada pela fome, pela desigualdade social 

e pelos gastos excessivos com armamentos e guerras regem as questões geopolíticas 

e sociais de diversos países pelo mundo. 

PALAVRAS-CHAVE: Públicas; Resistência; Campo; Agricultura.

INTRODUÇÃO

Josué Apolônio de Castro nasce em 5 de setembro de 1908, filho único de Manoel 

Apolônio de Castro e de Josepha Carneiro de Castro, na capital pernambucana,  Recife. 

Seus pais buscam na capital, vida melhor que a encontrada no sertão paraibano, de 

onde fogem após a violenta seca de 1877, a qual vitimou mais de 300 mil nordestinos.

Com o tempo o menino vai se mostrando extremamente inteligente e estudioso, 

fator que lhe possibilita aprender diversas línguas e ingressar na universidade. 

Autodidata e cada vez mais dedicado, Josué ingressa no curso de medicina na Bahia 
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e de lá segue para o Rio de Janeiro, onde conclui seu curso em 1929, até então com 

apenas 20 anos de idade.  Após sua formatura segue aos Estados Unidos onde faz 

estágio por quatro meses na Universidade de Columbia e em Nova Iorque.

Já em sua volta para o Brasil, trabalha como médico por duas década se a partir 

de então se torna reconhecido professor. Em primeiro instante, ainda em 1932, 

exerce livre-docência em Fisiologia na então Faculdade de Medicina do Recife. Um 

ano depois, torna-se Professor Catedrático de Geografia Humana da Faculdade 

de Filosofia e Ciências Sociais do Recife (1933 a 1935), posteriormente Professor 

Catedrático de Antropologia da Universidade do Distrito Federal (1935 a 1938) e,por 

fim,Professor Catedrático de Geografia Humana da Faculdade Nacional de Filosofia 

da Universidade do Brasil entre 1940 a 1964, antes de ter seus direitos cassados e ser 

exilado pelo regime militar.

Exilado, Josué de Castro falece em 24 de setembro de 1973, na capital francesa 

Paris, destino escolhido após ser mandado embora do país 11 dias após o golpe de 

64, ainda na primeira leva de cassações políticas, juntamente com o Presidente João 

Goulart, o ex-presidente Janio Quadros e o Antropólogo e então chefe da Casa Civil 

Darci Ribeiro, dentre outros intelectuais e políticos.

Entretanto, no período que compreende sua formação em 1929 e seu falecimento 

em 1973, Josué se manteve como influente médico, nutrólogo, cientista social, 

professor, geógrafo, político, escritor e ativista. Produz dezenas de livros e artigos, 

comandou entidades políticas internacionais, criando/direcionando um novo modo de 

pensar para o Brasil e o mundo, fatores que mudaram e ainda interferem na forma de 

pensar as ciências humanas,conceitos e ensinos que se mantém atuais - mesmo após 

mais de quatro décadas - sobretudo a questão da fome a qual dedicou toda sua vida.

CULTURA, SOBERANIA E RESISTÊNCIA
É nos manguezais de Recife, ainda nas duas primeiras décadas do século XX e 

em meio a uma infância pobre e difícil, que Josué de Castro conhece o fenômeno da 
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fome. Em um primeiro instante, tal fenômeno se apresentava para ele, ainda criança/

adolescente, como algo restrito aquela cidade - um drama exclusivo vivido pelos 

trabalhadores do mangue - os “Homens Caranguejos”, que ali nasciam e cresciam 

atolados na lama, seres considerados pelo pernambucano como anfíbios - habitantes 

indistintos da terra e da água - confundindo-se entre homens e bichos. Criaturas 

que dali conquistavam o único alimento possível para sua sobrevivência miserável, 

resistindo em completa indistinção entre vida e morte, se atolando cada vez mais na 

lama: “Vê-los agir, falar, lutar, viver e morrer, era ver a própria fome modelando com 

suas despóticas mãos de ferro, os heróis do maior drama da humanidade - o drama 

da fome” (CASTRO, 1967, p.06).

Entretanto, com o passar do tempo, os estudos e a oportunidade de conhecer 

outras regiões do Nordeste e posteriormente do Mundo, Josué descobre que tal 

infortúnio não era único dos mangues de Recife, mas algo generalizado, sendo ainda 

estes manguezais “regiões de grande promissão”, as quais atraiam pessoas de regiões 

ainda mais castigadas e perversas do nordeste brasileiro, com secas imprevisíveis 

e intermináveis, com perversa concentração de terras, grandes latifúndios e com 

exclusão de parcela significativa da população ao acesso de bens básicos para 

sobrevivência como água e alimentos.

Na década de 30 Josué dedica-se a estudar a importância da alimentação para 

um desenvolvimento sadio e a consequente falta de compromisso dos governantes 

com a população, temáticas que destacaram-se em suas obras ainda no início da 

década1. Desta forma, Josué abordara fatos até então sem estudos no país. No livro 

“Condições de Vida das Classes Operárias do Recife”, publicado pelo Departamento 

de Saúde Pública no ano de 1935, Josué de Castro denuncia que a baixa produtividade 

dos operários se dava, em grande parte, pela má alimentação e não pela raça, como 

se acreditava até então.Os temas e estudos realizados por Josué, que culminaram no 

1  Em 1932 Josué publica “O Problema Fisiológico da Alimentação no Brasil” pela editora imprensa industrial na cidade 
de Recife e em 1933 “O Problema da Alimentação no Brasil” pela Companhia Editora Nacional.
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livro “Condições de Vida das Classes Operárias do Recife”, contribuem para a criação 

do salário mínimo brasileiro, instituído cinco anos após sua publicação, no governo 

de Getúlio Dornelles Vargas2.

Já 1936 – ano em que se muda para o Rio de Janeiro – começa a dar aulas na 

Universidade do Distrito Federal - na área de Antropologia. No mesmo ano, torna-

se ainda membro da Comissão de Inquéritos para Estudos da Alimentação do Povo 

Brasileiro, do departamento Nacional de Saúde.A partir de então Josué começa a 

ter cada vez mais representatividade no cenário nacional, podendo assim, mediante 

ocupação de cargos públicos importantes, desenvolver políticas sócias teorizadas 

anteriormente em seus estudos. 

Em “A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana”, livro publicado em 

1937, Josué apresenta novamente as falhas na alimentação nacional. A cana-de-

açúcar também ganha lugar ao ser comparada a mais perversa das monoculturas, 

que “veio de fora para subverter o equilíbrio agrícola local” (CASTRO, 1937, p. 143) 

e que contribuiu para alavancar a miséria da população nordestina (CAMPOS, 2011). 

Durante toda sua vida, Josué considera a monocultura e o latifúndio como alguns 

dos principais causadores da fome aguda e generalizada no nordeste.

Depois verifiquei que, no cenário de fome do Nordeste, os mangues 
eram uma verdadeira terra da promissão, que atraía homens vindos de 
outras áreas de mais fome ainda - das áreas da seca e da monocultura da 
cana-de-açúcar, onde a indústria açucareira esmagava, com a mesma 
indiferença, a cana e o homem, reduzindo tudo a bagaço (CASTRO, 
1983, p. 24; grifo nosso)

Ainda em “A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana”, Josué elabora 

um mapa do território nacional dividindo o Brasil em cinco zonas relativas às 

necessidades alimentares específicas. Em suas propostas de “cardápio alimentar”, 

Josué exclui produtos caros como o trigo (importado), os ovos e o queijo, alertando 

2 A Lei nº 185 de janeiro de 1936 e o Decreto-Lei nº 399 de abril de 1938 instituíram o salário mínimo e o Decreto-Lei 
nº 2162 de 1º de maio de 1940 fixou os valores, que passaram a vigorar a partir do mesmo ano.
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para a necessidade de substituição por outros mais baratos e também capazes de 

satisfazer as necessidades fisiológicas dos habitantes de baixa renda. Aos poucos a 

ideia de que a alimentação era um grande problema ao país e que seria necessário 

readequá-la para a reconstrução da nação brasileira, vai ganhando cada vez mais 

força no cenário nacional.

No ano de 1946, Josué de Castro lança o livro “Geografia da Fome”, com suas 

palavras,
o assunto deste livro é bastante delicado e perigoso. A tal ponto delicado e 
perigoso que se constituiu num dos tabus de nossa civilização. É realmente 
estranho, chocante o fato de que, num mundo como o nosso, caracterizado 
por tão excessiva capacidade de escrever-se e publicar-se, haja até hoje 
tão pouca coisa escrita acerca do fenômeno da fome, em suas diferentes 
manifestações. (CASTRO, 1946 - Prefácio de Geografia da Fome). 

O livro “Geografia da Fome”, publicado em 1946 é um marco em sua carreira3. 

Resultado de todo o conjunto de trabalhos anteriores – mais de duas décadas de 

estudos, observações e pesquisas – faz uma profunda análise da fome no Brasil, 

procurando estabelecer razões à mesma. A fome, “[...] além de matar mais do que 

as guerras e as epidemias juntas, é também uma das constantes causas dos conflitos 

bélicos” (CAMPOS; 2011, p. 220), apesar de tal, se mostrava como um temática 

proibida, carregada de preconceitos e pouco abordada na literatura mundial.

Em seu livro, Josué aponta para uma grande concentração de terras e uma 

economia voltada para a exportação, fatores que ampliavam a diferença entre 

pobres e ricos, fazendo os que menos possuem ser parte significativa da população 

nordestina. Porém, seu trabalho não se restringe ao nordeste, muito pelo contrário, 

é um trabalho global, onde ele buscava causas naturais e sociais para o problema 

da alimentação em todo o mundo. Josué estabelece duras críticas às análises de 

renda per capta, muito comuns na época para avaliar a riqueza de uma região ou 

3 O livro “Geografia da Fome” publicado pela editora “O Cruzeiro” na cidade do Rio de Janeiro em 1946, foi traduzido 
para mais de 25 idiomas, tornando Josué de Castro internacionalmente reconhecido. “Geografia da Fome” recebeu 
ainda o Prêmio José Veríssimo da Academia Brasileira de Letras. 
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até mesmo um país, “[...] o progresso social não se exprime apenas pelo volume 

da renda global ou pela renda média per capita, que é uma abstração estatística” 

(CASTRO, 1946; grifo nosso), sendo mais interessante analisar a forma como esta 

renda estava socialmente distribuída.  

Desta forma, o alerta de que, já na década de 40, dois terços da população 

mundial conviviam com a fome foi pioneiro, assim como a utilização do termo 

subdesenvolvimento, não como estágio, insuficiência ou ausência de desenvolvimento, 

como se era disseminado pelo racionalismo europeu e a ciência dominante, mas 

como “[...] um produto ou subproduto do desenvolvimento, uma derivação inevitável 

da exploração econômica colonial ou neocolonial, que continua se exercendo sobre 

as diversas regiões do planeta” (CASTRO, 2003, p. 137).

Semelhante ao método abordado em “Alimentação Brasileira à Luz da Geografia 

Humana” (1937), Josué divide o país em cinco regiões de análises, chamadas por ele 

de “áreas alimentares”, as quais desconsideravam aspectos físicos e políticos, sendo 

elas: Amazônia (1), Mata do Nordeste (2), Sertão do Nordeste (3), Centro-Oeste (4) e 

Extremo Sul (5). Ele classificou as Zonas 1 e 2 como áreas de Fome Endêmica, a 3 como 

área de Epidemias de Fome e 4 e 5 como áreas de Sub-Nutrição4. Na área Amazônica, 

Josué aponta como alimento básico a farinha de mandioca, que causa um estado de 

deficiência crônica resultante da falta de vitaminas e aminoácidos.Tal carência leva a 

população a desenvolver uma estatura física menor que a habitual, além de deixá-

los com um estilo de vida mais lento – mistificado na literatura como preguiça ou 

inferioridade genética – mas resultado fisiológico, apontado pelo autor, como resultante 

de seus déficits calóricos.Desta forma, as taxas de mortalidade infantil em tal zona são 

altíssimas – em 1940 é de aproximadamente 166 crianças por mil nascidas/vivas – 

acompanhada pela expectativa de vida que gira em torno de apenas 42 anos5.  

4 Josué considerou como Áreas de Fome (1, 2 e 3), aquelas onde mais da metade da população estava exposta a 
carência de nutrição adequada.

5 Fontes: Censo Demográfico Brasileiro (1940-199: Rio de Janeiro - IBGE), Anuário Estatístico do Brasil, Séries Históricas 
do Brasil e CEPAL- Anuário Estadístico da América.
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Em sua segunda área alimentar, representada pelo Nordeste Açucareiro, Josué 

também destaca a fome aguda. Desta vez, o latifúndio e a monocultura da cana-de-

açúcar tem papel central nas causas de desnutrição. A vegetação nativa e abundante 

sobre os solos ricos e densos (massapés) deram lugar a imensas zonas canavieiras, que 

tiraram dos habitantes locais a chance de se garantir o necessário para subsistência. 

Com a abolição da escravatura, o escravizado perde até mesmo o pouco que ainda 

tinha – pequenas porções alimentares diárias – lhe restando batalhar por miseráveis 

salários. Nessa zona, o raquitismo se apresenta em grande parte das crianças, a 

falta de comida levavam-os a comer “pequenos bolinhos de terra”6 – compostos por 

solos massapés ricos com ferro e cálcio.Merece frisar que, é nessas regiões de “[...] 

monocultura da cana-de-açúcar, onde a indústria açucareira esmagava, com a mesma 

indiferença, a cana e o homem, reduzindo tudo a bagaço (CASTRO, 2003, p. 24).

Consequentemente, as taxas de mortalidade infantil e a expectativa de vida 

são ainda mais desastrosas que na zona 1, representadas respectivamente por 187 

mortes por mil nascidos/vivos e 38 anos de vida (conforme mesmas fontes – nota de 

rodapé 6).   Com o passar dos anos e a ausência de técnicas e controles ambientais/

produtivos, os solos foram se desgastando, perdendo força e aos poucos “engolidos” 

pelas erosões, se tornando menos produtivos e excluindo ainda mais parcelas da 

sociedade a miséria. 

O Sertão do Nordeste é à terceira área alimentar analisada, lá Josué afirma não 

ter uma fome permanente e sim epidemias de fome. Em geral causadas pelas secas 

recorrentes de anos em anos. Como não há, devido incapacidades morfoclimáticas, à 

monocultura da cana-de-açúcar, os alimentos eram melhor distribuídos – ainda que 

a produção ali fosse menor que em outras áreas. O milho, combinado com o leite e 

seus derivados constituía base alimentar para população, a terra era mais distribuída 

e o “isolamento geográfico” limitava o escoamento de produtos para outras regiões, 

6 “[...] nas bodegas, ao lado do bacalhau e do sabão, tijolinhos de barro de massapé bem cozidos” eram vendidos para 
“curar” a fome. (CASTRO, 1946, p. 144).
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forçando a comercialização naquela localidade, contribuindo assim para que a 

economia de subsistência vigorasse com certa “prosperidade”. Porém, quando os 

períodos de secas chegavam, tudo se transformava e a estabilidade dava lugar ao 

caos.A fome, “maior drama da humanidade”, transformava os homens em bichos, 

dando-lhes instintos animais... “[...] O ser humano também se alterava, esquecendo 

determinados valores – o vaqueiro chegava a roubar gado alheio – e passando da 

exaltação a apatia, do conviver coletivo ao isolamento” (CAMPOS, 2011, p. 229). 

Era comum verem-se crianças que já andavam, regredindo ao engatinhar, o peso da 

população caia pela metade, a mortalidade ampliava exorbitantemente e a cegueira 

atacava como nunca. Apenas o passar do tempo e o retorno das chuvas garantiam 

de volta tempos de “tranqüilidade”, deixando, porém - para algumas famílias - 

consequências irreparáveis. 

Por fim, Josué analisa o Centro – Oeste e o Extremo Sul, onde avalia não existir 

fome crônica, mas sim deficiências alimentares. A estrutura fundiária - mais 

subdividida – e os solos “mais férteis” permitia as pessoas obterem uma alimentação 

mais rica e balanceada, sobretudo com as bases de milho, carnes (suína, bovina e 

aves), feijão e certa quantidade de frutas. A qualidade de vida no campo era superior 

ao operariado da cidade, que devido aos baixos salários e a ausência de quintais, não 

poderiam cultivar seu próprio alimento, podendo comprar apenas aquilo que seu 

salário suportasse. A ausência do iodo e o desenvolvimento de doenças relacionadas 

– como o cretinismo – também foram apontados por ele, sobretudo pela grande 

incidência na população geral.

“Geografia da Fome” estabelece realmente um marco na história de Josué de 

Castro e do Brasil. A consistência e profundidade da obra –para padrões da época 

– chama a atenção de autoridades para o problema global da fome. Josué ainda 

aponta para a incoerência dos governos em suas políticas públicas assistencialistas 

e ao baixo aproveitamento produtivo das terras do país, sobretudo as destinadas 
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à produção de alimentos para toda população7. O estabelecimento de colônias 

agrícolas e o cooperativismo, bem como a realização da reforma agrária, seria a saída 

necessária para essa situação de instabilidade. Instabilidade esta que é apontada por 

Josué como principal fator para não conseguirmos a definitiva integração nacional. 

O fenômeno fome, apontado como “flagelo fabricado pelos homens, contra outros 

homens”, foi desmistificado e apontado como principal causador de mortes em 

massa, das altas taxas de mortalidade8 e da baixíssima expectativa de vida9 no Brasil, 

se tornando necessário, de tal forma, uma profunda reorganização das estruturas 

sociais e políticas para a mudança dessa realidade, que agora era possível, afinal, “um 

flagelo só é inevitável quando permanece em mistério” (André Mayer, no prefácio de 

“Geografia da Fome”).

Posteriormente, cinco anos depois de“Geografia da Fome”, Josué lança o 

livro “Geopolítica da Fome” (1951). Com os avanços da medicina e a ausência de 

guerras, a população passa a crescer significativamente, sobretudo nos países 

subdesenvolvidos. Com isso a teoria populacional do neomalthusianismo ganha força 

novamente, trazendo a tona teorias catastróficas de superpopulação. Seus defensores 

cobravam dos Estados políticas públicas de controle de natalidade, alegando que 

esse crescimento “desordenado” causaria prejuízos sociais, econômicos e políticos.

Josué vem então para fazer uma nova leitura sobre tal situação, alertando que a alta 

taxa de fecundidade e o crescimento vegetativo das classes mais pobres, estavam 

sendo encaradas como causa das desigualdades sociais e das péssimas condições 

de vida, quando, na verdade, estas devem ser encaradas como consequência. Josué 

caracteriza os defensores das teorias de Malthus como, interessados “[...] por motivos 

de ordem política ou de ordem econômica em atribuir condições naturais humanas 

ao que é mais produto de condições sociais desumanas” (CASTRO, 1968, p.239). 

7 O Brasil cultivava apenas 0,2% de sua área total, sendo apenas 1/3 de tal destinado a produção alimentar. (CAMPOS, 2011).

8  A taxa nacional de mortalidade infantil no Brasil era de 150 mortes por mil crianças nascidas/vivas segundo dados do 
arquivo do Censo Demográfico 1940 – 1991 do Rio de Janeiro.

9 A expectativa de vida era de apenas 43 anos na década de 30 – 40 no Brasil, segundo dados do anuário estatístico do IBGE.
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Em “Geopolítica da Fome” Josué avalia diferentes regiões do planeta. Faz análises 

dos Estado Unidos, do continente europeu, assim como o continente asiático e suas 

superpopulações – grande parte representada por Índia e China. As consequências do 

colonialismo e da estrutura de classes, bem como a cultura e os processos históricos, 

tem lugar de destaque em seu estudo, sendo elencados como fortes determinantes 

da situação de miséria e desigualdade em que grande parte da população mundial 

vive. Josué alerta ainda, para as ameaças dos discursos do determinismo fisiográfico 

e para monocultura latifundiária, que seriam inimigos imediatos da fome (CAMPOS, 

2011). A ideia de características humanas como herança racial – assim como em 

“Geografia da Fome” – é novamente criticada por ele. 

Ganha então papel de destaque em sua obra, a concepção de um mundo total e 

interligado, onde desenvolvimento, subdesenvolvimento e fome são resultados de 

processos interligados de um todo, onde homens exercem influências sobre outros 

homens, e onde uma minoria exerce vantagem sobre uma maioria (CASTRO, 2003).

Destaca-se que, em um mundo onde o problema da fome pouco preocupava, 

Josué faz uma leitura inédita e rica da “geopolítica da fome” mundial, trazendo uma 

nova reflexão para os problemas sociais atrelados a esse flagelo, que sempre foi 

caracterizado por ele como “o maior drama da humanidade”. O combate aos ideais 

neolthusianistas e a necessidade da distribuição de renda – bem como o acesso a 

educação, saúde e a alimentação digna – ficam como grandes contribuições de sua 

obra. “Ora, para deter a explosão demográfica, a pior das soluções seria interromper 

a produção. Ao contrário, a educação e a formação humana são os únicos meios 

válidos que exigem uma economia viva, ativa” (CASTRO, 1972).

Assim como o livro “Geografia da Fome”, “Geopolítica da Fome” também foi bastante 

respeitado. Se no primeiro Josué ficou nacionalmente conhecido – por desmistificar 

a fome no Brasil, no segundo seu nome ganha o mundo. “Geopolítica da Fome foi 

traduzido em mais de 25 idiomas e lido por estudiosos em dezenas de países, sendo 

considerado um marco histórico e político nas questões de alimentação e população. 
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Com o reconhecimento internacional Josué ganha vários títulos e prêmios e passa, a 

parir de então, a ocupar vários cargos em importantes organizações mundiais.

A partir de 1947,Josué passa a ocupar cargos na Organização das Nações Unidas 

(ONU) e na FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação). Em 

1947 é nomeado Delegado do Brasil na “Conferência de Alimentação e Agricultura 

das Nações Unidas”. Mais tarde, porém ainda no mesmo ano,torna-se membro 

do “Comitê Consultivo Permanente de Nutrição”. Em 1952 e 1956 passa a ocupar 

a Presidência da FAO, cargo mais importante da organização. No ano de 1960 é 

Presidente eleito do Comitê Governamental da Campanha de Luta Contra a Fome da 

ONU e de 1962 a 1964, Embaixador do Brasil na ONU (Genebra).

Josué tem seus direitos políticos cassados pela Ditadura Militar em 09 de abril 

de 1964, sendo obrigado a demitir-se de seu cargo na ONU. Porém, mesmo no 

exílio (França), continua com sua influência política. Entre 1965 e 1973 foi fundador 

e Presidente do Centro Internacional para o Desenvolvimento (CID) e entre 1968 

e 1973 foi, também, Presidente da Associação Médica Internacional para o Estudo 

e Condições de Vida e Saúde (AMIEV). Além dos cargos em grandes instituições 

internacionais, Josué foi também Professor Universitário em Paris e palestrante em 

diversos países. Ainda exilado na França – e sobre forte efeito de saudade do Brasil – 

Josué falece em 24 de setembro de 1973 na cidade de Paris. Com suas palavras: “não 

se morre apenas de enfarte ou de crônica, mas também de saudade”.

Desta forma, Josué dedica sua vida para tentar amenizar o sofrimento alheio,aponta 

para a existência da fome no Brasil e no Mundo, elenca seus causadores e oferece 

alternativas para combatê-la, desenvolve projetos e políticas importantes em prol 

de suas maiores obsessões: a extinção da fome e a consolidação da paz mundial.

Como reconhecimento de suas pesquisas, estudos e escritos, recebe diversos 

prêmios, sendo os mais significativos: o Prêmio Internacional da Paz em 1954, e as 

três indicações ao Prêmio Nobel, uma para o Nobel de Medicina, em 1954 e outras 

duas vezes para o Nobel da Paz, 1963 e 1970.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Josué morre em 24 de setembro de 1973, porém sua contribuição para a 

humanidade permanece viva nos dias de hoje. A Fome e a Miséria continuam presentes 

no cotidiano da maioria dos países do mundo.O relatório de Insegurança Alimenta da 

ONU (Organização das Nações Unidas), no ano de 2014 (The StateofFoodInsecurity 

in the World– 2014), mostra a presença de 805 milhões de pessoas sofrendo de 

desnutrição crônica – uma em cada nove pessoas no mundo. Em contrapartida, se 

gasta cada vez mais em armas e guerras.Segundo relatório do Instituto Internacional 

da Paz (Stockholm International Peace ResearchInstitute), no ano de 2013, foram 

gastos cerca de 1,75 trilhões de dólares com gastos bélicos em todo o mundo, sendo 

que o Brasil ocupa a 11ª posição entre os países que mais “investiram” em tal setor, 

com montante total gasto de 33,1 bilhões de dólares.

 Assim, a desigualdade social, a concentração de renda e a exploração de 

“homens, por outros homens” como apresentado por Josué, ainda na primeira metade 

do século XX, continuam sendo os principais causadores de tamanho “infortúnio”. 

Segundo relatório da ONU chamado “Trabalhando para Poucos” (Working for theFew), 

publicado no ano de 2014, as 85 pessoas mais ricas do mundo possuem o mesmo 

patrimônio da metade da população planetária mais pobre (3,5 bilhões de pessoas). 

Outro dado alarmante é o desperdício de alimentos em todo o mundo. Segundo 

levantamento realizado em 2013 e intitulado “Global FoodWasteNotWantNot”, do 

Instituto de Engenheiros Mecânicos (InstitutionofMechanicalEngineers), com sede 

em Londres, cerca de 50% dos alimentos produzidos são descartados sem serem 

consumidos, antes ou posteriormente ao preparo, virando lixo em restaurantes e 

residências. 

Josué dedica sua vida e obra para tentar mudar o quadro de fome e desigualdades 

sociais, condena a forma como o sistema capitalista se organiza e a maneira como 

ele reproduz a miséria e as injustiças, critica duramente a concentração de terras e a 

forma como o homem é expropriado do campo no território brasileiro. Em verdade, 
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as soluções equacionados por ele, ainda se mostram válidas para os dias de hoje, os 

movimentos de resistência, a reforma agrária e a agricultura voltada para atender as 

necessidades locais e não mundiais são fundamentais para resolução de tais fatores. 

A educação e a oferta a serviços básicos como saúde e alimentação também são 

fundamentais para a formação de uma economia ativa, viva, justa e, sobretudo, mais 

humana.

REFERÊNCIAS

CASTRO, Anna Maria de (org). Fome: um tema proibido - últimos escritos de Josué de Castro. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

CASTRO, Josué de. A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana. Livraria do Globo, Rio de 
Janeiro, 1937.

CASTRO, Josué de. A Cidade do Recife - Ensaio de Geografta Humana. Casa do Estudante do Brasil, 
Rio de Janeiro, 1956. 

CASTRO, Josué de. A Estratégia do Desenvolvimento. Cadernos Seara Nova, Lisboa, 1971.

CASTRO, Josué de. A Explosão Demográfica e a Fome no Mundo. ltaú, Lisboa, 1968.

CASTRO, Josué de. As Tarefas: Lutar contra a Poluição, Dar um Sentido ao Crescimento, Prever uma 
Autoridade Mundial: Entrevista de Jean Prédine e Roger Welhoff. Terre Entière, 1972.

CASTRO, Josué de. Ensaios de Biologia Social. São Paulo: Brasiliense, 1957. 

CASTRO, Josué de. Geografia da Fome. Editora O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 1946.

CASTRO, Josué de. Geografia Humana. Livraria do Globo, Rio de Janeiro, 1939.

CASTRO, Josué de. Geopolítica da Fome. Casa do Estudante do Brasil, Rio de Janeiro, 1951. 

CASTRO, Josué de. Homens e Caranguejos.1.ed. Porto, Brasília, 1967. 

CASTRO, Josué de. Josué de Castro: Cidadão do Mundo: Entrevista de Gonçalves Araújo. Mundial, 
Portugal, 14 de março de 1969.

CASTRO, Josué de. La Alimentación em losTropicos. Fondo de Cultura Económica, México, 1946.

EIXO 4 - POLÍTICAS PÚBLICAS, MOVIMENTOS SOCIAIS E RESISTÊNCIAS NO CAMPO E NA CIDADE | Cultura, 
soberania e resistência - Josué de Castro e as Políticas de resistência da reprodução da vida no campo

205AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



CASTRO, Josué de. O Livro Negro da Fome. Editora Brasiliense, São Paulo, 1957.

CAMPOS, Rui Ribeiro de. Breve História do Pensamento Geográfico Brasileiro nos Séculos XIX e XX. 
Jundiaí, Paco editorial: 2011. 608p.   

COMITÊ DE OXFORD DE COMBATE À FOME. Trabalhando para Poucos. Disponível em https://www.
oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-
200114-summ-en.pdf.  Acesso em 18/05/2015

DOCUMENTÁRIO: Josué de Castro, Cidadão do Mundo. Direção: Silvio Tendler, Produtor: Adolfo 
Lachtermacher. Brasil, 1994.

GLOBAL FOOD WASTE NOT WANT NOT .Instituto de Engenheiros Mecânicos da Inglaterra. Inglaterra, 
2013. Relatório. Disponível em:  http://www.imeche.org/docs/defaultsource/news/Global_Food_
Waste_Not_Want_Not_2.pdf?sfvrsn=0. Acesso em 04/07/2015. 

MAGALHÃES, Rosana. Fome: uma (re)leitura de Josué de Castro. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997.

SACHS, Ignacy. Em: Josué de Castro, Cidadão do Mundo. Direção: Silvio Tendler, Produtor: Adolfo 
Lachtermacher. Brasil, 1994.

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE.Livro do ano. Suécia, 2013. Relatório.  
Disponívelem: http://www.sipri.org/ yearbook/2013.Acessoem 21/06/2015.

THE STATE OF FOOD INSECURITY IN THE WORLD.Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura. Itália, 2014. Relatório.Disponível em http://www.fao.org/news/story/pt/item/243923/
icode/. Acesso em 10/07/2015.

 

EIXO 4 - POLÍTICAS PÚBLICAS, MOVIMENTOS SOCIAIS E RESISTÊNCIAS NO CAMPO E NA CIDADE | Cultura, 
soberania e resistência - Josué de Castro e as Políticas de resistência da reprodução da vida no campo

206AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



EIXO 5 - POLÍTICAS PÚBLICAS, MOVIMENTOS SOCIAIS E RESISTÊNCIAS NO CAMPO E NA CIDADE

RESUMO: O objetivo desse trabalho é abordar sobre as manifestações que ocorrem 

nos espaços públicos, lugar visto como símbolo da liberdade e do direito da sociedade 

de se expressar, colocar suas ideias e necessidades. O espaço público é o lócus da 

cidade onde a população se reúne, encontra – se, troca conhecimentos e convive 

entre si. As Manifestações são iniciativas da população para demonstrarem serem 

contrárias às atuações do Estado ou para exigirem que sejam atendidos os seus direitos 

fundamentais de cidadãos. Por um lado as manifestações são vista por alguns setores 

sociais positivamente como sendo parte do dever do cidadão de participar. Por outro 

lado, outros acreditam que não é correto, que é um ato contra a democracia.

PALAVRAS-CHAVE: Manifestação; Estado; Sociedade; participação popular.

INTRODUÇÃO

As manifestações populares nos espaços públicos são iniciativas de grupos da 

sociedade com o intuito de demonstrar sua insatisfação perante o Estado das ações e 

políticas do governo, como também para exigir que os direitos civis sejam respeitados 

e que minorias sejam reconhecidas pelo Estado e pela sociedade. 

Em relação ao surgimento das manifestações populares no mundo não se sabe o 

momento e o local exato. No entanto, sempre fez parte das práticas sociais desde a 

Antiguidade, muitas vezes fruto de descontentamento de grupos sociais da sociedade 

explorados pelos representantes dos Estados, como, por exemplo, os plebeus e os 

escravos contra os puritanos, os senadores de Atenas, na Grécia, que usufruíam das 

riquezas produzidas a fabricadas pela população.

AS MANIFESTAÇÕES POPULARES NOS ESPAÇOS PÚBLICOS: 
DIREITO DO CIDADÃO?

Luana Sousa Damasceno 1

1 Mestranda do Departamento de Geografia / Universidade de Brasília | ualsd@hotmail.com
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A maioria das manifestações utiliza os espaços públicos como local estratégico 

para chamar a atenção do governo e da sociedade sobre o que eles querem se 

manifestar. No caso de Atenas, o local estratégico era a Ágora, lugar central onde 

políticos, comerciantes e a população se reuniam para comprarem produtos, 

negociarem e fazer manifestações políticas perante o Estado. 

Tal prática foi vista pelos governos durante muito tempo como uma forma de 

perturbar a ordem, como, por exemplo, na Idade Média, no qual Reis, Barões e Igrejas, 

tratavam as pessoas que lutam por seus direitos como vagabundos, baderneiros, 

caçadores de confusão e contra a ordem estabelecida.  Não se tinha a concepção 

moderna na qual as pessoas que viviam em comunidade nas cidades detinham 

direitos civis e que mereciam ser respeitados. 

A partir das conquistas e revoluções sociais, no século XVIII e XIX,ocorridas na 

França e nos Estados Unidos influenciaram o mundo criando um novo estilo de 

governança e política realizada pelo Estado, muitos a denominam como democracia, 

que visa o direito a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Nesta perspectiva, a 

população passa a ter importância, surge o direito ao volto, a República, a democracia 

representativa, na qual a população escolhe quem irá governa e legislar seu país. No 

entanto, o território nacional também é local de disputa de interesses econômicos 

além de políticos, gerasse conflitos nos espaços públicos para que sejam atendidos 

tanto os interesses do mercado econômico quanto da população. 

O espaço público, portanto, tem uma importante finalidade nas manifestações 

sociais. Ao mesmo tempo em que é um local de convívio comum e com várias 

funcionalidades, tais como, lazer, diversão, shows, encontros entre diferentes 

indivíduos. Também é local da vida pública, da interação da população com seu 

território nacional, local. Assim como das ações do Estado. O espaço público é 

onde as manifestações políticas ocorrem, onde acontecem trocas de pensamentos 

ideológicos e de conhecimentos políticos de movimentos sociais, sindicatos, 

anarquistas, socialistas, religiosos, ambientalistas, feministas, negros, homossexuais.
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As manifestações populares simbolizam a participação política da sociedade de 

forma direta contra o Estado, na sua forma de governar o país, criar leis e programas 

políticos e que possa atinjam diretamente a população desprivilegiada, sempre 

prejudicada em função de um grupo mais forte economicamente, majoritário, 

pertencente ao mercado econômico. Neste contexto, as manifestações surgem com 

objetivos voltados para defesa de direitos sociais dessas minorias, tais como, contra 

a exploração de violência de crianças e adolescentes, das mulheres, dos negros, do 

meio ambiente.

No presente trabalho será abordo o conceito de espaço público nas cidades, as 

maneiras que a sociedade o utiliza, assim como as manifestações populares ocorrem 

como forma de protesto e reivindicações contra o Estado. O objetivo é de conseguir 

entender porque tais manifestações acontecem nos espaços públicos, quais são seus 

objetivos e consequências para com a sociedade e o Estado. 

O CONCEITO DE ESPAÇO PÚBLICO

O espaço público é um termo difícil de ser conceituado pelo fato de ter várias 

definições no processo histórico da sociedade, além de ter diferentes sentidos 

dependendo do campo de estudo que a está utilizando, como a sociologia, a geografia, 

o urbanismo. O espaço público por ter uma variedade de interpretações interligadas 

entre si torna-o difícil de ser conceituado e possuir uma única definição. 

Segundo Narciso (2009) 

De um modo geral podemos concluir que é difícil apresentar uma 
definição concreta de espaço público, pois encara diversas vertentes de 
abordagem que se interligam. Contudo, o espaço público é um lugar 
aberto, de acesso irrestrito, um ponto estruturante da malha urbana e 
confluência de vários caminhos e lugares, é um espaço de passagem e 
de permanência, construído por diversos agentes, quer na sua forma 
material ou vivencial. O espaço público é uma estrutura e estratégia 
de forma caracterizada pelos seus elementos constituintes (que o 
individualizam), social e econômica (NARCISO, 2009, p. 271).
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Nota-se que para entender o que é o espaço público é importante saber das várias 

formas de utilização desse ambiente e dos níveis de realidade que estão interligadas 

às relações políticas, sociais e econômicas produzidas no tempo – espaço de uma 

sociedade. Para Ferreira (2009), o espaço público pode ser entendido como um lugar 

do encontro e desencontro, dos conflitos, das disputas políticas e da vida sendo 

realizada. 

Para Serpa (2011), o termo espaço público possui outra conceituação, sendo 

definida como um lugar de ação política. Segundo Serpa (2011), o espaço público 

também pode ser entendido como um lugar simbólico, criador de identidade, da 

reprodução de ideias e valores culturais, “(...) da intersubjetividade que relaciona 

sujeitos e percepções na produção e reprodução dos espaços banais e cotidianos.” 

(SERPA, 2011, p. 9).

Nesta perspectiva, o espaço público sendo entendido como lugar simbólico, 

conforme Serpa (2011) pode ser um local de encontro de grupos específicos que 

possuem interesses e objetivos comuns, no qual se reúnem para manifestarem 

suas ideias, descontentamentos e desejos perante o Estado. Tais iniciativas são 

manifestações políticas que se expressão em espaços públicos de uso comum, com a 

tentativa de serem ouvidos e que assim, consigam obter resultados.

Dessa foram, de acordo com Narciso (2009) o espaço público consiste, ou deveria 

ser constituído, como base da representação individual, social e cultural, visto que 

se trata de um espaço simbólico onde são encontradas oposições e respostas aos 

discursos, na sua maioria contraditória, dos atores sociais que produzem a sociedade. 

No que concerne aos tipos de espaços públicos, Gomes (2013) afirma que

Espaços públicos são sempre espaços de exposição, mas há grandes 
diferenças entre eles, de natureza, de hierarquia, de alcance. Alguns 
deles (...) exercem uma forte centralidade no imaginário da cidade e, 
por isso, são intensamente cobiçados por todos aqueles que disputam 
reconhecimento e visibilidade (GOMES, 2013, p. 268 – 269).
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Neste contexto, o espaço público pode assumir várias funcionalidades e 

características, tais como, de centralidade no imaginário de cidade, da fácil visibilidade 

de conteúdo e espaço físico, do reconhecimento e da representatividade cultural e 

política de determinado grupo social de um lugar, cidade, região, país.

Importante ressaltar também que a centralidade do imaginário da cidade 

realizada a partir da atuação do Estado e do capital na produção do espaço é que 

gera a disputa do domínio do território público entre os atores sociais. Portanto, há 

a disputa dos lugares bem localizados, centrais que acabam sendo formadores de 

espaços cobiçados por todos os setores sociais, tanto pelos capitalistas quanto pelo 

Estado e pelos cidadãos. Desse modo, cria-se um conflito de interesses entre público 

e privado em relação ao uso do espaço público.

Para Ferreira (2009) “o espaço público – na perspectiva da produção do espaço – 

aponta para o predomínio do privado sobre o público” (FERREIRA, 2009, p. 5). Nesta 

perspectiva, o espaço público estaria perdendo parte da sua funcionalidade de uso 

comum de todos os atores sociais e passando a ser ocupado e usado por interesses 

privados e de capital. E esta modificação, segundo o autor (FERREIRA, 2009) seria 

algo proveniente da atuação do Estado em relação aos espaços públicos, tendo, 

portanto, uma tendência de privilegiar o privado sobre o público. 

Neste contexto, podem ser citados os casos em que a polícia militar age de forma 

violenta em manifestações públicas com o objetivo de proteger as propriedades 

privadas existentes nos espaços públicos, como, por exemplo, carros, edifícios, 

casas, lojas de comércio. Nestes casos, fica nítido que a função da polícia que seria 

de proteger os seus cidadãos fica comprometida, deturpada, passando a ter outra 

função que é o de preservar o patrimônio particular, privado. 

Entende-se que o poder e a responsabilidade do Estado em relação a ordem 

e governança da sociedade, o permita ter maior capacidade de se manifestar e 

intervir nos espaços públicos de forma a influenciar na perpetuação da produção do 

espaço segundo interesses econômicos. Portanto, o Estado a partir do seu poder de 
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gerenciamento do espaço público perpetua os conflitos pertinentes aos diferentes 

interesses dos atores sociais, criando benefícios a um grupo específico em detrimento 

do outro.

No entanto, entender as esferas privadas e públicas somente como atributos 

físicos e materiais existentes no espaço urbano e vivenciada por todos os atores 

sociais, torna o conceito da esfera pública um simples espaço onde todos usam, 

ocupam e interagem entre si. No entanto, de acordo com Serpa

(...) seria demasiado simplista reduzir a esfera pública às dimensões 
materiais dos espaços urbanos de acessibilidade generalizada. Ela não 
se restringe apenas aos espaços concretos de circulação e de repartição 
de fluxos, nem aos espaços materiais de consumo, de lazer e de diversão 
(SERPA, 2011, p. 36).

A esfera pública pode ser compreendida como algo além da materialização do 

espaço físico, ela pode ser vista como o modo que as relações humanas cotidianas 

acontecem, os conflitos ocorrem e, onde são realizadas as funções da administração 

pública, assim como as manifestações populares que acontecem nas ruas, nas praças, 

nas calçadas, sendo tudo produção da sociedade no tempo - espaço. Desse modo, 

pode-se concluir que as ações e as realizações da vida no espaço são complexas e 

que também produzem conflitos continuamente. 

Percebe-se que a realização da vida em sociedade se manifesta de maneira 

complexa, formando os modos de ser dos cidadãos e dos espaços nas cidades. Para 

Castro 

(...) o espaço, mais do que manifestação da diversidade e da complexidade 
sociais, é, ele mesmo, uma dimensão fundadora do ‘ser no mundo’, 
mundo esse, tanto material quanto simbólico, que expressa em formas, 
conteúdos e movimentos (CASTRO, 2012, p. 7).

Assim, as relações humanas nos espaços públicos remetem as formas de uso deste, 

por consequência, na produção e reprodução da sociedade. Segundo Castro (2012) 

os espaços públicos são lugares organizados de forma a instituir debates, conflitos no 
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âmbito público, onde os problemas, assim como as soluções e compromissos alcançam 

visibilidade e reconhecimento na sociedade. As manifestações populares são reflexos 

da sociedade, na qual utiliza o espaço público para instituir debates públicos. 

Para Gomes (2012) as realizações da vida em sociedade nos espaços públicos 

são as formas de ser dos indivíduos nesses espaços, podendo, portanto, reunir uma 

dimensão física com uma dimensão ideológica, política, simbólica, abstrata, inerentes 

da comunicação social. Portanto, o espaço público poderia ser compreendido como 

sendo simultaneamente um espaço material e imaterial.

Um ponto importante a ser considerado em relação ao espaço público é o 

que Gomes (2012) aponta. Segundo o autor (GOMES, 2012) os espaços públicos 

são alvos de uma legislação clara e expressa, no qual dispõe sobre as maneiras de 

acesso, ou seja, os espaços públicos são sempre objetos de normatização e controle 

efetuados pelo Estado. Nesse quesito, o governo usa da legislação para ordenar o 

uso e a ocupação do espaço público, tais como a Constituição Federal brasileira de 

1988 e a Lei Orgânica dos municípios e do Distrito Federal, que regem o governo para 

administrar o território nacional, regional e local.

Portanto, entende-se o espaço público é constituído por encontros, trocas, vivências, 

relações e disputas entre os atores sociais. Por conseguinte, o Estado visto como 

o detentor do poder de organização é o que organiza o uso do espaço público e das 

interações sociais nestes locais, criando normas e leis que o regulamentam. As formas 

que direcional as políticas públicas, a economia e a maneira de a sociedade se comportar. 

Desse modo, o uso do espaço público são reguladas e controladas pelo o Estado.

USO DO ESPAÇO PÚBLICO

O espaço público pode ser considerado como um lugar da vivência da cidadania, do 

encontro, assim como de lugares determinados para a representação e produção da 

sociedade. Para Narciso (2009) o espaço público é o lugar “onde se manifestam grupos 

sociais, culturais e que a população da cidade exprime” (NARCISO, 2009, p. 267).
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Outro ponto relevante a ser destacado é que as formas de uso dos espaços 

públicos mudam ao longo do processo histórico das sociedades. Segundo Matos “as 

novas e crescentes necessidades da população urbana, associadas a mutações de 

ordem demográfica e a novas exigências políticas de gerenciamento repercute-se em 

novas formas de utilização dos espaços públicos” (MATOS, 2010, p. 20). As variações 

dos espaços públicos ocorrem por causa do próprio processo histórico da produção 

e reprodução do espaço na sociedade.

A respeito dos espaços públicos terem uma representatividade no imaginário da 

população que os frequenta e os utiliza, Rodrigues & Ladwig (2014) ressaltam que

A imagem de um espaço público é a expressão da vida comunitária do 
local, quando abandonados e degradados transmitem uma sensação 
de insegurança em suas ruas, calçadas e praças. Ao contrário, quando 
bem planejados e cuidados pelo poder público e, principalmente, 
pela população estes espaços se tornam atrativos e convidativos para 
o uso social, promovendo o convívio e a interação de seus usuários 
(RODRIGUES; LADWIG; 2014; p. 163).

Verifica-se, portanto, o destaque dado à participação do governo no gerenciamento 

do espaço público, voltado para o cuidado com a infraestrutura e a aparência do 

lugar, sua ocupação e a sua utilização pelos usuários. No entanto, a participação da 

população no espaço público também faz parte do processo de formação simbólica 

e de identidade de uso comum do espaço, no qual o convívio e a interação dão 

representatividade e valor público do local.

Segundo Rodrigues & Ladwig (2014), o uso do espaço público perpassa também 

pelas manifestações culturais, políticas e de performances artísticas realizadas nestes 

lugares, de forma a possibilita a aproximação e interação entre as pessoas de gerações 

e classes sociais diferentes. Portanto, no espaço público, criam-se oportunidades de 

trocas culturais, de disputas, de protestos, como também de conhecimento, de lazer 

e de diversão. 

Em relação aos tipos de uso dos espaços públicos Bortolo (2010) afirma sobre as 
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formas de organização espacial da cidade, que são um conjunto de diferentes usos 

da terra. Segundo Bortolo (2010) “se trata de um produto social, entram em cena, 

vários agentes que de maneira complexa e distintas vão provocando constantemente 

um processo de reorganização espacial” (BORTOLO, 2010, p. 8).

Neste processo de reorganização espacial encontram-se os interesses dos atores 

sociais e, principalmente, as manifestações dos atores sociais. De acordo com Gomes 

(2013) “O tipo de espaço, o lugar ocupado, a rede de relações dessa posição, tudo 

isso age como critérios que guiam o olhar e o interesse e conferem diferentes graus 

de visibilidade às coisas” (GOMES, 2013, p. 55).

E a atuação do Estado para gerenciar o espaço público seja para promover a 

infraestrutura dos espaços públicos, seja favorecendo a participação e o investimento 

da iniciativa privada na ocupação e uso do solo, torna-se um fator preponderante e 

principal da produção do espaço urbano. Neste contexto, segundo Santos (2004) 

“(...) o Estado se vê na obrigação de seguir a tendência imposta pelos interesses 

particulares, seja para ligar a rede privada à rede nacional, seja pelas despesas de 

manutenção” (SANTOS, 2004, p. 169).

Consoante a Santos (2004) a atuação do Estado se encontra em todos os níveis 

e em todos os setores do espaço, no entanto, ela é única na escala nacional. Vê-

se como a atuação do Estado está hierarquicamente constituída nacional, estadual 

e localmente. Neste contexto, a participação da população acaba sendo limitada 

pelos negócios e acordos instituídos segundo interesses do capitalismo financeiro 

e mercadológica que direcionam políticas para obtenção de investimentos estatais 

e infraestrutura nos espaços públicos, influenciando o modo de usar e ocupar o 

território brasileiro.

Segundo Dupas (2003) 

Atualmente, as corporações apropriam-se do espaço público e o 
transformam em espaço publicitário; os cidadãos que frequentam esses 
espaços não o fazem mais como cidadãos, mas como consumidores de 
informação, comunicação e entretenimento (DUPAS, 2003, p. 66).
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Observa-se na atualidade a influenciadas corporações privadas têm nas formas 

de uso dos espaços públicos, como, por exemplo, as mídias de televisão e jornal, que 

direcionam e destacam estilos de vida para a população seguir, mesmo que seja o 

Estado o ator competente para essa função. 

Para Dupas (2003) a esfera pública perde o seu espaço, cada vez mais se privatiza 

e os interesses privados tornam-se prioritários. A privatização dos espaços públicos 

é um processo decorrente no período contemporâneo, onde as empresas privadas 

passam a atuar e gerenciar os lugares públicos, tirando da responsabilidade do 

estado de controlar e administrar áreas, tais como, parque, praças, museus, ditando 

e normatizando o espaço de acordo com seus interesses lucrativos. Hoje, em Brasília 

o Parque da Cidade é administrado por uma empresa privada.

A partir das ideias supracitadas constata-se o quanto os tipos de uso do espaço 

público estão associados aos fatores financeiros, mercadológicos e políticos. No 

entanto, a variedade e complexidade dos diferentes usos do espaço não estão 

somente interligadas ao capital. 

As alterações nos lugares públicos também sofrem intervenções e ações da 

cultura, da política e da sociedade, que estão interligados entre si. O uso do espaço 

público vai além das interações socioeconômicas no espaço, estando também 

inerente a localização estratégica em relação às atividades que estão ao seu redor, 

influenciando e valorizando ou não o espaço público. Dessa forma, as manifestações 

populares são direcionadas a local estratégico com fim de atingir o maior público 

possível, dando destaque e atenção para os seus motivos que os levaram a protestar.

MANIFESTAÇÕES POPULARES NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

As manifestações populares são ações políticas que geralmente ocorrem nas 

cidades, ocupando espaços públicos, como, por exemplo, as praças, as ruas, as 

avenidas centrais, com o objetivo de realizar um protesto (MAGALHÃES, 2013). 

Segundo o autor (MAGALHÃES, 2013, p. 8), “diversos momentos significativos da 
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história foram contados e cantados a plenos pulmões nas praças das cidades. Ontem 

e hoje, e porque não dizer amanhã, as ruas tornaram-se espaços significativos para a 

realização de atos públicos”.

As manifestações populares são atos públicos quase sempre associados aos 

movimentos sociais que se organizam e vão para cidades, principalmente em espaço 

públicos para protestaram contra políticas e ações do Estado. Por exemplo, o movimento 

dos trabalhadores, dos sem-teto, da reforma agrária, dos negros, feminista, LGBTT. São 

movimentos criados em prol de uma causa política e ideológica de grupos sociais na 

lutam por direitos e de reconhecimento pela sociedade e pelo Estado.

O surgimento dos movimentos sociais no Brasil é fruto de contextos políticos 

críticos e autoritários que exigiram a mobilização da sociedade para lutar pelos seus 

direitos civis que estavam sendo tirados pelo Estado. Na década de 1960, o país vivia 

no período da ditadura militar, na qual era limitada a liberdade individual, as pessoas 

não podiam se reunir em locais públicos e nem manifestarem publicamente suas 

opiniões sobre o governo militar.

 Assim, a partir da década de 1960, alguns setores da população se reuniram e 

formaram movimentos sociais, estudantes, socialistas, comunistas, revolucionários 

contra a ditadura militar esuas práticas excessivas de violência, realizando 

torturas e assassinatos. O Estado sempre atuou como o responsável pela ordem e 

desenvolvimento do Brasil, muitas vezes passando por cima dos direitos civis como 

prerrogativa para um bem maior para o futuro da população (MAGALHÃES, 2013). 

O Estado (governo) regulariza o território nacional de forma a garantir a ordem e 

o controle da população. As leis e as normas são instrumentos legais que ditam regras 

de como a sociedade deve se portar e proceder perante o Estado. A lei que detêm 

o poder de direcionar e regular o Estado e a sociedade é a Constituição Federal. 

No Brasil existiram várias constituintes que regulavam a atuação da população nos 

espaços públicos, e a maioria eram contrárias a manifestações e protestos públicos. 

Isso só se alterou a partir da Constituição de 1988 (MAGALHÃES, 2013).
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Segundo a Constituição de 1988, “a República Federativa do Brasil (...) constitui-

se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: (...) II – a cidadania; 

(...) V – o pluralismo político (BRASIL, CF/88, Art. 1°).Dessa forma, a cidadania é um 

direito legítimo dos cidadãos e deve ser garantida pelo Estado.

No que tange a reuniões públicas e as manifestações populares nos espaços 

públicos, na Constituição está estabelecido que

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se (...) a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade nos termo seguintes:
[...]
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
[...]
XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não 
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, 
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente (BRASIL, 
CF/88, Art. 5°).

No entanto, no que se tem observado das manifestações públicas realizadas no 

Brasil são de constantes respostas truculentas e violentas por parte do Estado. A última 

manifestação pública que ocorreu no último dia 29 de novembro de 2016, contra o projeto 

de lei PEC 241/55, em Brasília, reuniu 30 mil pessoas, de acordo com os organizadores, 

que está em processo de votação na Câmara do Senado, o Governo atuou contra os 

manifestantes de forma muito violenta (BRASIL, Portal Esquerda Diária, 2016).

A manifestação contra o PEC 241/55 reuniu estudantes universitários e 

secundaristas, sindicatos dos trabalhadores, professores, sem-teto e vários outros 

movimentos sociais para protestar contra este projeto que tem como objetivo 

congelar os gastos públicos, principalmente nos setores de saúde, da educação e dos 

programas sociais durante 20 anos no país. A reação da polícia contra os manifestantes 

foi muito truculenta, bombas de gás lagricomogêneo foram usadas, tiros de borracha 

foram feitos contra os manifestantes e o resultado disso foi o termino da manifestação 

com muitos feridos (BRASIL, Portal Esquerda Diária, 2016).
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Dessa forma, o Estado demonstra contradição ao que a Constituição fundamenta 

que é o de garantir direito dos cidadãos de liberdade de expressão e de todos se 

reunirem pacificamente em espaços públicos. Acaba que a lei não é respeitando pelo 

principal ator social que organiza e administra o espaço público, o Estado. 

No entanto, existem segmentos da sociedade que são contrários as manifestações 

populares, que acreditam que elas são atos realizados por vândalos, arruaceiros e 

outras tantas denominações pejorativas são designadas as pessoas que praticam 

protestos em espaços públicos, conforme afirma Magalhães (2013). Os grupos da 

sociedade contrários as manifestação populares muitas fazem parte de segmentos 

jornalísticos, militares e de classes ricas do país, que são contrárias a qualquer tipo 

de perturbação da ordem civil e do stato quo, os ditos conservadores da sociedade. 

Os conservadores por serem detentores de setores econômicos importantes, do 

comércio, da informação e da mídia acabam influenciando a população, formando 

a opinião do senso comum de que manifestação é coisa de vagabundo que não tem 

mais nada para fazer do que infringir a lei, destruir pratimônio público e privado e 

causar transtorno para os trabalhadores da cidade que precisam das áreas públicas 

para se locomover.

Alguns autores também criticam a manifestação popular, por exemplo, Sartori 

(1994, apud MAGALHÃES, 2013) que é contrário as manifestações públicas por 

acreditar que elas vão contra os princípios básicos da democracia representativa. 

Segundo Sartori (1994, apud MAGALHÃES, 2013, p. 17) “(...) as manifestações não 

seriam mecanismos legítimos, já que seriam organizados pela parte ínfima do povo, 

ou mais precisamente aqueles que não conseguiram representatividade (...)”.

Entretanto, Magalhães (2013) destaca que não somente os movimentos sociais 

ditos de esquerda que fazem manifestações nos espaços públicos, “(...) os setores 

conservadores também ocupam os espaços públicos para fazer manifestações” 

(MAGALHÃES, 2013, p. 11). Por exemplo, a manifestação a favor do Impeachment 

da presidenta Dilma que ocorreu em abril de 2016. Neste sentido, fica expressa a 
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contradição do grupo de conservadores que são contrários a manifestações, visto que 

este acreditam que a manifestação nos espaço públicos são ilegítimos, no entanto, 

este mesmo praticam de acordo com os seus interesses.

Vale destacar que o objeto das manifestações públicas, independente de quem as 

praticam, é o ser visibilizada por um número cada vez maior da população, com isso 

conseguindo atrair o debate público por meio das mídias, tais como, os jornais, as 

revistas, os rádios, a televisão, seja através das pessoas que estão presentes no espaço 

público no momento da manifestação. Portanto, busca-se com as manifestações 

fazer com que as pessoas reflitam sobre o tema destacado pelo protesto e tome 

conhecimento do que está acontecendo no cenário político do país. 

A manifestação no espaço público também pode ser vista como uma prática da 

cidadania. De acordo com Liszt (2008) 

A prática da cidadania depende de fato da reativação da esfera 
pública onde indivíduos podem agir coletivamente e se empenhar em 
deliberações comuns sobre todos os assuntos que afetam a comunidade 
política. Em segundo lugar, a prática da cidadania é essencial para a 
constituição da identidade política baseada em valores de solidariedade, 
de autonomia e do reconhecimento da diferença. Cidadania participativa 
é também essencial para a obtenção da ação política efetiva, desde que 
ela habilite cada indivíduo para ter algum impacto nas decisões que 
afetam o bem-estar da comunidade (LISZT, 2008, p. 2).

Dessa maneira, as manifestações públicas fazem parte de práticas de cidadania 

em uma sociedade tida como democrática por direto, que é o caso do Brasil. Neste 

contexto, Liszt (2008, p. 3) afirma que “O espaço público é visto como uma arena de 

discurso, autônoma em relação ao sistema político, como um local onde se realiza a 

interação intersubjetiva de cidadãos conscientes, solidários e participativos”.

Liszt (2008) ressalta ainda que o espaço público o local de acesso de todos os 

indivíduos, onde a população se reúne para criar uma opinião pública, cuja publicidade 

é um instrumento de pressão política à disposição dos cidadãos para combater ou 

controlar o poder do Estado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As manifestações populares podem ser entendidas como práticas dos atores 

sociais que buscam demonstrar contrariedade as ações e políticas praticadas pelo 

Estado. É uma forma de levante popular com o intuito de atuar na sociedade de 

modo a garantir a participação dos cidadãos nas políticas públicas, que influenciam 

de forma direta ou indireta na vida das pessoas.

As reações em relação às manifestações populares nos espaços públicos podem 

ser tanto positivas, com, por exemplo, o Estado aceitando e atendendo as exigências 

requisitadas pelos manifestantes, o apoio da população por meio de redes sociais e 

em espaços públicos; quanto negativos, tais como, reação violenta do Estado, usando 

a polícia militar para dispersar as pessoas, batendo e agredindo violentamente, a 

criminalização e negação por meio da mídia e da elite no que se refere a manifestações 

em prol dos direitos sociais. 

No que tange a mídia que é na maioria das vezes contra as manifestações, sendo 

um ator social poderoso que é, influencia a opinião pública contra as manifestas, 

destacando somente a ilegitimidade do protesto e o vandalismo feito por pessoas 

que talvez nem façam parte do movimento, que podem estar na manifestação só 

para provocar destruição, discórdia, agressão e descrédito na causa do protesto. No 

entanto, atualmente, com o avanço das redes sociais, blogs, pequenas impressas, às 

notícias estão chegando à população sem a interferência da opinião da grande mídia.

Portando, entende-se que a manifestação popular realizadas nos espaços 

públicos ainda no momento atual é importante instrumento político usado pelos 

cidadãos para conter poder, as ações e as políticas dos Estados. E por mais que o 

Estado tente controlar e impedir as manifestações, a sociedade ainda consegue se 

reunir e praticar seu direito de cidadão de intervir e se manifestar publicamente seus 

interesse e objetivo de manter o bem-estar comum da população. 
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RESUMO: A diversidade sociocultural representada por povos e comunidades 

tradicionais, é grande no Brasil. A riqueza de conhecimentos e formas de manejo, 

em termos de conhecimentos e uso dos recursos naturais, vem sendo identificadas e 

valorizadas nos últimos anos pela legislação brasileira, porém muitas vezes não são 

levadas em consideração nos programas e políticas de desenvolvimento territorial e 

inclusão produtiva. Nesse artigo discute-se a implantação do Programa MATOPIBA e 

o modelo de produção adotado para a expansão da chamada nova fronteira agrícola 

e os recursos previstos para a consolidação desta nos cerrados brasileiros.

PALAVRAS-CHAVE: povos e comunidades tradicionais, MATOPIBA, políticas públicas.

INTRODUÇÃO

O histórico de ocupação de áreas de fronteiras agrícolas no Brasil, bem como as 

políticas de desenvolvimento regional foram elaboradas/incentivadas por interesses 

e grupos econômicos vinculados ou ao grande capital ou ao interesse de uma parcela 

pouco significativa da população brasileira.

A região da Matopiba foi criada a partir do interesse e características adequadas para 

a expansão de uma atividade que já havia ocupado áreas próximas e com características 

semelhantes para a produção de grãos baseado em tecnologia de ponta. A região que 

compreende parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, vem sendo 

desde a década de 1970, ocupada com a moderna agricultura para produção de grãos.

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS EM ÁREA DE 
EXPANSÃO AGRÍCOLA NO CERRADO BRASILEIRO: AS POLÍTICAS 
HOMOGENEIZADORAS NA MATOPIBA
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A reprodução de um discurso e de práticas vinculadas ao mercado global 

repercutindo no local, derivados de políticas de desenvolvimento regional pautadas 

na inclusão de tecnologias desconectadas dos conhecimentos tradicionais, bem 

como uma adaptação aos recursos (naturais, humanos) ali disponíveis, produzem 

arranjos que perpetuam a marginalização e a concentração de terras e de riquezas, 

como bem apontam levantamentos realizados e dados da região da Matopiba.

A priorização nas escolhas por um tipo de desenvolvimento, produtivo e 

tecnológico, onde se destacam tecnologias muitas vezes produzidas em outros países, 

para suprir necessidades do mercado externo, bem como a eleição de produtos que 

não necessariamente são consumidos pela população, pode ser questionada quanto 

ao seu real valor de desenvolvimento para a região e para as comunidades que ali 

vivem.

A expansão e o desenvolvimento das tecnologias para a produção de alimentos, 

a partir da Revolução Verde, foram incentivados por políticas públicas, programas 

e projetos muitas vezes verticalizados que homogeneizaram saberes e técnicas, 

vinculados à segurança alimentar e aos conhecimentos tradicionais no campo 

brasileiro. 

Ao se tratar do campo brasileiro, tem de ser levados em consideração, inúmeros 

grupos de atores que a partir de suas diferentes formas de se relacionar com seu 

território, possuem práticas distintas e muitas vezes não vinculados ao mercado 

internacional ou à tecnologia de ponta, sendo ainda importantes para a circulação 

local de mercadorias, geração de trabalho e renda e ainda, garantia de padrões 

mínimos de alimentação diversificada.

 Dentre esses grupos, os povos e comunidades tradicionais são representativas 

e possuidoras de inúmeros tipos de conhecimento, comumente chamados de 

conhecimentos tradicionais, dentre eles estão práticas de produção de alimentos 

resultantes de sua relação com a terra, seus processos históricos de ocupação, sua 

territorialidade, suas relações de parentesco, entre outros aspectos.
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Entende-se que atualmente há um paradigma vigente que reconhece o saber 

científico como superior a outros tipos de conhecimento que não passam pela 

formalização científica. No entanto há autores que vem reconhecendo outros 

saberes no meio científico, incluindo os conhecimentos de comunidades tradicionais, 

contribuindo inclusive para seu reconhecimento legal nas últimas décadas.

Dentre esses “outros” tipos de conhecimentos, pretende-se discutir o 

conhecimento de comunidades tradicionais, presentes na região da Matopiba, 

que podem contribuir tanto para a reprodução sociocultural destes grupos; para a 

conservação ambiental dos recursos presentes; como políticas públicas adaptadas 

que promovam sua inclusão produtiva.

BREVE HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS À 

CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DE TERRITÓRIOS PRODUTIVOS 

As políticas de desenvolvimento regional e de expansão das fronteiras agrícolas 

no Brasil estiveram vinculadas a planos e programas de dinamização ou inclusão 

econômica ora atrelados às elites, ora às corporações, ora mais próximos dos interesses 

da sociedade civil, mas não necessariamente na utilização das potencialidades locais.

“Desde a década de 50 que as políticas econômicas formuladas pelo 
Estado passaram a ser integradas em macroplanos de desenvolvimento, 
em que as questões setoriais, inclusive as regionais, passaram a ser 
integradas a uma estratégia que fosse válida para o país como um todo” 
(COSTA, 2000, p. 61).

Para Harvey (2012) as diferenças geográficas vão além dos legados históricos-

geográficos e estão relacionadas também por estruturas político-econômicas 

que reconfiguram o presente. A influência do capital internacional baseado na 

maximização de lucros está por trás das atuais políticas.

As políticas de desenvolvimento territorial tornaram-se, principalmente após a 

década de 50, “fundamentalmente parte subsidiária da politica econômica (cumpre 

lembrar, capitalista) a nível nacional” (Costa, 2000, p.59).
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No entanto, o desenvolvimento econômico, não está necessariamente vinculado 

à inclusão produtiva da mão de obra, ali disponível. De acordo com Costa (2000) 

as políticas de industrialização da região nordeste, por exemplo, foram de grande 

importância para a modernização e inclusão desta região no quadro econômico e 

produtivo brasileiro, no entanto o autor questiona quanto a real contribuição para 

redução das desigualdades internas e externas, quando comparada a outras regiões 

brasileiras. 

Um dos desafios destacados pelo autor está na inexpressiva capacidade de 

absorção do grande excedente de força de trabalho da região, com a geração de 

empregos diretos e indiretos, e isto pode ser extrapolado para outras regiões do 

Brasil, neste caso, Centro-Oeste brasileiro.

As desigualdades aqui podem ser entendidas conforme Sen (2010) aponta, indo 

além do enfoque na desigualdade de renda, mas abrangendo outros aspectos como 

privações relacionadas a outras variáveis como emprego, doenças, baixo nível de 

instrução, exclusão social, liberdade, capacidades, etc. 

Os interesses do capital nos processos de desenvolvimento tem gerado 

desequilíbrios e espaços privilegiados, sendo assim o ordenamento territorial 

utilizado como ferramenta dos governos na tentativa de redução das desigualdades 

interna e externamente às regiões.

Para os autores Rocha Neto e Borges, (2011):

“As políticas de desenvolvimento/planejamento regional, historicamente, 
se propuseram contemplar setores diversos e, também, atores e agentes 
com distintos interesses, colocando-os nas arenas das políticas públicas e 
internalizando suas demandas na agenda, de acordo com a premência de 
suas demandas e sua força política (ROCHA NETO; BORGES, 2011, p.13).

O momento atual de articulação territorial do capital, com comando das 

grandes corporações, é seletivo no espaço e nos setores produtivos, considerando 

sua capacidade de reprodução a baixos custos e acirrando as diferenças espaciais 

promovidas por intervenções setoriais com políticas específicas sem estarem 

228AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



EIXO 5 - POLÍTICAS PÚBLICAS, MOVIMENTOS SOCIAIS E RESISTÊNCIAS NO CAMPO E NA CIDADE | Povos e 
comunidades tradicionais em área de expansão agrícola no cerrado brasileiro: as políticas homogeneizadoras na 
Matopiba.

pautadas realmente no desenvolvimento territorial (ROCHA NETO; BORGES, 2011).

Nesse contexto a região Centro Oeste, mais especificamente da Matopiba, 

se encontra nesse cenário onde o capital de grandes corporações e agências de 

fomento se unem com o intuito de transforma-la na maior região produtiva de grãos 

do mundo.

“Trata, ainda que de forma sintética, sobre a formação socioespacial 
de um determinado espaço que faz parte de um território específico, 
que incorporou a moderna produção de grãos, principalmente soja, 
cuja expansão é limitada pela posição subordinada da produção local 
nos circuitos comerciais ou industriais e que “se caracterizaram por 
intensas transformações decorrentes de um fluxo de capitais que não 
são gerados pelas condições de produção anteriores na região, mas que 
é produto do desenvolvimento de necessidades econômicas e sociais 
geradas em outras regiões do país e do mundo” (SANTOS FILHO et al., 
1988, p. 63-64).

Por outro lado, autores como Bandeira (1999) afirmam que as políticas de 

desenvolvimento regional precisam ser revistas diante de um mundo globalizado 

e dos novos papéis assumidos pelo poder público, passando-se a considerar as 

escalas sub-regionais e locais, e mais que isso, considerando a efetiva participação 

da sociedade civil na elaboração dessas políticas.

A REGIÃO DA MATOPIBA

O Decreto 8.447 de 06 de maio de 2015 criou oficialmente o Plano de 

Desenvolvimento Agropecuário (PDA) do Matopiba e seu comitê gestor, denominado 

pela Portaria nº 181, do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 

de 2 de outubro de 2015. A região do Matopiba compreende 337 municípios dos 

estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, e Bahia, abrangendo 324.326 estabelecimentos 

agrícolas, ocupando uma área de 33.929.100 ha.
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Figura 01 - Mapa de delimitação da área da MATOPIBA
Fonte: GITE, 2015.
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A região da Matopiba foi assim definida oficialmente, já que desde a década 

de 80, vem obtendo crescimento das atividades agropecuárias, principalmente o 

cultivo de grãos, e hoje é vista como a nova e última fronteira agrícola brasileira. Um 

dos principais critérios para o recorte territorial do Matopiba foi a área de cerrado 

pressente nos quatro estados que compõe a região, já o segundo critério foram 

as dados territoriais, mais especificamente as microrregiões homogêneas do IBGE 

(MIRANDA, 2015).
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Tabela 01 - Microregiões por estado, em munícipios e área.
Fonte: GITE, 2015. Elaboração da autora.
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As Microregiões homogêneas podem ser entendidas como sendo conjuntos de 

municípios contíguos e que:

(...) foram definidas como partes das mesorregiões que apresentam 
especificidades, quanto à organização do espaço. Essas especificidades 
não significam uniformidade de atributos, nem conferem às 
microrregiões auto-suficiência e tampouco o caráter de serem únicas, 
devido a sua articulação a espaços maiores, quer à mesorregião, à 
Unidade da Federação, ou à totalidade nacional. Essas estruturas de 
produção diferenciadas podem resultar da presença de elementos do 
quadro natural ou de relações sociais e econômicas particulares (...). 
A organização do espaço microrregional foi identificada, também, pela 
vida de relações ao nível local, isto é, pela possibilidade de atender às 
populações, através do comércio de varejo ou atacado ou dos setores 
sociais básicos. Assim, a estrutura da produção para identificação das 
microrregiões é considerada em sentido totalizante, constituindo-
se pela produção propriamente dita, distribuição, troca e consumo, 
incluindo atividades urbanas e rurais” (IBGE., 1990,p. 8).

 As microrregiões, conforme descritas na Tabela 1, representam a realidade em 

extensão territorial da região da Matopiba, embora o recorte territorial tenha levado 

em conta a matriz e o modelo tecnológico desenvolvido e apoiado, para a produção 

de grãos no Brasil, permitindo um agrupamento que possibilita programas de 

fomento específicos, crédito, assistência técnica, criação de infraestrutura, voltados 

à sua dinamização e crescimento produtivo, aliado às características climáticas, de 

relevo e pedológicas do cerrado.

ESTADO MICRORREGIÕES MUNICÍPIOS ÁREA ha ÁREA %

Maranhão 15 135 23.982.346 33

Tocantins 08 139 27.772.052 38

Piauí 04 33 8.204.558 11

Bahia 04 30 13.214.499 18
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As características físicas da região também foram consideradas e adaptadas para 

o modelo de produção escolhido para a região:

“As áreas que vem sendo ocupadas nesses estados têm algumas 
características essenciais para a agricultura moderna. São planas e 
extensas, solos potencialmente produtivos, disponibilidade de água, 
e clima propício com dias longos e com elevada intensidade de sol. A 
limitação maior, no entanto são as precárias condições energéticas, 
logística, especialmente transporte terrestre, portuário, comunicação e, 
em algumas áreas ausência de serviços financeiros. (FILHO, 2015, p.3)

DIVERSIDADE CULTURAL E NATURAL X HOMOGENEIZAÇÃO DE 

CONHECIMENTOS E MODELOS PRODUTIVOS

A partir da década de 1960, o solo do cerrado brasileiro passa por processos de 

adaptação para que suportasse o novo modelo produtivo previsto para a região, como 

a calagem do solo, a adaptação das sementes e a consolidação da Embrapa em 1973, 

independente de suas potencialidades e riquezas sociais, culturais e ambientais.

Apesar dos fatores agregadores, como o forte potencial de uma agricultura baseada 

em ciência e tecnologia, a região se destaca por sua diversidade e complexidade. 

Nesse mesmo espaço estão presentes diversas unidades de conservação, terras 

indígenas, quilombolas, assentamentos e outros povos considerados tradicionais, 

conforme Figura 2.

O total de terras legalmente atribuídas, em comparação ao total da área do 

Matopiba, é de cerca de 21,42%, sendo entre eles: 42 Unidades de Conservação, 28 

Terras indígenas, 865 Assentamentos, 34 Territórios quilombolas, perfazendo uma 

área de 15.673.078 ha, excluindo-se as sobreposições.
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O desafio da incorporação da riqueza natural e cultural, a um modelo pré-

estabelecido de produção de alimentos voltados principalmente para regulação 

da balança comercial é grande, já que a maior parte dos recursos em pesquisa e 

desenvolvimento são destinados para cadeias produtivas e matrizes tecnológicas 

já consolidadas (como soja e irrigação), vinculadas geralmente ao latifúndio e à 

monocultura e não novos nichos de mercado, potencialidades locais, ou agricultura 

familiar, como demonstram as Figuras 3 e 4.

Figura 02 - Áreas legalmente atribuídas na região da Matopiba.
Fonte: GITE, 2015.
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Além desses fatores, o fato da região ter baixos índices de desenvolvimento (PIB 

per capta de 7,95 na região do Matopiba em detrimento do PIB nacional de 19,77) 

e alta concentração de renda (94% dos estabelecimentos agrícolas são considerados 

pobres ou muito pobres), destaca-se a necessidade de políticas públicas inclusivas 

para os pequenos produtores e comunidades tradicionais, a partir da identificação 

de demandas de novas cadeias produtivas e tecnologia apropriada, bem como 

infraestrutura.

Figura 03 - Percentagem de recursos destinados aos diferentes sistemas de produção em 
projetos executados na região do MATOPIBA

Fonte: DPD/Embrapa, 2015

Figura 04 - Percentagem de recursos destinados à transferência de tecnologia em 
diferentes temas e/ou cadeias produtivas para projetos executados na região do 

MATOPIBA.
Fonte: DPD/Embrapa, 2015
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Nesse sentido, discutem-se aqui os diferentes tipos de conhecimentos existentes 

e possíveis de serem incorporados no plano de desenvolvimento da região da 

Matopiba que estão sendo invisibilizados diante de um discurso e um modelo 

produtivista homogêneo, presentes junto às comunidades tradicionais e pequenos 

agricultores da região.

Ao se tratar de comunidades tradicionais, incluem-se nesse conceito, além das 

comunidades indígenas, outras populações que vivem em estreita relação com o 

ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução 

sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto ambiental. (SANTILLI, 2013)

De acordo com Diegues (2000) as características mais marcantes das comunidades 

tradicionais estão vinculadas: a sua ligação intensa com territórios ancestrais; auto-

identificação e identificação pelos outros como grupos culturais distintos; linguagem 

própria; presença de instituições sociais e políticas próprias e tradicionais; e sistemas 

de produção, principalmente voltados para a subsistência.

Godelier (1984, apud Diegues 2000) aponta a importante relação com o território 

dessas comunidades a partir de usos definidos coletivamente, como: direitos de 

acesso, controle da totalidade ou parte dos recursos naturais ali presentes, fornecendo 

assim os meios de subsistência, os meios de trabalho e produção e que permitem a 

reprodução das relações sociais que compõe a referida comunidade.

Além dos territórios tradicionais, alguns autores consideram a agricultura familiar, 

na região representada fortemente pelo grande número de assentamentos, como 

territórios com características específicas do campesinato e afirmam haver uma 

racionalidade própria campesina, distinta da lógica empresarial também presente 

no meio rural que deve ser levada em consideração nos projetos e políticas públicas 

(WANDERLEY, 2005; OLIVEIRA, 2011; HEYNIG, 1982).

Diante desse contexto, as características socioculturais dessa população, vinculada 

ao manejo dos recursos naturais, adquirido ao longo de anos de convivência com 

seu meio, requer abordagens e políticas que contemplem esses conhecimentos, 
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garantindo ao mesmo tempo inclusão produtiva e qualidade de vida, já que os 

índices de desenvolvimento humano dessa região são baixos se comparados à outras 

regiões do Brasil.

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, aprovada pelo Decreto no. 6.040 de 07/02/2007 tem como objetivo 

justamente apoiar e promover os conhecimentos tradicionais dos diferentes povos 

existentes no Brasil, mais especificamente apoiar e garantir a inclusão produtiva 

com promoção de tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema de organização 

social dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais locais 

e práticas, saberes e tecnologias tradicionais (MDA, 2009).

A dotação orçamentária com a finalidade da inclusão destes produtos tem 

crescido e vem sendo instrumentalizada através de programas de crédito e fomento 

à produção sustentável, como PRONAF Florestal, Agroecologia; o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), entre outros nas últimas décadas, visando a inclusão 

de uma demanda até então desprovida de linhas de crédito para sistemas produtivos 

diversificados (MDA, 2009), mas ainda está distante dos altos valores investidos em 

setores já bastante consolidados como soja e irrigação.

Para Abramoway (1999) a nova dinâmica territorial dos espaços rurais, requer 

políticas públicas descentralizadas e que valorizem os atributos locais e regionais no 

processo de desenvolvimento, indo além da visão de que a integração do agricultor 

à indústria é o único caminho para a geração de empregos. O desafio está em como 

criar condições para valorização de um território com variedade de atividades e 

mercados, indo além de um único setor produtivo.

CONSIDERAÇÕES

Diante da diversidade sociocultural e do quadro de desigualdades entre os 

munícipios da região da Matopiba, uma das possibilidades rumo ao desenvolvimento 

produtivo com inclusão de diversos setores da sociedade ali presentes, seria a 
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diversificação de programas e políticas que atendessem diferentes setores.

O direcionamento de recursos priorizando a produção de grãos pode acirrar 

as disparidades, concentrar recursos e tecnologia, e excluir uma grande parcela 

da população de suas atividades na ilusão de que poderão se integrar às novas 

atividades agrícolas que vem sendo postas, mas que requerem alto grau de inovação 

não disponível a todos os setores da sociedade.

Nesse sentido o estímulo à diversificação, com valorização dos atributos territoriais 

locais, pode estabelecer novas relações dos pequenos produtores e das comunidades 

tradicionais com o mercado, inclusive dinamizando as economias locais, garantindo 

a circulação de produtos locais e maior segurança alimentar.
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RESUMO: Este trabalho objetivou analisar a vivência no contexto da luta pela 

terra, particularmente, no pré-assentamento Fartura (Miguel Caetano), município 

de Formosa, Goiás. Em virtude da escassez de informações referentes ao pré-

assentamento e à necessidade de se conhecer mais intimamente o objeto pesquisado, 

essa pesquisa pautou-se pela abordagem quali-quantitativa, com priorização das 

fontes orais e utilização de dados e indicadores sociais, para discutir o contexto 

vivenciado pelos assentados, a estrutura fundiária e o uso da terra naquele município, 

principalmente, o agropecuário. Ele se localiza a 94 km da sede do município de 

Formosa e seu território aguarda vistoria e aprovação do parcelamento, por parte 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Nesse sentido, o 

abandono, por parte do poder público, somado a uma série de dificuldades como 

distância da cidade, falta de energia elétrica, péssimas condições das estradas, falta 

de saneamento básico e moradias precárias interferem na qualidade de vida dos 

assentados.  Os resultados apontam que, apesar de todas as dificuldades, os vínculos 

estabelecidos entre os assentados os fazem mais fortes para o enfrentamento dos 

desafios diários. Além disso, observou-se que a conquista da terra representa, muito 

mais, do que a conquista do lar, na medida em que representa a possibilidade de 

afirmação enquanto sujeitos do campo e de reproduzirem o seu legado, ao longo 

das gerações.

PALAVRAS-CHAVE: Pré-assentamento; Luta pela terra;Formosa; Estrutura fundiária.
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INTRODUÇÃO

O pré-assentamento Fartura, anteriormente chamado de Miguel Caetano, nome 

que, segundo seu presidente, se referia a um militante de Minas Gerais, que foi 

morto lutando pelo movimento de reforma agrária no país, foi fundado no ano de 

2006 na fazenda Santa Leocádia, município de Formosa, Goiás. Posteriormente, foi 

transferido para a fazenda Pindaíba, onde atualmente estão os seus pré-assentados, 

que fizeram o parcelamento particular, isto é, assumiram os custos no que concerne 

a divisão da terra e estão à espera da vistoria do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). A fazenda Pindaíba localiza-se a 94 quilômetros da cidade 

de Formosa, assentando 47 famílias em 49 parcelas de terra. 

O objetivo do presente trabalho consiste em realizar uma análise das lutas 

travadas pelos trabalhadores do campo e desmistificar os estereótipos que a 

sociedade impregnou nos homens que lutam pela terra. Assim, nada melhor, que 

considerar os depoimentos dos próprios sujeitos do campo. Este texto se justifica 

pelo pouco conhecimento que se tem da realidade dos assentados pela reforma 

agrária no Município de Formosa-GO, bem como de seus conflitos cotidianos, em 

busca da conquista do espaço, que atualmente é dominado pela concentração de 

terra no país. 

Essa pesquisa caracteriza-se como exploratória, e busca conferir visibilidade 

acerca de determinado assunto, por meio de entrevistas semiestruturadas e estudo 

de caso (GIL, 1999). A abordagem dada ao trabalho se dividiu em quantitativa e 

qualitativa. No primeiro momento, buscou-se apresentar o município de Formosa, 

bem como seu contexto geral, estrutura fundiária e uso da terra, por meio de uma 

análise quantitativa, com apresentação de dados e indicadores a respeito do tema. 

Já no segundo momento, a pesquisa tomou rumo qualitativo, pela obtenção de 

informações empíricas decorrentes de observações da rotina do pré-assentamento 

e de entrevistas semiestruturadas com moradores.

Devido à escassa fonte documental e bibliográfica referente ao pré-assentamento 
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e seu processo de ocupação, foram priorizadas as fontes orais.Segundo Frank (1999), 

essas se revelam melhor que as fontes escritas, quando envolvem a complexidade 

dos mecanismos da tomada de decisão. Além disso, possibilitam reconstituir a rede 

de pressões, a meada de influências e a cadeia de decisões envolvidas, no presente 

caso, na constituição e desenvolvimento do pré-assentamento Fartura (Miguel 

Caetano). 

Cabe ressaltar que, no desenrolar das entrevistas, os próprios entrevistados 

indicaram outros cidadãos, que também participaram desse processo, com relevantes 

informações para os fins a que se dirigiam nossos estudos. Ao todo, colaboraram 

11 pessoas, entre eles idosos, adultos, jovens, crianças, homens e mulheres. Todos 

os entrevistados concederam autorização para a realização e publicação dessas 

informações.

A pesquisa teve como objetivo analisar a vivência e as lutas que são travadas, 

constantemente, por aqueles que buscam viver do trabalho com a terra, no 

pré-assentamento Fartura (Miguel Caetano). Tal objetivo impõe a necessidade 

de discussão do contexto, estrutura fundiária e o uso do solo no município, 

principalmente o uso agropecuário, uma vez que se considera uma condição sinequa 

non para a compreensão do objeto de estudo. Os assentados realizam resistências 

e afrontamentos diretos contra a desigualdade na distribuição de terras no país, ou 

seja, o homem que tem afetividade pela terra não se resigna, pois busca seu direito 

de possuí-la como forma de sustento e exercício da cidadania.Dessa forma, o texto 

que se segue subdivide-se em dois tópicos: o primeiro trata da conjuntura mais ampla 

da desigualdade na distribuição de terras, no município de Formosa, em diálogo com 

o contexto nacional; a segunda, refere-se ao cotidiano do pré-assentamento Fartura/

Miguel Caetano, numa relação conjuntura social da reforma agrária no Brasil. Assim, 

o cotidiano, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo camponês, é farto em 

lutas, que renovam esperanças, as quais se entrelaçam e constituem a identidade 

camponesa, ou seja, o campo como Lugar.
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A esse respeito, consideramos o Lugar como categoria de análise do espaço 

geográfico e, por conseguinte, adequado aos objetivos dessa investigação. Nesse 

sentido, a análise das narrativas nos permite constatar que o discurso da resistência 

vivida pelos sujeitos do campo, ratifica a perversidade presente nos processos 

geradores de desigualdades, em especial no campo. No contexto de disputa pela 

posse da terra, o território constitui-se um fundamento basilar à compreensão das 

tensões envolvidas nas relações desse sujeito, por materializar interesses dos mais 

diversos, inclusive antagônicos e, muitas das vezes, para além do próprio local. Tal 

concepção de território o enquadra como um espaço de disputa, tensões, arena 

política e, por conseguinte, evidencia a perspectiva política, no sentido das relações 

de poder que se manifestam nessa luta.

Assim, o conceito território aqui utilizado, é coadjuvante ao Lugar. Sem 

desconsiderar sua importância no exercício dessa análise, optamos por priorizar a 

perspectiva do lugar, na medida em que se constitui o espaço real de vida das pessoas 

e molda sua consciência espacial. Além disso, 

O lugar expressa a intencionalidade do indivíduo, na relação entre as 
próprias intenções e os atributos objetivos do lugar. É essa relação 
de intenção do indivíduo com o lugar, que lhe confere identidade e 
significado. Assim, o lugar serve para conferir noção de “pertencimento” 
ao indivíduo. Essa noção de pertencimento, que é afetiva e neste texto 
é considerada na sua dimensão de territorialidade, imputa ao indivíduo 
uma relação de responsabilidade com o lugar, na medida em que 
ocorre um envolvimento. É essa relação de envolvimento que imputa 
responsabilidade ou, pelo menos, motivação à ação (LEITE; BARBATO, 
2011, p.235).

Portanto, no que se refere a perspectiva do pertencimento ao indivíduo no contexto 

da territorialidade e da luta pela terra, particularmente, no pré-assentamento Fartura 

(Miguel Caetano), município de Formosa, Goiás, utilizamos neste artigo a categoria 

lugar como principal categoria de análise.
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FORMOSA-GO: CONTEXTO, ESTRUTURA FUNDIÁRIA E USO DO SOLO

O município de Formosa, Goiás, segundo o que dispõe o seu Plano Diretor 

(BRASIL, 2003), situa-se na latitude 15°32’14”S e longitude 47°20’04”W, com altitude 

média de 918 m e se enquadra na mesorregião do Leste goiano e na microrregião do 

Entorno de Brasília. Possui vegetação típica do Cerrado e, segundo a classificação de 

climática Köppen, apresenta clima tropical Aw, com verão úmido e déficit hídrico no 

inverno (SUESS; BEZERRA; CARVALHO SOBRINHO, 2013). 

Formosa possuía 100.085 habitantes em 2010, de acordo com o censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que estimou para 2013 uma população de 

108.503 habitantes e densidade demográfica de 17,22 hab/km², abaixo da densidade 

nacional que é de 22,43 hab./km² (IBGE, 2011). O município se destaca no cenário 

goiano, encontrando-se entre os 10 municípios mais populosos do estado. O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do ano 2010 é de 0,744, considerado 

de médio desenvolvimento humano, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano 

do ano 2013 realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no 

Brasil (PNUD, 2013). 

A economia do município é predominantemente voltada ao setor de serviços, que 

representa 71,5% (R$ 685.284) do Produto Interno Bruto - PIB. Já o setor industrial 

representa 17% (R$ 160.247) e o agropecuário 11,5% (R$ 110.835). Apesar desse 

último dado não se mostrar muito significativo, Formosa apresenta grande tradição 

e potencial em seu meio rural para o desenvolvimento agropecuário. E para além das 

questões econômicas, o meio rural de Formosa guarda significados para aqueles que 

ali residem e também para aqueles que sonham em voltar para o campo e associar o 

desenvolvimento econômico com o social, político e cultural.   

De acordo com os dados do Relatório Anual de Informações Sociais do Ministério 

do Trabalho e Emprego – 2006, o Setor Primário (agropecuária, extração vegetal, 

caça e pesca) colabora com 393 estabelecimentos e emprega formalmente 1.085 

trabalhadores no Município de Formosa (BRASIL, 2007). Esses dados talvez 
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justifiquem a baixa participação desse setor na economia do município, ou seja, 

poucos trabalhadores com carteira assinada no meio rural e um reduzido número de 

estabelecimentos o que implica, como veremos adiante, em uma concentração de 

terra no município. 

Segundo dados do IBGE (2013), o valor do rendimento nominal médio mensal 

dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar por domicílio 

rural é de R$ 1.187,48; por domicílio urbano, R$ 2.539,64. Ou seja, uma diferença 

de R$ 1.342, revelando a disparidade do rendimento domiciliar médio mensal entre 

meio rural e urbano.

Observa-se, por meio dos dados organizados pelo IBGE e pelo Instituto Mauro 

Borges (2013), que a população rural vem caindo nas últimas décadas. Em 1980, 

a população rural somava um montante de 13.679 habitantes, já em 2010 esse 

número caiu para 8.062. O que mais impressiona não é a perda de 5.617 habitantes 

do campo de 1980 a 2010, e sim a queda da proporção da população rural: em 1980 

a população rural representava 31,5% da população formosense; já em 2010 esse 

número caiu para 8%.  Esse movimento pode ser comparado aos de urbanização e 

industrialização que ocorreram e ocorrem no país, principalmente a urbanização e 

o crescimento do setor de serviços no município, tendo em vista que Formosa não 

desperta muito interesse no setor industrial.

No ano de 2010 a população rural feminina, 3.488 mulheres, representava 43% 

da população rural total, 13.679 pessoas. A população masculina é majoritária, 

sendo 4.574 homens vivendo no campo, 57% da população rural total. Observa-se 

que quase não há variação em porcentagem se comparar ao número de população 

feminina de 1980 (6.250 - 46%) e masculina, no mesmo ano, (7.429 - 54%).

A redução do número da população rural pode estar ligada a uma série de 

fatores, como por exemplo, a falta de infraestrutura no meio rural; a falta de recursos 

e subsídios para a produção agropecuária, principalmente, para manutenção das 

famílias de pequenos e médios produtores; a falta de serviços básicos como saúde 
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e educação. A concentração excessiva de quantidade de terras, e as de melhor 

qualidade nas mãos de poucos, a expansão de monoculturas para exportação sobre 

áreas destinadas a policulturas, as culturas destinadas ao abastecimento local e 

nacional e a precarização do trabalho rural são fatores que, também, contribuíram e 

contribuem para a não sustentação do camponês na terra. Como consequência há o 

êxodo rural e o inchaço das cidades, principalmente, da periferia.  

O município, segundo o Censo Agropecuário de 2006, possuía 2.388 

estabelecimentos agropecuários, ocupando uma área de 350.556 hectares, o que 

representa 60% da área do município de Formosa, que é de 5.811,790 km² ou 

581.179 ha (IBGE, 2006). Essa não é maior em virtude de uma área de 104.000 ha, 

que representa 18% da área total do município, destinar-se ao Centro de Instrução 

de Formosa (CIF), onde são desenvolvidas atividades do Exército Brasileiro e de 

proteção ao bioma Cerrado (SANTOS, 2005).

De acordo com os dados do Censo Agropecuário de 2006, relativos aos 

estabelecimentos agropecuários, constata-se que 434 utilizam as terras para 

lavouras permanentes e 1.278 estabelecimentos as utilizam terras para a lavoura 

temporária, ocupando uma área de 1.720 e 20.312 ha, respectivamente. Um 

número de 259 estabelecimentos com pastagens plantadas degradadas e 1.454 com 

pastagens plantadas em boas condições, em uma ordem de 12.860 e 161.555 ha 

respectivamente. Para a criação de bovinos (223.100 cabeças), suínos (8.059 cabeças) 

e aves (350.782 cabeças) são destinadas áreas de 1619, 1010 e 2048 estabelecimentos 

respectivamente. É importante destacar que o município possui um número de 55 

cooperativas (IBGE, 2006).

Para se compreender a estrutura fundiária do município, será necessário discutir 

como o governo trata esses dados e o que é modulo fiscal. A Lei 8.629, de fevereiro 

de 1993, divide o imóvel rural em três tamanhos: a) pequena propriedade - área 

compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais; b) média propriedade - de área superior a 

4 e até 15 módulos fiscais; e, c) grande propriedade - acima de 15 módulos (BRASIL, 
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1993). De acordo com o Senado Federal (2013), módulo fiscal é uma unidade 

de medida expressa em hectares, cuja extensão pode variar de município para 

município. Um dos principais fatores para tal variação está, principalmente, nas 

condições de produção, a exemplo da dinâmica do mercado, infraestrutura instalada, 

disponibilidade tecnológica, além de aspectos naturais como solo e água. Assim, 

menor será o tamanho da área necessária para o produtor alcançar a rentabilidade 

da atividade econômica optada para ali desenvolver à proporção que essas condições 

mostrarem-se disponíveis.

Em 2003, Formosa, o módulo fiscal do município era de 40 ha, assim o pequeno 

produtor é considerado aquele que possui uma área de 0 a 160 ha; o médio de 160 

a 600 ha e o grande mais de 600 ha (IMB, 2005). 

O município apresenta um número de 1.583 imóveis rurais (IRs) ocupando uma 

área de 434.313,20 ha. Sendo assim, distribuído, 1.089 pequenas propriedades que 

ocupam 47.511,50 ha, 308 médias propriedades que ocupam 102.074,90 ha e 186 

grandes propriedades que ocupam 284.726,80 ha (Tab. 1). 

Municípios/tamanho 
da propriedade

Módulo 
fiscal Área (ha)

Imóveis Rurais

Quantidade Área (ha)

FORMOSA

40

--------- 1.583 434.313,20

Pequeno propriedade de 0 a 160 1.089 47511,50

Média propriedade mais de 160 a 600 308 102.074,90

Grande propriedade mais 600 186 284.726,80

Tabela 01 - Imóveis rurais cadastrados no INCRA, outubro/2013, Formosa, Goiás.
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2005.

Dessa forma, 69% das propriedades (1.089 IR’s), consideradas como pequenas, 

ocupam uma área de 11% (47.511,50 ha) da área total dos IR’s do município de 

Formosa (434.313,20 ha); 19% das propriedades (médias - 308 IR’s) ocupam uma 
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área de 23,5% (102.074,90 ha) da área total dos IR’s do município de Formosa; e 12% 

das propriedades (grandes - 186 IR’s) ocupam uma área de 65,5% (284.726,80 ha) da 

área total dos IRs do município de Formosa. 

Apesar dos dados do INCRA não corresponderem aos do IBGE, o que pode estar 

relacionado com o próprio ano da realização da pesquisa e até mesmo à metodologia 

aplicada, ambos são úteis para refletir a respeito da estrutura fundiária do município 

de Formosa.

Com tais análises, nota-se a grande concentração de terra no município de Formosa, 

em que 12% desfrutam de 65,5% da área dos Imóveis Rurais (IR’s) ao passo que 69% 

dos proprietários e suas famílias têm que dividir uma área que representa 11% da área 

total dos IR’s. Tal situação demonstra certa imobilidade no processo de descentralização 

de terras no país, que possui raízes históricas e atuais, devido ao não posicionamento 

e negligência com aqueles que clamam pela reforma agrária e sonham em possuir 

um espaço para se viver decentemente não apenas em aspectos econômicos, mas 

também simbólicos, culturais, sociais e políticos. Isso evidencia, ainda, a dimensão das 

disputas pela posse de terra e configura o território como um campo de tensões, pois 

aí se materializam interesses conflitantes. Por conseguinte, àqueles que estão imersos 

nessa arena política, em especial as populações expulsas do campo e as que aí resistem, 

conformam sua espacialidade pela dimensão deste Lugar. 

É na perspectiva de uma justa distribuição e desconcentração de terras no país, 

que os movimentos sociais de luta pela terra vêm travando uma disputa com o sistema 

capitalista, que se apropriou de uma estrutura materializada ao longo da história, e 

organismos que são condizentes e dão subsídios a esse sistema.  Nesse contexto, 

conforme o Censo Agropecuário de 2006, no município de Formosa, existem 772 

unidades de assentados sem titulação definitiva ocupando uma área de 18.728 ha. 

Observa-se que é um número pequeno em relação à dimensão em que se encontra 

a concentração de terras no município.

Sendo assim, a partir do contexto em que o município se enquadra e alguns 
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dos indicadores socioeconômicos de sua população, em especial a do campo, e a 

investigação da estrutura fundiária e uso do solo no município, voltar-se-á a atenção 

para a realidade cotidiana do pré-assentamento Fartura/Miguel Caetano, que será o 

objeto/sujeito da pesquisa, em relação direta ao contexto e às conjunturas abordadas, 

que conferem ao Lugar e ao território uma perspectiva interessante de compreensão 

da realidade. 

O PRÉ-ASSENTAMENTO FARTURA/MIGUEL CAETANO: PASSADO E PRESENTE

O pré-assentamento Fartura/Miguel Caetano está localizado no município de 

Formosa-GO a 94 km de sua sede, no quilômetro 80 da GO 116, no vale do rio Paranã. 

De acordo com o presidente do pré-assentamento, Francisco Divino Correia Silva, a 

luta pela terra começou em 2006 na fazenda Santa Leocádia, na qual permaneceram 

por dois anos acampados. Posteriormente, mudaram para a fazenda Pindaíba, onde 

se realizou o parcelamento particular, isto é, os próprios assentados assumiram os 

custos, no que concerne a divisão da terra e estão à espera da vistoria e aprovação 

do parcelamento pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

Dessa forma, para o INCRA não há o reconhecimento como assentamento, e sim 

como pré-assentamento. Tal situação configura o território como uma arena política, 

na medida em que expressa as tensões envolvidas na relação dos assentados com o 

Estado, por meio do INCRA.

Esse impasse degrada as condições econômicas e sociais do pré-assentamento, 

visto que a legalização ofereceria a possibilidade de assistência técnica e econômica 

aos assentados. Segundo o presidente do pré-assentamento, uma das principais 

preocupações do local é a água, pois não há saneamento básico e por isso o 

consumo desse bem é decorrente de água do poço ou do rio Paranã. Para ele, a falta 

de compromisso por parte do poder público inviabiliza a produção dentro do pré-

assentamento, principalmente devido à falta de assistência técnica e financeira, bem 

como das condições das estradas e a distância para a cidade de Formosa-GO.
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Ainda, segundo seu presidente, o pré-assentamento é vinculado ao Movimento 

de Luta pela Terra (MLT), que ganhou destaque em Formosa, principalmente após a 

realização do 1º Encontro Nacional do Movimento de Luta pela Terra, em 2013. Esse 

surgiu em 1993, mediante ocupações de fazendas em Ilhéus/BA, fruto de um levante 

camponês que visava à conquista da terra e um projeto de sociedade mais justo, para 

transformação do camponês como um sujeito da sua própria história (MLT, 2013).

O pré-assentamento primeiramente ficou conhecido como Miguel Caetano, 

nome que, segundo seu presidente, se referia a um militante de Minas Gerais, que 

foi morto em luta pelo movimento de reforma agrária no país. O pré-assentamento 

encontra-se dividido em 49 parcelas, no qual residem 47 famílias, tendo em média 

cinco (5) pessoas por família. O tamanho das parcelas varia conforme a qualidade 

das terras. Como exemplifica o presidente da referida associação, Francisco Divino, 

as áreas próximas ao rio Paranã possuem 15 hectares.

Apesar das dificuldades na produção de alimentos, alguns assentados produzem 

feijão, milho, mandioca, frutas, leite e derivados. Também possuem criações de 

galinhas e porcos, que são típicas do meio rural. Porém, como apontam, a produção é 

muito baixa e, na maioria das vezes, não atende à demanda familiar. Na possibilidade 

de uma boa safra vendem ou trocam por outros alimentos, como afirmou o senhor 

Isaú, ao ser perguntado sobre o destino das colheitas, se subsistência ou venda: 

“depois que sobrar e a gente comer, devolve para quem não tem também (sic!)”. Tal 

consideração evidencia os traços de solidariedade entre os membros do grupo, na 

medida em que constata-se existir uma relação de reciprocidade entre a vizinhança, 

de ajuda mútua.Essa situação, por sua vez, tende a consolidar os laços afetivos 

para com o lugar, por um lado, e fortalecer a relação de pertencimento, a própria 

territorialidade, de outro.

O acesso à educação constitui-se um elemento importante para ser avaliado 

em uma sociedade. Nesse sentido, o pré-assentamento Fartura/Miguel Caetano ao 

integrar o conjunto social brasileiro, dispõe da possibilidade de construir, por meio 
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da educação, um novo projeto de sociedade, que supere a contradição opressores-

oprimidos (FREIRE, 1987), pois segundo Souza (2011, p.22) “no Brasil, a luta por uma 

educação voltada para os camponeses surge junto com a luta pela terra”.

Significativa parte das pessoas que residem no pré-assentamento Fartura/Miguel 

Caetano possui, no máximo, o ensino fundamental, exceto as crianças e os jovens 

que tem oportunidade de frequentarem a escola. Nessa localidade ocorrem aulas 

presenciais, duas vezes por semana, na sede da fazenda ocupada, o que possibilita 

aos adultos e idosos o retorno à escola.

Nesse contexto, as principais dificuldades com a educação relacionam-se ao 

acesso à escola, na medida em que o transporte é deficiente, seja pelas péssimas 

condições das estradas, seja pelas condições dos veículos. Os jovens reclamam, 

também, da educação formal oferecida no campo, como atesta o depoimento de 

uma estudante: “... os professores deviam se preparar mais, em minha opinião os 

professores de Formosa [cidade] são melhores do que os daqui”. Além disso, outra 

queixa refere-se à falta de cursos profissionalizantes. Muitos adultos e idosos desta 

comunidade vêem a necessidade de voltarem aos estudos. Irenilda, Cecília e Isaú são 

exemplos de pessoas que voltaram a estudar. A primeira possui uma filha, que pode 

ser considerada um exemplo de vida, pois quando era mais jovem perdeu um de seus 

dedos do pé,em acidente com motocicleta. A segunda, Dona Cecília, questionada 

sobre ser feliz por estudar, afirma que sim, “eu sou muito fraca na matemática, mas 

a professora é tão legal!”. 

Os pais acreditam que a educação e o trabalho devem ser vinculados, porque as 

condições de reprodução da vida material assim o pedem. Tal vinculação compõe o 

elenco de especificidades que caracteriza o processo de educação no campo. Nesse 

sentido, há de se destacar a consideração de Saviani (2007, p. 154) sobre a relação 

educação/trabalho “[...] significa que o homem não nasce homem. Ele forma-se 

homem. [...] Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua 

própria existência”. 
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Atualmente os assentados enfrentam uma série de problemas estruturais: falta 

de energia elétrica; as péssimas condições das estradas; falta de saneamento básico 

mínimo; ausência de moradias (Fig. 1) de alvenaria, pois os assentados ainda se 

encontram em lonas. Tais condições evidenciam que a comunidade integra aquele 

conjunto social esquecido pelo poder público, minimamente considerado no âmbito 

das políticas públicas setoriais, notadamente em relação à oferta infraestrutura 

urbana, acesso à saúde e habitação. Desse modo, as condições de vida do local são 

muito ruins e atestam o descaso do poder público para esse setor da sociedade.A esse 

respeito, deve-se destacar que a opção pela agricultura familiar e o assentamento de 

populações rurais marginais à reprodução capitalista, constituem-se um obstáculo ao 

padrão de desenvolvimento rural estabelecido pelo agronegócio, especialmente as 

monoculturas de exportação.Assim, esse “esquecimento” dessas populações expressa 

o nível de tensões no âmbito da luta pela terra, da opção do Estado nessa disputa e, 

configura o território como uma arena. Mesmo assim, e apesar de todas as dificuldades, 

os moradores afirmam que o campo e a terra conquistada constituem-se o seu lugar.

Figura 01 - Condições das moradias no pré-assentamento Fartura (Miguel Caetano), 
Formosa, Goiás.

Fonte: Carvalho Sobrinho, Suess e Leite, 2014.
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Nesse sentido, é importante considerar, que tal afirmação evidencia uma 

concepção de Lugar, enquanto espaço real de vida das pessoas, que molda sua 

consciência espacial, conforme enunciando anteriormente. Desse modo, essa noção 

de Lugar também expressa o entendimento que Tuan (1980, p. 198) confere ao 

conceito, quando diz que “o lugar é um mundo de significação organizado”. Nesse 

sentido, ressalta, que o tempo de espera e a não fixação da moradia ao longo da 

vida e nos corredores contribuem para a valorização do espaço conquistado. Dessa 

afirmação, infere-se que a expectativa de regularização da posse de terra nos pré-

assentamentos, contribui para o fortalecimento dos laços com o Lugar, de um lado 

e, consequentemente, o próprio sentido de territorialidade, aqui considerado na 

dimensão do pertencimento ao lugar.

Segundo Carlos (2007, p. 15) “o lugar guarda em si e não fora dele o seu significado 

e as dimensões do movimento da história em constituição enquanto movimento 

da vida [...]”. Nesse sentido, pode-se afirmar que o campo, para a comunidade em 

questão, embora não seja unânime, significa um local tranquilo e adequado para viver 

e criar seus filhos, pois se constitui o local onde muitos se criaram e estabeleceram 

laços afetivos com a terra e com a natureza. Em contraposição, a cidade é considerada 

o inverso do campo, ou seja, um espaço aberto e até mesmo temido, devido à falta 

de segurança e á dinâmica de vida, características essas que a distanciam de seu 

estilo de vida. As narrativas dos entrevistados revelam, ainda, que a relação com a 

vizinhança constitui em um dos principais fatores para que aquele espaço se torne 

um lugar mais agradável e habitável, o que confirma Tuan (1980), quando afirma 

que a satisfação com o bairro depende mais da satisfação com os vizinhos, do que as 

propriedades físicas do local. .

Osassentados contribuem para o rompimento da concentração fundiária no 

município de Formosa e do estado de Goiás e se autolibertam da dominação dos 

fazendeiros e das suas péssimas condições de trabalho e dignidade humana, no 

contexto de uma luta tão árdua, que se assemelha a um parto doloroso. Tal analogia 
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nos lembra das considerações de Freire sobre os processos de libertação: “a libertação 

como um parto, não um simples parto, um parto doloroso: o homem que nasce 

deste parto é um homem novo, que só é viável na e pela superação da contradição 

opressores-oprimidos, que é a libertação de todos” (FREIRE, 1987, p. 19),

Essa situação de luta se observa no quadro que se segue, o qual elenca algumas 

narrativas dos entrevistados/assentados, que  revelam a diáspora cotidiana, a 

resistência frente a sua exclusão social e ao próprio processo de à concentração 

fundiária do município.

A dificuldade aqui é tudo, é tudo, primeira coisa água, nóis não temo água potável […] 
o INCRA fala que não, que pode tomar normalmente a água do Paranã que tem animal 
morto […] Nóis somos obrigados a beber porque não tem outra. (Entrevistado 1).

O que falta mais é incentivo político porque hoje cê vê que tudo hoje depende da força 
política, e nóistamo esquecido […]. Primeiramente, estradas, nóis não temos estradas 
para fazer chegar na cidade o que produzimos aqui, chegar na cidade de Formosa que é 
a mais perto, é muita dificuldade […].(Entrevistado 1).

Nossos filhos cresceram na roça, todos eles são cheios de experiência, tanto faz para 
horta, pesca, mexer com o gado, fazer queijo e requeijão. (Entrevistada 2).

Nóis pretende plantar pra vê se faz alguma coisa para vender, só que o transporte é difícil 
para levar. […] eu pretendia fazer uma horta, fazer farinha, levar  rapadura, uma abóbora, 
frango para vender. (Entrevistada 3).

Meu cunhado falou que sem terra é lugar de preguiçoso, ai eu falei assim, não é por que 
nóis aqui rala tanto, sofre tanto, trabalha tanto, […] mas que é vagabundo não é não. 
(Entrevistada 3).

Meu futuro vai ser aqui eu gosto daqui, eu mexo com gado e ajudo meu pai na roça e 
faço tudo. Eu gosto mais daqui do que da cidade. (Entrevistado 4).

Nóis veio em busca de uma terra pra gente trabalhar e em busca de uma coisa melhor, 
onde agente morava era muito difícil, no município de Padre Bernado, e tamo aqui. […] 
Aqui para nóis está no céu em vista de onde nóis morava. Já sofremos muito aqui em 
barraca e tal, mas estamos melhor um pouco. Antes não era telha era lona mermo, então 
foi difícil […] mas nunca pensei em desistir não, sempre firme. (Entrevistada 5).

Quadro 01 - Síntese das narrativas dos entrevistados/assentados
Fonte: Entrevistas realizadas com os moradores do pré-assentamento 

Fartura/Miguel Caetano em 2014.
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As narrativas atestam algumas das dificuldades vividas no pré-assentamento.

Contudo, é possível perceber a constituição da territorialidade dos moradores, pelo 

seu apego e afetividade à terra . Nesse sentido, a declaração de uma das entrevistadas 

“a terra é uma conquista” nos permite inferir que a conquista do espaço desencadeia 

a constituição do lugar, como uma consequência direta dele. 

No contexto dessa luta cotidiana emerge, ainda, a questão do preconceito. 

Nesse sentido, é conveniente ressaltar que há uma imagem estigmatizada, negativa, 

imputado aos sujeitos do campo, decorrente do processo de marginalização dos 

movimentos sociais, impostos pela mídia e pelos setores mais conservadores da 

sociedade. Tais preconceitos, equivocados,devem ser desconstruídos, também, 

por parte dos movimentos que lutam pelo direito à terra, uma vez que a realidade 

vivenciada pelos sujeitos do campo é diferente. Nesse sentido, todo sofrimento, 

trabalho, luta, conquista e perseverança devem ir de encontro aoestereótipo que 

visa separar e confundir os oprimidos.

Á despeito de todas as dificuldades enfrentadas pelos moradores no dia a dia do 

pré-assentamento, encontramos pessoas otimistas em relação ao seu futuro e de 

seus filhos, pelo simples fato de querer e poder permanecer no meio rural e por isso, 

preservar sua identidade, gerar descendência nesse Lugar para transmitir seu legado 

às futuras gerações, na expectativa de romper com as correntes de exploração e 

submissão, sofrida na mão dos fazendeiros.Assim, a conquista da terra é muito mais 

do que a conquista do lar, pois representa a possibilidade de afirmação dos sujeitos 

do campo, como revela a intenção de um jovem:“meu futuro vai ser aqui eu gosto 

daqui, eu mexo com gado e ajudo meu pai na roça e faço tudo. Eu gosto mais daqui 

do que da cidade”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As narrativas dos sujeitos do campo associadas à concepção teórica do conceito 

de Lugar, como uma categoria de análise do espaço geográfico, materializado no 
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território do pré-assentamento Fartura, em Formosa/GO, atestaram que a luta 

pela terra é um imenso desafio. Entretanto, à despeito das condições adversas 

enfrentadas cotidianamente, esses sujeitos são otimistas em relação ao seu futuro e 

de seus filhos, no que se refere à conquista da terra. Essa representa muito mais que 

a legitimação formal da posse, pois se constitui, fundamentalmente, na possibilidade 

de se afirmarem enquanto sujeitos do campo, permanecerem como tal, e de 

reproduzirem o seu legado ao longo das gerações. Além disso, as narrativas atestaram 

a constituição do sentido de Lugar e da decorrente construção da territorialidade 

pelos vínculos estabelecidos entre os pré-assentados, que os fizeram mais fortes ao 

enfrentamento dos desafios diários. Nesse sentido, os relatos evidenciaram que a 

existência de objetivos comuns, partilhados coletivamente, geraram vínculos entre 

as pessoas, os quais se tornaram ferramentas de construção dos laços que uniram as 

pessoas na rotina do  trabalho e das lutas políticas.

O conhecimento dessa realidade nos imputa a expectativa, em relação ao poder 

público, efetivação de  políticas públicas, que contemplem os direitos dos sujeitos 

sociais do campo, deveres do estado. Nesse sentido, deve-se ressaltar, que o pré-

assentamento Fartura/Miguel Caetano, em que pese a falta de infra-estrutura, 

contribui, mesmo que pontualmente, para a diminuição da concentração de terra 

e a concretização da justiça social no município de Formosa. Quando analisado em 

uma escala maior, o efeito da ocupação e o parcelamento de latifúndios são pouco 

sentidos nos cenários regional e nacional. Porém, essa ruptura muda a vida de muitas 

pessoas, notadamente as que estão em pleno processo de disputa pela posse de 

terra, num pais que prioriza a agricultura de exportação. Assim, o impacto em nível 

local é significativo, pois retira da mão de um latifundiário uma área que não cumpre 

seu papel social e a distribui para dezenas e até centenas de famílias. As experiências 

já registradas, onde se inclui a presente análise, constituem-sefundamentos às 

proposições de mudanças, que ainda precisam ocorrer,para que a justiça social se 

implante, notadamente àquelas populações.

255AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento. (2003).  
Plano Diretor do Município de Formosa - GO. 188 p. Disponível em: <www.integracao.gov.br/.../
download.asp?.../planos_diretores/Plano_Formosa>. Acesso em: 02 jul. 2016.

__________. Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais - 2006: 
Dados Estatísticos da Empregabilidade no Brasil. Brasília: MTE, SPPE, 2007. Disponível em: <www3.
mte.gov.br/pdet/arquivos_download/rais/Empregabilidade-RAIS_2006.pdf>. Acesso em: 03 jul. 
2016.

__________. Presidência da República. Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a 
regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo 
III, Título VII, da Constituição Federal. Brasília: Congresso Nacional, 1993.

CARLOS, A. F. A. O lugar no/ do mundo. São Paulo: Labur Edições, 2007. 

FRANK, R. Questões para as fontes do presente. In: CHAUVEAU, A.; TÉTART, P. (orgs.) Questões para 
a história do presente. EDUSC, Bauru, 1999.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17 Ed.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

GOIÁS (2005). Governo de. Secretária de Estado de Gestão e Planejamento. Imóveis rurais 
cadastrados no INCRA, segundo os municípios. Posição: Outubro / 2003. Disponível em: <www.
semarhtemplate.go.gov.br/uploads/files/gbio/car/modulos_fiscais.htm>. Acesso em: 01 Jun. 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE (2006).  Censo Agropecuário 2006. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/
brasil_2006/Brasil_censoagro2006.pdf>. Acesso em: 01 Jun. 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Formosa: sínteses de informações. 
Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520800&idtema=16
&search=goias|formosa|sintese-das-informacoes>. Acesso em: 01 Jun. 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE (2011). Operação censitária. Disponível 
em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/guia_do_censo_2010_operacao.php>. 
Acesso em 31 mai. 2016.

INSTITUTO MAURO BORGES. População Rural. Disponível em: <http://www.imb.go.gov.br/>. 
Acesso em: 30 mai. 2016.

EIXO 5 - POLÍTICAS PÚBLICAS, MOVIMENTOS SOCIAIS E RESISTÊNCIAS NO CAMPO E NA CIDADE |  
Pré-assentamento fartura/Miguel Caetano: Lugar de vida e luta no meio rural de Formosa - GO

256AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



MOVIMENTO DE LUTA PELA TERRA—MLT. História do MLT. Disponível em: <http://
movimentodelutapelaterra.blogspot.com.br/p/historia-do-mlt.html>. Acesso em: 01 Jun. 2016.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD (2013).  Ranking IDHM 
Municípios 2010. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-
Municipios-2010.aspx>. Acesso em: 31 mai. 2016.

SANTOS, A. S. Subsídios à implantação da gestão ambiental em áreas militares do  Exército brasileiro, 
tendo como estudo de caso o Campo de Instrução de Formosa-GO. Dissertação (Mestrado em 
Planejamento e Gestão Ambiental). 2005, 188 f. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Planejamento e Gestão Ambiental, Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2005.

__________. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico-informacional.  São 
Paulo: Hucitec, 1998.

SAVIANI, D. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de 
Educação, v. 12, n. 34 jan./avr. 2007.

SENADO FEDERAL. Pequena propriedade e agricultura familiar. Disponível em: <www12.senado.
gov.br/codigoflorestal/infograficos/pequena-propriedade-e-agricultura-familiar>. Acesso em: 30 
mai. 2016.

SOUZA, F. E. Os colégios rurais agrupados na Espanha: espaços de fortalecimento do campesinato? 
Revista NERA, Presidente Prudente-SP, v. 14, n. 18, p. 21-36, jan./jun. 2011.

SUESS, R. C.; BEZERRA, R. G.; CARVALHO SOBRINHO, H. Percepção ambiental de diferentes atores 
sociais sobre o Lago do Abreu em Formosa-GO. Holos, Nata-RN, Ano 29, Vol. 6, 2013.

TEXEIRA, R. A. Formosa: Portal do Nordeste Goiano ou pólo regional do entorno de Brasília?. 2005, 
167 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2005.

TUAN, Y-F. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. Tradução de Lívia de Oliveira. São Paulo: 
Difel, 1983.

EIXO 5 - POLÍTICAS PÚBLICAS, MOVIMENTOS SOCIAIS E RESISTÊNCIAS NO CAMPO E NA CIDADE |  
Pré-assentamento fartura/Miguel Caetano: Lugar de vida e luta no meio rural de Formosa - GO

257AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



RESUMO:  À beira da Transamazônica paraense (BR-230), entre os municípios de Pacajá 

e Anapu, emerge dos coletivos e famílias “assentados” uma nova geograficidade. 

Entretanto, por uma série de ações difusas (mas não menos poderosas em sentido 

geopolítico) esta geograficidade é sufocada onde deveria assumir protagonismo: 

no espaço escolar como lugar do cultivo de geografias amazônicas (r)existentes. 

Objetivo visibilizar elementos geográficos importantes na formação dessa geografia 

combativa.Inspirado pela fenomenologia existencial,experienciei vivências em 

campo e registros imagéticos. Concluo que este modo de ser espacial em formação 

oferece uma alternativa geopolítica para realização do lugar nos assentamentos e 

questiona, existencialmente, a geografia ensinada.

PALAVRAS-CHAVE: entre-lugares; vicinais; Pacajá (PA);Anapu (PA); educação

INTRODUÇÃO

A Transamazônica (BR-230) foi planejada para atravessar a Amazônia Brasileira 

no sentido leste-oeste, como alternativa à “crise fundiária do flagelo da seca no 

Nordeste” (Pereira, 1971; Cavalcante, 1977) e “garantia de ocupação nacional da 

região com altíssimo potencial inexplorado e cobiçado internacionalmente” (Pereira, 

1971; Rabelo, 1973).

Porém, estes dois eixos de sustentação que priorizavam a construção (iniciada 

ainda em 1970, inaugurada em 1972 e nunca finalizada) só poderiam ter sucesso – 

na perspectiva do Estado em ditadura civil-militar – com um processo ostensivo de 

GEOGRAFICIDADE TRANSAMAZÔNICA CULTIVANDO  
(R)EXISTÊNCIA

Prof. Msc. Wallace Wagner Rodrigues Pantoja1

1  Doutorando em Geografia (POS-GEA/UnB), Professor da Rede Estadual do Pará | demithri@yahoo.com.br
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colonização “espontânea” e, sobretudo, dirigida ao longo da faixa transamazônica 

federalizada (Pereira, 1971; Valverde, 1979).

Decorridos quase 50 anos da euforia, a Transamazônica é interpretada como utopia 

fracassada (Dalcol, 2015), projeto faraônico que vai de nenhum lugar para lugar algum; 

e decepção retumbante da modernização autoritária (Silva, 1990; Reis, 2010).

Nesse espaço do fracasso nacional – cuja estrada é a síntese mais bem acabada 

de um não-lugar (Augé, 1994) – é que geograficidades (Dardel, 2011) se formam ou 

persistem1 em sedimentação.

É desta formação de certa geograficidade entre-lugares vicinais que quero 

falar,bem como seu sufocamento por um tipo de olhar científico medusante e de 

sobrevoo (Merleau-Ponty, 1980; 2012) que não só impede a visibilidade de modos 

de ser espaciais, mas também concorre para decretar sua inexistência no plano 

do cotidiano das crianças e jovens em educação geográfica à beira da própria 

Transamazônica (Pantoja, 2015; Pantoja; Reis, 2016).

Para tanto explicitarei as imagens e o efeito de representação geográfica que 

estas produzem sobre o espaço transamazônico paraense. Em seguida, relaciono 

esta Geografia “medusada e quimérica” com a educação à beira da Transamazônica, 

em assentamentos e vicinais/ramais. Em contraponto, temos a geograficidade vivida 

e potencialmente produtora de relações de lugar com implicações geopolíticas 

importantes, destacada na parte final do texto.

IMAGEM E REPRESENTAÇÃO TRANSAMAZÔNICAS

Por imagem entendo afigura-fundo constitutiva de significado não unívoco, 

sensivelmente apreensível por corpos intencionais em contexto geográfico específico. 

A imagem é, portanto, realizada na relação com um indivíduo/coletivo não passivo – 

tanto em termos do significado que veicula, quanto em termos de quem se apropria/

1 Não há apenas formação, mas a persistência original e ancestral de modos de ser que foram fraturados pela 
Transamazônica, tais como indígenas, mas estes não serão abordados neste texto.
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constitui/destitui – geradora simultânea de uma impressão visibilizada como 

presença, um campo de invisibilidade têmporo-espacial e um “entre”do visível ao 

invisível à margem,produtivo e até resistente à inteligibilidade.

Esta noção de imagem é o ponto de partida e não de chegada. Sua construção 

“bebe” de muitas fontes, tais como Jaspers,(2011), Merleau-Ponty (1980) e Fanon 

(2008), sobretudo numa atmosfera fenomenológica existencial2.

A representação é a amarração narrativa da(s)imagens. Modelizadas em um tipo 

de conhecimento prático(Moscovici, 2003); de certo modo a representação é o ato 

de repetitividade discursiva que visibiliza uma presença geograficamente partilhável, 

mesmo com variações de imagens. Porém, esta presença invisibiliza/inviabiliza,ao 

ponto de decretar politicamente a inexistência,outras articulações têmporo-

espaciais vividas (Hägerstrand, 1982), mesmo que não possa extirpar o “entre 

vagante”3 desestabilizador do espectro de imagens componentes e modeladas pela 

representação social4.

A Transamazônica, no plano da educação geográfica, é antes uma representação 

que um espectro de imagens, pior: não configura uma narrativa de existências. 

As imagens comunicadas por um entusiasmo do passado frente a uma crítica do 

presente, embora em oposição, são partes de uma mesma representação que 

centraliza o “olhar científico/professoral” no objeto técnico e destitui a vida que 

constrói a geografia transamazônica diariamente – apesar de ou junto a todas sobre 

determinações de saber e poder (Pantoja, 2015).

Os livros didáticos e certos campos do saber geográfico acadêmico que nutrem 

tais livros representam a Transamazônica como uma linha no mapa – desnecessário 

2 Há uma vertente anterior estruturalista e uma atual pós-estruturalista que seriam incompletas justamente sem as 
figuras acima nomeadas e outras no rol “daqueles de quem não falamos” como Nietzsche e Hjelmslev.

3 O Entre – vivido na carne como espectro não separável por análise e não totalizável – da imagem ao corpo; do corpo 
à imagem; da exterioridade e interioridade deste corpo cujo entre é a subjetividade; da univocidade de significado 
individual à plurivocacidade grupal como possível e vice-versa; do inconsciente à ordenação estável no mundo; etc.

4 Talvez eu esteja em débito com Deleuze aqui. Porém, minhas pretensões literárias são menores e minha leitura 
de “Diferença e Repetição” ainda é superficial, embora fique evidente sua dívida com os predecessores aos quais ele 
próprio fez questão de debitar.
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apresentar aqui, está em sua cabeça neste momento, caso seja brasileir@ com 

escolaridade média – ou como corte aberto na floresta feito de lama para implantação 

de um modelo centralizado/polarizado/geométrico (Becker, 1988; 2005) que 

contribuiu para devastação sem desenvolvimento e sim des-envolvimento (Porto-

Gonçalves, 2009; 2012); e criação de vicinais/ramais que garantem a antropização da 

paisagem e sua pluralidade de modelos (Venturieri, 2003).

Apesar da importância crítica o que ocorre é uma suspensão do vivido para 

“purificar” visões que: a) priorizam a região em detrimento dos lugares; b) pensam 

em escalas concêntricas que podem ser abarcadas em totalizações5; c) olham 

o espaço de cima e com “distância objetiva”; d) tendem ao urbanocentrismo6; e) 

tendem a oposicionalidade entre tradição e modernidade (alguns caminhantes ao 

lado de Enrique Dussel [2005] preferem transmodernidade, como uma espécie de 

crítica da crítica, que eu simpatizo, mas pode se tornar estranhamente circular7).

Vale ressaltar que a maior parte dos livros/recursos didáticos não “bebe” da 

geografia produzida na região amazônica, salvo raríssimas exceções, como o projeto 

“Nova Cartografia Social da Amazônia” (A. W. Almeida, 2008) uma iniciativa da 

Antropologia; o “Atlas Escolar Pará – espaço geo-histórico e cultural” (Trindade Jr.; 

Barbosa, 2014), embora com uma abordagem cartográfica estritamente clássica; 

além de trabalhos didaticamente inspirativos8 que, talvez, não mudassem o padrão 

representacional transamazônico ao menos poderia diversifica-lo imageticamente. 

O que não ocorre.

5 Este ponto não se aplica de todo à visão de Porto Gonçalves (2016), enfaticamente próxima do pensamento decolonial. 
Seu debate escalar se complexifica, funcionando por totalização o que enfatiza o particular regional fragilizando os 
lugares vistos como locais, onde minha crítica se coloca.

6 É a poisção de Hage (2005), estudando a educação do campo no Pará.

7 A crítica decolonialsubrreticamente pode solapar a própria complexidade referida das experiências amazônicas que, 
sim, tem sua história ligada aos povos originários e estes possuem alternativas necessárias e criativas ao futuro regional, 
mas o espaço amazônicocontemporâneo não pode ser submetido a uma solução do tipo “ou...ou”, muito embora haja 
aspectos inegociáveis no bojo da problemática. A título de ressalva da minha desconfiança, Porto-Gonçalves (2016) 
tende a refletir sobre esta complexidade em termos de ecologia política regional e acumulação desigualde tempos, 
numa reflexão mais contundente sobre as escalas. Porém, como o próprio texto pretende a visão do “regional-total” os 
sentidos de lugar se submetem à precisão do local.

8 Como Malcher (2011), Silva (2012), Pereira (2015) entro outros.
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Figura 01 - O padrão “espinha de peixe” transamazônico e a dinâmica das unidades de 
paisagens no Município de Uruará (PA).

Fonte: Venturieri (2003, p. 134)

Figura 02 - Modelo de colonização dirigida de à beira da Transamazônica
Fonte: Venturieri (2003, p. 19. Adaptado de Becker, 1988).
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Figura 03 - Imagem e legenda enfatizando a construção da transamazônica nos anos 70, 
com uma crítica a sua viabilidade financeira, ambiental e social.

Fonte: Sene; Moreira(2010, p. 22)

A função específica das figuras, suas intencionalidades nas respectivas obras não 

está em debate, muito menos o mérito dos seus autores/as, a questão emergente 

é a representação – cada vez mais uma representação computacional – da 

Transamazônica. Não apenas um saber prático que se repete como verdadeiro, mas 

institui os critérios de pensabilidade (Rancière, 2015) geográfica sobre a região.

Quando não é uma linha no mapa ou a imagem da “estrada-desafio” (Cavalcante, 

1977) que não deu certo degradando a exuberância florestal. A Transamazônica é 

apreendida em modelo de ocupação, como no caso de Becker (apud Venturieri, 2003) 

ou uma linha-matriz que realiza a lógica “espinha de peixe”, qual seja: a via principal 

de onde partem várias menores, fartas e ricamente cartografadas (Venturieri, 2003; 

entre muitos outros geógrafos).

Minha opinião é que este feixe de imagens, geograficamente informado, 

fundamenta uma representação social da Transamazônica narrativamente coerente, 

fraturado a realidade espacial contemporânea vivida à beira da estrada no Pará 

(Pantoja, 2015). 

Os livros didáticos de geografia disponíveis para os que vivem nas vicinaise 

assentamentos ou silenciam sobre a realidade geográfica pluriversal (palavra 
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extraída de Dussel, 2005) atravessada pela Transamazônica, ou mencionam a 

mesma da maneira que Sene e Moreira o fazem (cf. figura 3) – misto de realidade 

paralisada no passado que se quer esquecer pelo fracasso ambiental e social. 

Estranhamente as críticas geográficas endereçadas a tal realidade reproduzem 

argumentos historicamente consagrados e, pior, aparentemente sem efeito diante 

da cotidianidade transamazônica.

As consequências em termos de aprendizado, ao título de exemplos, são: 

a) Distanciamento entre conteúdos veiculados e espaços de vida (Hage, 2005), 

como nasfalas das professoras que destaquei em Pantoja (2005, p. 15-16):

Os livros falam muito de grandes cidades, de São Paulo, de Rio de Janeiro, 
muito pouco de nossa região (Professora Elieth Silva, Julho de 2013). 
Tem o conteúdo lá e temos que dar conta dele, a coordenação pedagógica 
nos cobra isso, aí ficamos nos livros (Professora Alzenaide N. S. Porto, 
Julho de 2013). 
Em alguns momentos saímos dos livros, nas festinhas da escola, nas 
datas comemorativas, trabalhamos outras coisas, com materiais e coisas 
daqui, mas só nestes momentos, porque é difícil, não é simples pensar 
isto com o multisseriado (Roseane Marçal de Lima, Fevereiro de 2013)

b) Para além deste efeito de “distanciamento” há outro, menos evidente e não 

menos contundente, que vou chamar de escapismo de conflitos espaciais, na medida 

em que os livros – praticamente o único material didático disponível em muitas escolas 

à beira da Transamazônica – mantêm um discurso de harmonização das relações, 

não de maneira caricata, mas como uma estratégia de aprovação geopolítica,dado 

“filtro” do Ministério da Educação (Pantoja; Reis, 2016).

c) silenciamentos/esquecimentos de problemáticas geográficas centrais à 

Amazônia – ou então sua generalização sem critérios, seja em escala regional, seja 

na interestadual e local.

Por exemplo, o padrão “espinha de peixe” que pode ser visível em dada escala – 

sempre uma escolha, uma orientação e uma construção, não algo já dado –, não é 

uma generalização representativa;fartos estudos esclarecem que é apenas um entre 
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vários outros padrões de paisagem (Saito, 2011; Pinheiro, et. all.,  2016; Hissa, et. all., 

2017), nem é o mais presente em termos absolutos e até relativos.
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Figura 04 - Padrões de ocupação e sua variação no período de 1997-2006. A área 
compreende uma porção da Amazônia Legal englobando grande parte do Pará, 

e a região de fronteira deste estado com o Mato Grosso e o Amazonas.
Fonte: Saito, (2011, p. 69)

Ainda assim, como bem ressaltam estudos que acoplam cartografia às imagens 

de satélites (Saito, 2011; Hissa et. all., 2017) a “espinha de peixe” é comum em 

espaços de colonização dirigida pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária), como na Transamazônica. Entretanto, basta pensar a escala em 

outro plano de relações – mais lugarizado – para desmistificar a “espinha de peixe”. 

Não é que não exista, mas afirmar que o mesmo é um padrão amplo e seguro para 

ver a realidade geográfica amazônica é incorrer nesta representação cientificamente 

informa da que anula a complexidade e exige um tipo de distanciamento forçado que 

faz a crítica sem autocrítica.

d) Há um sentido de atraso que repercute diretamente nas representações 

socioespaciais de si e dos outros, com reflexos em sua constituição de ser.
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Alguns estudantes vão para cidade continuar os estudos, porque aqui 
tem só até o nono ano, mas voltam. Porque ficam sendo chamados de 
matutos, de burros pelos da cidade. Dizendo: “ih, veio do assentamento, 
não sabe nada” (Professora Ângela Oliveira, Setembro de 2016).

Quando cai para a pista, pra cidade, é ruim porque não podemos cuidar 
deles. Ela vai ficar na casa de parente lá, mas fico preocupada porque já 
vi muito jovem se perder por lá (Mãe de estudante que está concluindo 
o ensino fundamental, Setembro de 2016).
“E você quer ir para a cidade [de Pacajá-PA, sede do município do 
Assentamento Rio Cururuí, onde ocorreu a vivência de campo]? 
Perguntei para a jovem ao que ela respondeu com um certeiro ‘Sim’ 
com a cabeça” (Registro de Campo, 08.08.2016).

Os discursos são paradoxais, mas se relacionam, na medida da dupla negação da 

experiência de vida em campo, resultante do desconhecimento da realidade espacial 

vivida pelos que estão na cidade9. Por outro lado a cidade exerce um fascínio sobre 

os jovens – não raro um misto de negação experienciada na própria sala de aula, nos 

conteúdos e por professores que não partilham da realidade estudantil; bem como 

na própria vivência do campo preterida em relação a uma certeza entranhada de que 

“na cidade é melhor”.

Não podemos esconder o próprio urbanocentrismo (metropolitanocentrismo 

para Olga Firkowski ou ascensão dos valores de uma classe média urbana, para Saint-

Clair Trindade Jr.10) de todo modo justificado por uma ampla realização geográfica, 

cuja fala a seguir é um aval exclusivista sintomático:

Esta Geografia da Existência que defendo aqui está baseada na crença de 
que é a cidade, exclusivamente, quem pode gerar formas significantes 
da sociedade civil. A cidade é, portanto, a condição espacial da 
realização dos valores de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de 

9 E falo da cidade imediatamente próxima ao assentamento, sede do município na qual o mesmo está situado (Pacajá-
PA). Pensem como é tal representação da vida no assentamento em outras cidades distantes, se é que há um tipo de 
“imaginação espacial” (Massey, 2009) dos assentamentos à beira de estradas, que são centenas no Brasil. Porque pode 
ser que nem existe alguma imaginação espacial “sobre” tais espaços para muitos indivíduos/coletivos, a não ser se 
intentarmos a “imaginação” como inexistência, que é diferente de negação.

10 Comunicação pessoal, 05.11.2016, por ocasião da mesa-redonda do I Seminário de Ensino de Geografia na Amazônia 
(SEGEAM), em Belém do Pará.
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solidariedade. A cidade produz o estímulo intelectual. A cidade produz a 
inteligência (SOUZA, s/d, p. 8. Grifos meus).

e) Uma justificação escalar do tipo “muda a escala, muda o fenômeno” para nossa 

incapacidade em viabilizar construções geocartográficas didaticamente combativas 

de uma representação geograficamente fraturada e socialmente destrutiva do 

reconhecimento lugarizadoe suas problemáticas espaciais.

A pergunta de Silveira (2004, p. 94) é oportuna: 

Será que esses inventários, tornados úteis para outras disciplinas, para 
o Estado e para as firmas, estariam consagrando a geografia como 
um “saber” de representação da face da Terra, análogo a sua função 
cartográfica dos séculos XVI e XVII, porém agora sofisticado e fiel pois se 
trata de fotografias? Será que os geógrafos, hoje como então, buscamos 
nos instrumentos de representação um status científico e, assim, 
abandonando a reflexão teórico-metodológica, nos subordinamos a 
uma idéia de escala cartográfica e satelital a priori?

f) A Transamazônica persiste em “seu”congelamento (olhar medusante), no 

distanciamento seguro e objetivo (olhar de sobrevoo), como nos alerta Merleau-

Ponty (2012; 1980) o que, estranhamente, é ratificado pelos livros didáticos.

E não digo que este processo é restritivo à Transamazônica – ou mesmo aos que 

vivem à beira das estradas – me concentro neste caso específico porque revela a 

ausência de resposta à pergunta: “onde foram os milhões de homens e mulheres que 

migraram para a Amazônia e se instalaram à beira das estradas?”. Tenho certeza que 

já foi feita antes e continua sem respostas em perspectiva geográfica.

GEOGRAFICIDADE EM FORMAÇÃO – EDUCAÇÃO E GEOPOLÍTICA 

Paiá, paiá, paiá, paiá. Paiá, paiá, paiá, paiá/ Rebola a mandioca no poço/
Remexe pra fazer o pirão/Balança a peneira caboclo/E fabrica a farinha 
em montão/Eu tenho um paneiro bem cheio/Da pura mandioca pra 
botar,/De molho e assim por três dias/Ficando na água até inchar! [...] 
(Música de criação coletiva no trato da mandioca, 2014).
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O fragmento acima é parte de uma das canções desenvolvidas por mulheres 

no momento de produção da farinha de mandioca no Assentamento Rio Cururuí 

(Pacajá-PA). Apenas um fragmento de uma infinidade de criações em cordel e outras 

poéticas que atestam a constituiçãocriativa entre indivíduos/coletivos e espaço na 

perspectiva do trabalho – a sedimentação de um modo de ser espacial ou, como 

sentenciou Dardel (2011): sua geograficidade.

Figura 05 - Croqui do Assentamento Rio Cururuí e seus núcleos constituintes.
Fonte: Oliveira; Lima, 2014. Elaborado por Professor Sandro, sem escala s/d

A canção e o croqui são apenas dois elementos que exigem outro olhar para a vida 

à beira da estrada. Primeiro em um sentido de abertura à dinamicidade produtiva de 

trabalho e concepções espaciais; segundono esforço de cartografar o espaço como 

estratégia questionadorade padronizações regionais que servem como um modelo e 

não o modelo.

Notem que mesmo a simplicidade d croqui revela a reticularidade de caminhos 

internos entre vicinais – uma reticularidade que se articularmos aos rios, igarapés, 

furos na qual desembocam certos caminhos e por onde seguem certos fluxos ao largo 
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da estrada – teremos a impressão, embora vaga, do que não estamos visibilizando na 

Transamazônica.

Portanto, a assertiva metodológica de que: “pode-se admitir a existência de 

uma conexão de sentido (solidariedade) entre os fenômenos e suas representações 

sociais, que, portanto, não são nem falsas nem verdadeiras, mas a matéria prima 

do fazer sociológico” (Porto, 2006, p. 254), advinda de Bourdieu e partilhada por 

geógrafos, como M. G. Almeida (1998) possui um respaldo coerentemente válido, 

mas se fragilizaao pretender uma coexistência – ainda que concorrencial – entre 

representações e grupos que representam socialmente o espaço.

A fragilidade de tal concepção é que determinadas representações sequer 

coexistem em diferentes escalas (como a nacional) e algumas destas não 

retroalimentam critérios de pensabilidade científica e educativa no plano da 

Geografia. Fato que M. G. Almeida (1998; 2008) está atenta, mas evita confrontar as 

diferentes representações no caso dos “sentidos de sertão”. Não penso que devamos 

evitar o confronto no caso Transamazônico.

O efeito é que determinados fenômenos têm sua inexistência decretada porque 

não “preenchem” certos critérios objetivos, generalizáveis, logicamente ordenados 

a partir das condições do que é valorizado e aceitável para pesquisar e, sobretudo, 

reproduzível via conteúdos didáticos aprovados à circulação nacional.

Soma-se a isto que a geograficidade aqui explicitada está em formação, dada 

instabilidade constitutiva do lugar, ou antes, do entre-lugar vislumbrado por Bhabha, 

(2013) para quem – a partir de Jamenson: 

O que deve ser mapeado no novo espaço internacional de realidades 
históricas descontínuas é, na verdade, o problema de significar as 
passagens intersticiais e os processos de diferença cultural que estão 
inscritos no “entre-lugar”, na dissolução temporal que tece o texto 
“global” (BHABHA, 2013, p. 343).

As narrativas globalizantes e totalizantes determinaram os modos de olhar 

geográficos. Para a Amazônia, sobretudo na contemporaneidade, não é possível 
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um “dizer-é” (Luijpen, 1973) que não articule ao nível dos conteúdos ensinados as 

fraturas espaciais de escalas – do nacional ao local não existe uma simples solução 

de continuidade ou “zoom” – mas representações articuladas por vozes imperialistas 

(de cima e de longe) como tem insistido Porto Gonçalves (2000; 2016), embora 

estranhamente não enxergue as fraturas de sua própria tentativa de totalização 

como acumulação desigual de tempos.

Entre mulheres herdeiras de uma cultura nordestina do cordel imersas em 

clareiras11 na Amazônia; passando por tentativas de narrar localmente esta “vida-

móvel”, ”deslocada”, “deslugarizada” que se busca reconstruir a cada derrota e a cada 

perda, ocorre uma fratura, por exemplo, pelo estudo das migrações racionalizado 

numericamente sem dialogar geograficamente com a existência de corpos em 

movimento espacial. 

Esses deslocamentos entre-lugares que não são apenas semânticos, mas vividos 

na carne que toda uma geografia e uma cartografia baseada em ponto-linha-zona 

não pode sequer conceber e, portanto, tende a decretar sua inexistência (Pantoja; 

2015) tanto no plano da ciência geográfica quanto do ensino básico. O silêncio nos 

materiais didáticos, às vezes irrompe nas aulas quando estas se organizam a partir 

de parâmetros lugarizados e, não raro, desafiando as prescrições das secretarias 

municipais e desviando-se da objetividade dos livros prescritos:

Meu pai era piauiense, o meu avô também./O meu bisavô cearense, 
o meu tataravô baiano./Meu maestro soberano foi o meu tio./Quem 
inventou esta canção foi Irislene Teixeira Franc-Elin,/Vindo diretamente 
do estado de Tocantins/Atualmente, moro na vila Suribim./Pois faço 
muita amizade principalmente com os vizinhos/Ali onde eu moro há 
tantas complicações./Nas estradas e travessões é lama no inverno 
/É poeira no verão. Mas estamos esperançosos/Para estas situações 
melhorarem./Pois esperamos que um dia os governantes possam/A 
transamazônica asfaltar pois aqui é/pedacinho do Pará onde estou a 
batalhar. (Irislene Teixeira Franc-Elin, Anapu, 2004. Poema citado por 

PANTOJA e CORDEIRO, 2012).

11 O termo “assentamento” não se presta nem como ficção, nem como realidade para este caso.
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A realização existencial ao nível do corpo e sua trajetória entre-lugares, que não 

é apenas deslocamento, mas instabilidade e criação de maneiras de viver em novos 

contextos carregando consigo sedimentações geoculturais, pronunciando-se “entre” 

o visível e o invisível das imagens transamazônicas que costuram uma representação 

social como um tipo de grito sufocado, nem modelo ou padrão, mas trajeção12 

(Berque, 1985) para outras relações escalares e saberes geográfico.

O espaço vicinal existe: espaço onde ocorre uma dinâmica “nem aqui, nem lá”,“o” onde 

famílias vivem a temporalidade do futuro como lançamento (Heidegger, 2012) literal, 

por exemplo, em uma clareira sem infraestrutura alguma e dispondo de uma conexão 

vicinal que é poeira no verão e lama intransitável no inverno, necessitando constituir 

um habitar só possível por suas condições históricas de agricultores em situação-limite 

(Jaspers, 1958), mergulhando em um cotidiano de enfrentamentos existenciais no qual a 

criação de um projeto de si, de família e de mundo se configura um desafio monumental 

e, também, um destino, abertura de horizonte que o próprio poema evoca.

12 Muito simplificadamente a trajeção é a produção das paisagens humanas na qual não se separa – eu vou preferir 
dizer que é o “entre” relacional – objetivo e subjetivo; simbólico e material (ecológico); indivíduo e coletivo; local e 
global; passado e projeto. Mas esta “mediância” não é uma totalização do tipo singular-particular-geral, mas feito de 
entrecruzamentos e imbricações que podem ser compreendidas na experiência vívida do acontecer geográfico.

Figura 06 - Vicinal do Adão, em direção ao Assentamento Rio Cururuí (Pacajá)
Fonte: Wallace Pantoja, 2016.
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Figura 07 - Pau-de-arara saindo no Núcleo D, Assentamento Rio Cururuí
Fonte: Angela N. Oliveira, 2015.

Figura 08 e 09 - Árvore de vivências na parede de uma das líderes do assentamento 
Rio Cururuí (Pacajá – PA); Marco do local onde irmã Dorothy Stang foi assassinada (PDS 

Esperança – Anapu – PA). Aspectos geossimbólicos emergentes da geografidade em 
formação no entre-lugar.

Fonte: Wallace Pantoja, Vivências em Campo, 2015-2016

É nesse “espaço-limite” (Pantoja, 2016) entre-lugaresonde a situação existencial 

não garante um planejamento de longo prazo e não se pode enxergar um futuro, um 

após diante da própria situação/condição, que emerge um modo de ser espacialmente 

combativo, produtivo e renovador em termos geopolíticos (Pantoja, 2015).
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E podemos macaquear para manter nossas narrativas geográficas resistentes ao 

invés de pensar outras partilhas do sensível que não só alarguem ou desloquem, mas 

experimentem e se experimentem “junto-com” os grupos à beira da Transamazônica 

(e não só desta) em uma geograficidade em formação, o que exige engajamento 

corpóreo13 (Rancière, 2015; Merleau-Ponty, 2012) de nós geógrafos e de quem pensa 

os conteúdos didáticos. 

Ou podemos nos contentar com os conteúdos generalizáveis, nacionalistas, 

harmônicos, dialeticamente estáveise não instáveis (Merleau-Ponty, 2012) e 

aplainados; violentando os sentidos geográficos inscritos à beira das estradas 

– apenas um dos signos mais expressivos do que é viver nas bordas territoriais 

municipais, estaduais, nacionais ou planetária – que não é apenas invisibilizada ou 

excluída, mas sequer pensável por uma geografia didática que se acostumou com 

uma ordem espacial, uma cosmovisão lógica (como quer Gomes, 2010) surgida entre 

gregos antigos, encastelada nos limites da urbanidade como condiçãode horizonte e 

afinada com o exercício de visibilidade à francesa –aqui direciono a crítica também a 

minha pessoa como parte dos autodenominados geógrafos e geógrafas.

13 Não estou falando que para escrever um livro didático de escopo nacional é preciso experimentar todo o país (embora 
penso que seja central fazer um esforço diversidade/diferenciação de experiências). Não é possível em um sentido 
literal. Estou falando justamente de um engajamento corpóreo no ato didático e comprometido com conteúdos já em 
desenvolvimento, praxiológicos e altamente sensíveis aos contextos disponíveis para a construção de materiais didáticos.

Figura 10 - Mapa mental desenvolvido por estudante do 7º ano, em oficina de cartografia 
sobre o “seu espaço de vida”.

Fonte: Wallace Pantoja, vivências de campo – Setembro de 2016
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O mapa mental de uma riqueza colorida pode ter uma cosmovisão e uma 

ordenação evidentemente, mas é o que faz a Geografia um engajamento corpóreo 

sensivelmente espacializado e criativo? Não creio que possamos restringi-la a 

primazia da ordem, mesmo que tal ordem seja feita de múltiplas, divergentes e 

incomensuráveis ordenações. 

O mapa segue a métrica proposta ainda de cima e de longe quase inescapável 

ao modelo ao qual nos acostumamos como limite de nossa pensabilidade; mas aqui 

e agora nem tão longe...Entre o objetivo e a subjetivo se explícita uma necessidade 

de se pôr espacialmente; entre a reprodução e a criação, entre a representação e o 

anúncio do não representável.

De muitas maneiras a Geografia é um saber explosivamente criador, mas parece 

sacrificar todo o “resto” para se manter cientificamente válida e – apesar de crítica – 

algo exclusiva e excludente.

CONCLUSÃO

Não é difícil entender como as imagens comunicadas pelos livros didáticos 

congelam “o quadro transamazônico”, seguindo uma representação geocartográfica 

que impõe uma presença como conhecimento testado sem tematizar o invisível das 

imagens: famílias que vivem à beira da Transamazônica e que, de muitas maneiras, 

constroem o espaço transamazônico.

Frente a esta narrativa geográfica consolidada explodem modos de ser, ver, 

pensar, representar e sentir espaciais que exigem e inscrevem uma geograficidade 

emergente, mas sufocada pelo padrão didaticamente aceitável e chancelado de fazer 

e ensinar leituras geográficas de mundo, alimentadoras de representações sociais 

que decretam a inexistência geopolítica dos que vivem à beira da Transamazônica 

paraense.

Não temos, ainda, os instrumentos para construir uma pensabilidade desta 

geograficidade à beira da estrada e no entre-lugar das situações limites da existência, 
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o que exige de nossa parte um esforço anterior à da análise e explicação, que é o 

da descrição em sentido dialógico e experimental, o que implica um engajamento 

corpóreo e sensível “junto-com” grupos não especialistas na construção geográfica 

acadêmica, mas efetivamente conhecedores de seus modos de ser espaciais quase 

não representados no saber-poder científico e, pior ainda, inexistidos no plano da 

didatização do conhecimento de mundo a partir da partilha do sensível geográfica 

hoje estabelecida.
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RESUMO:  O presente artigo tem por objetivo analisar os usos múltiplos do território 

do município de São Benedito do Sul/PE, cujo enfoque principal será identificar a 

potencialidade turística e a influência da modernização da agricultura, deste modo 

podendo contribuir com o planejamento, gestão pública do território, sustentabilidade 

e o desenvolvimento nas escalas local e regional. A escolha desta área acontece 

devido ao declínio da agricultura nesta última década, o aumento das desigualdades 

sociais e a presença de atrativos turísticos, portanto pretende-se promover a 

proteção do ambiente, o empoderamento da sociedade, o desenvolvimento local 

e regional, particularmente através do turismo. Para a análise, inicialmente foi 

realizado um levantamento bibliográfico, posteriormente observação de campo e 

entrevistas semiestruturadas nos órgãos públicos, associações ligadas ao turismo e 

a agricultura, visando alcançar o objetivo do artigo.As devidas conclusões obtidas 

poderão subsidiar políticas públicas que contribuam e promovam o desenvolvimento 

local e regional do município de São Benedito do Sul/PE.

PALAVRAS-CHAVE: Turismo; Território; Planejamento;Agricultura; Desenvolvimento.

INTRODUÇÃO

O campo brasileiro enfrentou grandes modificações técnicas a partir da segunda 

metade do século XX, denominada de “modernização da agricultura” (PAULINO, 

2006), de maneira rápida a produção, distribuição e consumo foram alteradas 

substancialmente, embora não se possa dizer que aconteceu homogeneamente, por 
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conseguinte uma intensificação das lavouras mecanizadas e substituição de culturas, 

cujo intuito foi a diminuição do quantitativo de mão-de-obra na perspectiva de 

aumentar o lucro.

As intensas transformações no setor agrário brasileiro contribuíram para torna-

lo destaque mundial, tanto pela sua diversidade produtiva como também por sua 

capacidade produtiva e volume de produção, sendo uma das características deste 

setor o monocultivo praticado em grandes latifúndios, por sua vez contribuí para 

a concentração e centralização do capital, bem como segregação social, destarte 

quando este setor tem influência da tecnificação, isto é, do 

“[...] processo de modernização, ao mesmo tempo que implica a 
mercantilização intra-setorial  da agricultura, promove a substituição 
de elementos internos do complexo rural por compras extra-setoriais 
(máquinas e insumos), abrindo espaço para a criação de indústrias de 
bens de capital e insumos para a agricultura”. (GRAZIANO DA SILVA 
1996, p. 20)

Consequentemente a uma intensificação do desemprego, já que o homem é 

substituído pela máquina devido a incorporação da tecnificação contemporânea, o 

despreparo técnico e a menor necessidade de mão de obra, segundo Santos (2009, 

p. 26) “as técnicas apenas se realizam, tornando-se história, com a intermediação 

da política, isto é, da política das empresas e da política dos Estados, conjunta ou 

separadamente”, portanto a intermediação do estadocontribui para o fortalecimento 

das grandes empresas rurais, enquanto os pequenos agricultores são expropriados 

da terra, os empregos rurais diminuem e as desigualdades sociais aumentam, 

principalmente nas regiões mais pobres, como é o caso do nordeste brasileiro.

Aproximadamente 65% dos municípios da Região Nordeste do Brasil apresentam 

Índice de Desenvolvimento Rural – IDR muito baixo e cerca 34% regular, de um total 

de 1.780 municípios se destaca Luis Eduardo Magalhães/BA com IDR acima de 0,655 

e uma das principais fronteiras agrícolas do país, entretanto mesmo com a agricultura 

intensamente tecnificada as desigualdades sociais são alarmantes (CNA/FGV/IBRE, 2016).
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As desigualdades sociais e o baixo IDR não são diferentes nos municípios da 

Zona da Mata do Estado de Pernambucana, principalmente quando da inserção da 

modernização da agricultura, deste modo o presente artigo tem por objetivo analisar 

os usos múltiplos do território do município de São Benedito do Sul/PE, cujo enfoque 

principal será identificar a potencialidade turística e a influência da modernização 

da agricultura, com isso podendo contribuir com o planejamento, gestão pública do 

território, sustentabilidade e o desenvolvimento nas escalas local e regional. 

A escolha desta área acontece devido ao declínio da agricultura nesta última 

década, o aumento das desigualdades sociais e a presença de atrativos turísticos, 

portanto pretende-se promover a proteção do ambiente, o empoderamento da 

sociedade, o desenvolvimento local e regional, particularmente através do turismo.

Para a análise, inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, 

posteriormente observação de campo e entrevistas semiestruturadas nos órgãos 

públicos, associações ligadas ao turismo e a agricultura, visando alcançar o objetivo 

do artigo. As devidas conclusões obtidas poderão subsidiar políticas públicas que 

contribuam e promovam o desenvolvimento local e regional do município de São 

Benedito do Sul/PE.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

O município de São Benedito do Sul localiza-se na Mesorregião da Mata 

Pernambucana (FIGURA 01), mais precisamente na Microrregião Geográfica Mata 

Meridional Pernambucana e do ponto de vista do planejamento econômico do 

Estado de Pernambuco, na Região de Desenvolvimento (RD) da Mata Sul (CONDEPE/

FIDEM, 2006). 
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Figura 01 - RD Mata Sul – São Benedito do Sul - Pernambuco
Fonte: ZAPE-EMBRAPA, 2009 - Adaptado por Celso C Gomes, 2016.

O município de São Benedito limita-se a norte com o município de Lagoa dos 

Gatos, a sul com Colônia Leopoldina e Ibateguara no Estado de Alagoas, a leste com 

Maraial e Jaqueira e a oeste com Quipapá e Panelas no Estado de Pernambuco. A 

área municipal ocupa 160,478 km2, inserida na Mesorregião Mata Pernambucana 

e na Microrregião da Mata Meridional Pernambucana e uma população estimada 

de 15.105 habitantes (IBGE, 2016).  O acesso a partir de Recife é feito através das 

rodovias pavimentadas BR-101 e PE-126, com percurso total de 144 km.

A economia de São Benedito do Sul tem por bases o comércio local, a agricultura, 

a pecuária e vem se tornando uma fonte promissora de divisas o turismo. O município 

é conhecido pelas suas cachoeiras, fontes de águas minerais e pelas diversas áreas 

de banho (Figura 02). Em 1997 foi classificado pela Embratur como sendo município 

de potencial turístico.
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Figura 02 - Cachoeiras e área de banho – São Benedito do Sul
Fonte: Celso C. Gomes, 2014.

As características físicas do município de São Benedito do Sul contribuem para 

possuir elevado potencial turístico, visto que apresenta clima do tipo As’ segundo 

Köppen, tropical chuvoso, quente e úmido com chuvas no outono e inverno e nos meses 

mais frios possui temperaturas mínimas em torno de 18 °C, consequentemente uma 

vegetação de Mata Atlântica, contudo bastante devastada pela atividade canavieira. 

O relevo faz parte da unidade de superfície retrabalhadas, bastante dissecado e vales 

profundos, altitudes variando entre 100 e 600m, constituída por “mar de morros”, 

ondulado, com topos planos e vertentes íngremes.

Em relação à hidrografia São Benedito do Sul encontra-se inserido nos domínios 

da Bacia Hidrográfica do Rio Una, sendo seus principais tributários o Rio Piranji e 

os Riachos Taquara e Fervedouro, predominantemente em domínio hidrogeológico 

fissural.

O potencial hídrico de São Benedito do Sul está representado em 20 cachoeiras 

distribuídas em pequenas reservas de mata atlântica que dividem espaço com 

canaviais e pastos. Atualmente, apenas quatro cachoeiras estão abertas ao público. 

DINÂMICA ECONÔMICA E SOCIAL

A economia do município de São Benedito tem como um dos principais destaques 

a agropecuária, principalmente voltada para a produção de cana-de-açúcar, no 
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entanto o setor de serviços é quem fica na frente da base econômica (FIGURA 03), 

embora o turismo no município seja incipiente, mas já contribui para a dinâmica de 

prestação de serviços de hospedagens, bares e restaurantes, consequentemente o 

Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) tem se evidenciado crescente ao longo da 

última década.

Figura 03 - PIB (Valor Adicionado) – São Benedito do Sul/PE
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo 

e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SURAMA.

Em se tratando da agropecuária se percebe que a partir de 2011 houve uma leve 

retomada do crescimento do setor quando analisamos o PIB por Valor Adicionado 

Bruto a Preços Correntes- R$ 1000 (FIGURA 04), entretanto este setor da economia 

tem diminuído sua oferta de empregos por conta da tecnificação da produção 

e distribuição, embora esteja em área de relevo com forte presença de “mares 

de morro” que não contribui para tal processo, mesmo assim a mecanização tem 

sido estimulada e o trabalhador rural tem sido substituído, como consequência o 

desemprego e diversos problemas urbanos.
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Figura 04 - PIB (Valor Adicionado Bruto a preços correntes – R$ 1.000) – São Benedito do 
Sul/PE

Fonte: IBGE-Cidades, 2016. e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SURAMA.

Quando analisamos o volume de pessoas ocupadas por setor entre 2007 e 2013 

(FIGURA 05) fica evidente o declínio do setor agropecuário no município de São 

Benedito do Sul/PE. Este processo tem ocorrido por fatores diversos, contudo o 

grande destaque, como já destacado, é a tecnificação da produção e distribuição da 

agricultura.

São Benedito do Sul

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Agricultura Comércio Indústria Serviços
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Figura 05 - Pessoas ocupadas por setor 2007-2013 – São Benedito do Sul/PE
Fonte: IBGE-Cadastro Central de Empresas, 2014. 
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O declínio de pessoas ocupadas no setor agrário no município de São Benedito 

do Sul/PE tem contribuído para aumento das desigualdades sociais, todavia é um 

dos motivos para tal problema. 

Outro ponto que merece destaque é o número de habitantes sem rendimento 

no município, visto que chega a aproximadamente 55% da população e mais de 

13% da população tem rendimento nominal mensal entre ½ a 1 salário mínimo 

(TABELA 01), destarte São Benedito do Sul/PE precisa criar estratégias para inserir 

socioeconomicamente seus habitantes.

Municípios 
/ Sexo

Pessoas de 10 anos ou mais de idade por classes de rendimento nominal mensal, 
segundo o sexo

2010

Total

Até 
1/2 do 
salário 
mínimo

Mais de 
1/2 a 1 
salário 
mínimo

Mais de 
1 a 2 do 
salários 
mínimos

Mais 
de 2 a 5 
salários 
mínimos

Mais de 
5 a 10 

salários 
mínimos

Mais de 
10 a 20 
salários 
mínimos

Mais 
de 20 

salários 
mínimos

Sem 
rendimento

São 
Benedito 

do Sul
11.650 1.515 3.103 490 143 14 3 3 6.379

Homem 5.885 538 1.765 257 87 11 3 2 3.222

Mulher 5.765 977 1.338 233 56 3 - 1 3.157

Tabela 01 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade por classes de rendimento nominal 
mensal, segundo sexo.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 - Resultados do Universo.
Nota: Salário mínimo utilizado 2010: R$ 510,00. ( 1 ) Inclusive as pessoas que receberam somente 

em benefícios.

O município de São Benedito do Sul/PE possui um IDH-M (TABELA 02) 

relativamente baixo quando comparado a outros municípios pernambucanos, esta 

situação é reflexo da sua economia voltada para o setor agropecuário tecnificado e 

que subordina o pequeno agricultor a este processo, segundo Silva (1983, p. 31) 

“a posição em que a pequena produção agrícola se insere hoje no modo 
capitalista de produção, a tecnificação ( ou modernização) representou 
antes uma imposição do que uma oportunidade conquistada. E o seu 

286AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



EIXO 5 - POLÍTICAS PÚBLICAS, MOVIMENTOS SOCIAIS E RESISTÊNCIAS NO CAMPO E NA CIDADE | Os múltiplos 
usos do território do município de São Benedito do Sul (PE): a potencialidade turística e a modernização da 
agricultura

sentido maior foi um só: uma maior subordinação do pequeno produtor 
ao “sistema”, muito embora isso possa Ter como resultado final tanto 
uma persistência da situação camponesa sob uma forma modernizada 
(diferenciação), como um processo de decomposição (semiproletarização) 
ou de capitalização, dependendo das particularidades com que foi 
redefinida a sua articulação com o capital”.

Desta forma a uma concentração e centralização do capital (CHENAIS, 1996) 

nos grandes latifúndios, inclusive de investimentos, com isso uma segregação e 

expropriação do pequeno agricultor, a tendência é que contribua assim para mais 

desemprego e desigualdades sociais.

Municípios

Índice de Desenvolvimento Municipal

2010

IDHM IDHM-L IDHM-E IDHM-R

São Benedito do 
Sul 0,530 0,736 0,406 0,499

Tabela 02 - Índice de Desenvolvimento Municipal
Fonte: PNUD /Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada/Fundação João Pinheiro.

Diante deste quadro de problemas sociais intensos no município de São Benedito 

do Sul/PE é que surge o turismo como uma atividade que poderá ser incorporada 

no contexto econômico da localidade, cujo intuito é fortalecer a economia local e 

contribuir com a geração de emprego e renda, entretanto não se pode abandonar as 

demais atividades econômicas que já existem no município.

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 

O município de São Benedito do Sul/PE possui um quadro hidrológico que 

favorece a formação de cachoeiras, consequentemente foi classificado pela Embratur 

como sendo município de potencial turístico e a Empresa Pernambucana de Turismo 

– EMPETUR como a “Cidade das Águas”. Todavia os atrativos não se limitam as 

cachoeiras, existem poços para banhos, casas de produção de farinha artesanal 
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(FIGURA 05), a área é predominantemente rural com a presença de vários engenhos 

de cana-de-açúcar e de produção de rapadura (FIGURA 06), bem como o contexto 

cultural do município.

Figuras 5 e 6 - Casa de farinha artesanal e produção de cana-de-açúcar
Fonte: Fazenda Betânia, 2016. 

Figuras 7 - Vista Geral da Serra do Espelho– São Benedito do Sul/PE
Fonte: Fazenda Betânia, 2016. 

Um destaque da região é a Serra do Espelho (FIGURA 07) que é uma RPPN chamada 

Frei Caneca (FAZENDA BETÂNIA, 2016), compreende 600 hectares de mata atlântica 

com espécies de fauna e flora preservadas que já acontece a visitação por trilhas.
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O turismo vem se tornando uma fonte promissora de divisas para o município, que 

é conhecido pelas suas cachoeiras, fontes de águas minerais e pelas diversas áreas de 

banho, carecendo ainda de uma infraestrutura hoteleira e de apoio ao turismo, pois 

no momento existem apenas duas pousadas de pequeno porte, contudo apresenta 

potencial turístico interessante, mas quadro de gestão deficientes.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O turismo ecológico e aventura já são desenvolvidos em São Benedito do Sul/

PE, porém de forma desarticulada e despreparada, em virtude que o município não 

possui estrutura institucional de gestão ambiental e turística, apesar de possuir uma 

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente e elevado potencial turístico (TABELA 03).

POTENCIALIDADES/SERVIÇOS E GESTÃO

Detalhe/Município São Benedito do Sul

Atrativos Naturais SIM

Atrativos Culturais SIM

Meios de Hospedagem NÃO

Restaurantes/Bares POUCOS

Serviços Públicos: Saúde DEFICIENTE

Serviços Públicos: Segurança DEFICIENTE

Serviços Públicos: Saneamento NÃO

Serviços Públicos: Bancário SIM

Sinalização Turística NÃO

Estrutura Institucional NÃO

Gestão Ambiental e Turística NÃO

Divulgação/propaganda NÃO

Apoio do Estado NÃO

Tabela 03 - Potencialidades/serviços e gestão
Fonte: Celso C. Gomes, 2015
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A infraestrutura local é deficiente, ausência de sinalização turística, falta de 

saneamento básico, destinação dos resíduos sólidos precária, estradas em péssimas 

condições, estrutura viária deficitária, meios de hospedagem apenas de pequeno 

porte e o corpo técnico despreparado contribuem para o baixo desenvolvimento da 

atividade turística.

O turismo é uma atividade complexa que pode contribuir positivamente ou 

negativamente para o lugar, por isso que é importante destacar que a atividade deve 

ser incorporada, a depender do município, como mais uma atividade econômica e não 

como a atividade principal, em virtude que os traços sociais, econômicos e culturais 

presentes devem ser mantidos e fortalecidos, a fim de empoderar a sociedade desse 

território, com vistas a desenvolver o turismo de forma participativa, endógena e 

numa perspectiva inicial regionalizada. 

A atividade turística permeia realidades contraditórias causadas pela forma que é 

materializado no lugar, uma vez que pode contribuir positivamente ou negativamente 

com o desenvolvimento local, dependendo do tipo de planejamento e gestão pública 

utilizada.

Neste enfoque Ruschmann (1997; 1999; 2012) menciona a necessidade de 

verificar os riscos da atividade turística, porquanto poderá promover apenas 

relações econômicas, onde as manifestações culturais e ambientais, ou seja, 

o desenvolvimento humano será, de certa forma, desprezado em função do 

crescimento econômico, com isso propiciando apenas crescimento econômico e não 

o denominado desenvolvimento local 

Nas áreas em que o turismo acontece instalam-se equipamentos e serviços 

para o seu funcionamento, contudo o planejamento e a gestão são ineficientes, a 

infraestrutura municipal é deficiente e é pouco estimulada a participação dos agentes 

produtivos do espaço turístico, de modo que os municípios, na maioria dos casos, 

não conseguem com seu quadro de pessoal e com os instrumentos e estrutura para 

gestão ambiental, gerirem as práticas turísticas locais de tal forma que os efeitos 
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ecológicos, sociais, econômicos e institucionais contribuam para o desenvolvimento 

local e regional.

O cenário paisagístico é muito interessante, a existência da atividade turística, 

a importância de proteção dos ambientes, falta de saneamento básico, os baixos 

índices de desenvolvimento, dentre eles, incidência elevada de pobreza, alta taxa 

de desemprego e renda, a desarticulação entre os municípios, o planejamento 

ineficiente dos Estados e municípios envolvidos, entre outros. Portanto regionalizar 

o espaço pode contribuir para o desenvolvimento local e regional, de acordo com 

Buarque (2001, p. 14) afirma que 

O desenvolvimento local pode ser conceituado como um processo 
endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria 
da qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais 
e agrupamentos humanos. Para ser consistente e sustentável, o 
desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as potencialidades 
locais e contribuir para elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e 
competitividade da economia local; ao mesmo tempo, deve assegurar 
a conservação dos recursos naturais locais, que são a base mesma das 
suas potencialidades e a condição para a qualidade de vida da população 
local. Este empreendimento endógeno demanda, normalmente, um 
movimento de organização e mobilização da sociedade local, explorando 
as suas capacidades e potencialidades próprias, de modo a criar raízes 
efetivas na matriz sócio-econômica e cultural da localidade.
.

Para Buarque (2004) o desenvolvimento local sustentável é um processo de 

transformação social com vistas a “[...] elevação das oportunidades da sociedade, 

compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento e a eficiência econômicos, 

a conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social, partindo de um 

claro compromisso com o futuro e a solidariedade entre gerações”. 

O autor Endlich (2007, p. 11) destaca que “[...] o desenvolvimento local é uma 

resposta à reestruturação produtiva que situa o desenvolvimento desigual num 

contexto de regiões ganhadoras e regiões perdedoras”, destaca-se também que o 

desenvolvimento deve estar pautado em transformação consciente da experiência 
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local, ou seja, preocupando-se com o presente, bem como com as gerações futuras 

(MILANI, 2005).

As políticas públicas devem garantir que o turismo represente uma alternativa de 

desenvolvimento local com bases na sustentabilidade, deste modo contribuindo para 

melhoria da qualidade de vida (SEN, 2000) e o respeito às diversidades dos lugares, 

contribuirá desta forma para atenuar a problemática socioeconômica, ecológica e 

cultural, possibilitando e superando o desafio de contribuir com o desenvolvimento 

da localidade. Todavia o processo de urbanização turística deve estar pautado 

no planejamento e gestão para que se torne uma possibilidade e não um desafio 

(GOMES, 2014).

Ressalta-se, porém, que a participação social se configura como imprescindível 

a este processo, em virtude que atualmente têm ocorrido desvairadamente um 

crescimento econômico, provocando problemas sociais, econômicos e ecológicos, 

assim sendo o turismo desponto como uma atividade que pode contribuir com o 

desenvolvimento local e regional, de modo que as demais atividades econômicas 

permaneçam e esta nova atividade seja inserida.

Os problemas socioeconômicos evidenciados em São Benedito do Sul/PE também 

frutos de uma fragilidade do setor agropecuário, no tocante ao declínio da geração de 

empregos, principalmente intensificados pela tecnificação da agricultura, indicam um 

processo de ruptura do contexto econômico no sentido de inserção de novas atividades, 

cujo intuito é contribuir com possibilidades para diminuir as desigualdades sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo tinha como objetivo analisar os usos múltiplos do território de São 

Benedito do Sul/PE, cujo enfoque principal será identificar a potencialidade turística 

e a influência da modernização da agricultura, após levantamento bibliográfico e 

visitas ao município constatou-se que o município tem grande influência do setor 

agropecuário, tendo como uma das principais culturas a cana-de-açúcar, cujo modelo 
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de produção tem sofrido tecnificação. Este processo tem provocado desemprego e 

contribuído para o aumento das desigualdades sociais no município.

O município de São Benedito do Sul/PE tem usos múltiplos do seu território, isto 

é, a agropecuária, comércio, serviço e de forma incipiente o turismo, entretanto esta 

última atividade aparece como grande potencial, uma vez que o município é rotulado 

como a “Cidade das Águas” por conta de suas cachoeiras, além destas possui outros 

atrativos ecológicos, sociais e culturais.

As políticas públicas municipais são verticalizadas e desconectadas da realidade 

local, a inexistência de estrutura institucional, de gestão ambiental e turística, a 

infraestrutura deficiente ou até mesmo inexistente de saneamento, pavimentação, 

iluminação e sinalização turística, a baixa oferta de meios de hospedagem, portanto 

estas características e a dinâmica no município contribuem para a inserção do turismo 

possa estimular o desenvolvimento local.

É importante inserir o turismo como mais uma atividade econômica e não apenas 

como a grande salvação dos problemas desse território, evidentemente são desafios 

que superados podem se transformar em possibilidades para o turismo no município 

em questão, deste modo poderão ser somados à vocação já existente, a beleza cênica, 

a diversidade histórica e cultural para dinamizar atividade e refletir em contribuições 

para o desenvolvimento local. 

De forma geral o município de São Benedito do Sul precisa estimular, integrar e 

regionalizar seus destinos e roteiros turísticos, dinâmica que somente acontecerá 

através do planejamento e gestão do turismo, consequentemente poderão obter 

benefícios sociais, econômicos e ecológicos, desta forma contribuindo com o 

desenvolvimento local. 

Neste caminhar é importante planejar e gerir o turismo através da integração 

de instituições públicas, como universidades, institutos técnicos, o setor privado 

e governamental, entre outros, como também a comunidade local para que seja 

planejada e executada a atividade turística, sendo esta gerenciada pelo Estado. 
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RESUMO:  Os Núcleos Rurais Alagado da Suzana e Córrego Crispim estão localizados 

no Gama-DF e são definidos pelo PDL-Gama como Áreas Especiais de Proteção na 

categoria Área Rural Remanescente-ARR. O objetivo deste trabalho é discutir os 

aspectos ideológico e socioespacial das ruralidades e urbanidades presentes nos 

Núcleos, levando-se em consideração as características particulares do DF e da 

concepção de espaço produzido onde o rural e o urbano se confundem. As áreas 

analisadas possuem características do rural e do urbano, e função ambiental de 

extrema importância que demandam o estabelecimento de políticas públicas e 

ações de planejamento e gestão do território específicas, regularização fundiária das 

terras, fortalecimento da identidade territorial coletiva e ressignificação do rural e 

da natureza.

PALAVRAS-CHAVE: Núcleo Rural Alagado da Suzana; Núcleo Rural Córrego Crispim; 

Distrito Federal; Ruralidades; Urbanidades.

INTRODUÇÃO

As questões relativas às ruralidades e urbanidade há muito tem sido foco de 

estudos, debates acadêmicos e até embates políticos. Na tentativa de entender e 

explicar os novos contornos do rural e do urbano que se apresentam a partir das 

transformações da sociedade, muitos pesquisadores tem buscado caracterizar, 
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categorizar, dimensionar, definir escalas de organização espacial e apresentar as 

relações, divergências e encontros entre ruralidades e urbanidades. O presente 

trabalho não poderia ter a pretensão de reconstruir toda a complexidade que envolve 

as questões relacionadas à ruralidade e à urbanidade. Porém, ele pretende discutir 

os aspectos ideológico e socioespacial das ruralidades e urbanidades presentes nos 

Núcleos Rurais Alagado da Suzana e Córrego Crispim, levando-se em consideração as 

características particulares do Distrito Federal e da concepção de espaço produzido 

onde o rural e o urbano se confundem.

As Transformações do Espaço Geográfico

O espaço geográfico transforma-se, adquirindo novas características, definições e 

principalmente uma nova importância, já que a eficácia das ações está estreitamente 

relacionada com a sua localização. A sociedade, inserido nesse espaço, é uma 

totalidade social em permanente mudança, assumindo novas formas ou novas 

funções, criando uma organização espacial diferente que até então existia. Essa 

mesma sociedade é definida pelo espaço que é o resultado da produção e de sua 

história, na qual os processos produtivos se impõem ao espaço pela sociedade, 

constituindo também em uma instância social.

Milton Santos (1999) afirma que as categorias de modo de produção, a formação 

socioeconômica e o espaço são interdependentes, ou seja, a sociedade só se realiza 

por meio do espaço por ela produzido, sendo este espaço compreendido pela 

sociedade. Então, espaço e a sociedade não são coisas separadas, mas reunidas a 

posteriori.

Edward Soja (1993) concebe espaço como um resultado e um meio que modela 

a vida social. Já Lefebvre (1991) faz uma crítica a concepção de espaço como uma 

realidade material separada da realidade social, isto é, um espaço fechado em 

si, explicado por conceito geométrico de espaço. Para ele o espaço é social e um 

produto social, refletido e produzido na realidade social.Entende-se então o espaço 
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na perspectiva relacional, isto é, o lugar no qual ocorre a interação humana com o 

meio espacial, provocando as mudanças sociais, econômicas e política. 

O espaço é um fator da evolução social, constituindo como uma realidade 

objetiva, um produto social em permanente movimento e transformação. Ele se 

insere em um contexto histórico no qual há uma ruptura de uma sociedade estática, 

regida pela natureza, para uma modernidade no qual a tecnologia possibilita novas 

racionalidades e simbologias e isso possibilita novas interações sociais (Giddens, 

1991). 

Entende-se então o espaço na perspectiva relacional, isto é, o lugar no qual 

ocorre a interação humana com o meio espacial, provocando as mudanças sociais, 

econômicas e política.  Isto leva a discutir como o espaço no rural e no urbano estão 

intrinsecamente ligados e transformado por meio de uma relação jamais estática, 

mas sobretudo dinâmica de acordo com os objetivos da sociedade de modo geral. 

O debate que permeia o rural e o urbano  

Na segunda metade do século XX o avanço, a generalização e as vantagens 

da urbanização sobre o rural eram considerados inexoráveis. Predominava as 

interpretações dualistas e dicotômicas com visões estereotipadas onde o rural era 

visto como o locus do atraso e o urbano como o locus do progresso, da modernização, 

da indústria e da técnica. No início de século XXI a questão agrária recoloca-se no 

Brasil sob velhos e novos contornos que desafiam pesquisadores a reinterpretá-la 

(ALENTEJANO, 2011). Segundo Andrade e Alves (2014), as atividades não agrícolas 

estão cada vez mais presentes no campo, o que faz muitos pesquisadores defender 

que o espaço rural desapareceu, urbanizou-se. Contudo, outros autores acreditam 

que o espaço rural sofre interferências do urbano, mas isso é insuficiente para 

eliminá-lo. Assim, o rural ganha um novo significado no contexto atual, mas segue 

como elemento fundamental para se entender a realidade.

Wanderley (2001) aponta para a existência de duas vertentes teóricas. Uma que 
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privilegia o urbano como irradiador do progresso industrial e prevê uma transformação 

mais ou menos radical da realidade rural e outra que apresenta o rural e o urbano de 

forma mais simétrica, embora considerando suas particularidades. De acordo com 

Alentejano (2011), a primeira tarefa neste sentido é a de desmistificar as associações 

tradicionalmente feitas entre rural e agrícola. Para isso, ele chama a atenção de três 

aspectos: a) a modernização do campo, entendida como a difusão de tecnologias e 

relações de trabalho e produção baseadas na racionalidade técnica e na divisão do 

trabalho, em alguns locais foi mais acentuada que nas cidades, onde muitas vezes 

persistem setores onde predominam técnicas e relações de trabalho arcaicas; b) O 

domínio da técnica e da artificialidade não é exclusivo do meio urbano, seja porque 

o espaço rural é cada vez mais transformado e produzido pelos homens, seja porque 

cada vez mais se busque a construção de cidades menos artificializadas, onde haja 

espaço para a preservação da natureza; c) a indústria não é e nunca foi um fenômeno 

tipicamente urbano, como o provam as primeiras manufaturas que se instalaram 

nas áreas rurais, onde então se concentrava a mão de obra, e as atuais fábricas que 

buscam fugir das grandes concentrações urbanas, em função dos problemas de 

custo gerados pela aglomeração excessiva (salários, tarifas, impostos e outros gastos 

elevados).

Para Wanderley (2000) os processos sociais advindos da modernização não 

resultaram na uniformização da sociedade, mas em uma redefinição das relações 

campo-cidade. Segundo a autora, mesmo com as transformações nos modos de ser 

e fazer dos agricultores familiares, as construções sociais e simbólicas da tradição 

camponesa se fazem presentes. Não há de se falar de uma “vitória” da urbanização 

sobre o campo, ou do domínio financeiro, administrativo e cultural das cidades 

sobre o campo, mas na emergência de uma nova ruralidade com características 

próprias e estreita sintonia com um passado reconstruído. Wanderley (2009) e 

Brandenburg (2010) pontuam que a “nova ruralidade” refere-se à emergência de 

novas identidades, padrões de produção e consumo, e formas de sociabilidade no 
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mundo rural. Alentejano (2011), define a natureza do rural a partir da relação dos 

atores sociais com a terra nas dimensões econômica, social e espacial enquanto a 

dinâmica urbana pouco depende de relações com a terra. No rural a relação com 

a terra independe das atividades desenvolvidas (industriais, agrícolas artesanais 

ou de serviços), das relações de trabalho existentes (assalariadas, pré capitalistas 

ou familiares) e do maior ou menor desenvolvimento tecnológico. Apesar do 

autor associar o rural diretamente à terra, reconhece que as relações são diversas 

e complexas, e considera que as relações sociais incluem as dimensões simbólica, 

afetiva e cultural, bem como os processos de herança e sucessão. Considera ainda 

que as relações estão vinculadas aos arranjos espaciais de ocupação da terra, 

distribuição da infraestrutura e das moradias.

Segundo Silva (1997) e Silva et. al. (2002), a separação rural-urbano torna-se cada 

vez mais complicada. Anjos (2001), Silva (1997) e Schneider (2003, 2010) definem 

o “novo rural” como uma categoria associada primeiramente ao crescimento das 

atividades produtivas não agrícolas desenvolvidas no espaço rural e à ideia de 

pluriatividade. Rodrigues (2009) considera que o rural contempla posições distintas 

que podem se sobrepor ou aparecer de forma simultânea: 1) a de destinação prioritária 

da produção agrícola; 2) a de um espaço de consumo em função da valorização da 

qualidade de vida, tanto para sujeitos urbanos quanto para rurais; e 3) a de um bem 

público, parte do patrimônio natural, que deve ser preservado.

Por fim, trazemos o trabalho de Andrade e Alves (2014) em que os autores 

apresentam uma síntese dos principais referenciais teóricos e conceitos utilizados 

na questão cidade-campo, rural-urbano na Geografia Agrária brasileira, entre 1998 

e 2012. Esses autores criticam positivamente o pluralismo teórico-metodológico dos 

trabalhos que discutem questões relacionadas ao campo e a cidade, uma vez que as 

análises reúnem autores da Antropologia, Economia, Sociologia, Geografia e, ainda, 

estreita os limites entre os campos de pesquisa da Geografia.
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Os Núcleos Rurais Alagado da Suzana e Córrego Crispim (RA Gama-DF)

Os Núcleos Rurais Alagado da Suzana e Córrego Crispim estão estabelecidos em 

terras públicas de propriedade da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal 

(Terracap) desde a década de 1970 e localizam-se na região Administrativa do Gama 

(RA II) do Distrito Federal-DF. A RA II foi criada através da Lei n.º 49/89 e do Decreto 

n.º 11.921/89, que fixa os novos limites das Regiões Administrativas do Distrito 

Federal. Até 1989 a RA II englobava o Núcleo Urbano de Santa Maria, transformada 

em 1992 na RA XIII, por meio da Lei nº 348/92 e o Decreto nº 14.604/93, e as terras 

do então Recanto das Emas que se transformou na RA XV em 27 de julho de 1993 

pela Lei nº 510/93 e o Decreto nº 15.046/93.

De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PNAD, 2015), a 

Região Administrativa do Gama ocupa uma área de 276,36 km2, sendo 260,97 km2 

referentes a zona rural e 15,37 km2 à urbana. A área rural é formada pelo Núcleo Rural 

Alagado da Suzana, Núcleo Rural Córrego Crispim, Núcleo Rural Monjolo, pela Colônia 

Agrícola Ponte Alta, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo e Ponte Alta Norte. Maurício 

Pierri (2010) apresenta dados da Emater para o número de estabelecimentos rurais 

na área de abrangência da RA II (total de 1.242), sendo 886 produtores patronais e 

356 produtores familiares. A área urbana caracteriza-se por um traçado hexagonal, 

assemelhando-se a uma colmeia e está dividida em seis setores: Norte, Sul, Leste, 

Oeste, Central e de Indústria. A população do Gama estimada, para 2015, é de 

141.911 habitantes na área urbana e de 30 mil habitantes na área rural.

O Plano Diretor Local-PDL do Gama (Lei Complementar N° 728/2006) define os 

Núcleos Rurais Alagado da Suzana e Córrego Crispim como Áreas Especiais de Proteção 

na categoria Área Rural Remanescente-ARR (ARR-Alagado e ARR-Crispim), portanto 

destinadas a abrigar usos compatíveis com a dinâmica rural e à preservação dos 

recursos naturais existentes. Uma parcela da ARR-Alagado encontra-se sobreposta 

pelas Áreas de Preservação de Mananciais-APMs Alagado e Crispim, nesse caso 

prevalecem as diretrizes estabelecidas para as APMs. A porção da ARR-Crispim que 
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localiza-se fora do polígono de APM está definida pelo PDL-Gama como Área de Uso 

Urbano com Restrição-AUR e nesse caso há imposição de restrições quanto à forma 

e a intensidade de ocupação do solo.

O Núcleo Rural Alagado da Suzana é uma área destinada ao uso coletivo que 

possui cerca de 45 ha. Está localizado próximo a Penitenciária Feminina do Distrito 

Federal-PFDF e a aproximadamente 4 km do Setor de Indústrias do Gama.  A área 

vocacionada ao estabelecimento de projetos sociais e religiosos atualmente abriga 

32 famílias (aproximadamente 54 adultos e 90 crianças). Das 32 famílias, nove 

moram em um galpão com divisórias em madeira onde, nos anos 70 e 80, funcionou 

uma cozinha comunitária. Atualmente, na comunidade existe uma única instituição 

social, a Seara Espiritual a Caminho da Luz (Fundação sem fins lucrativos). As 

atividades sociais acontecem no templo da Seara e em um centro comunitário. A 

comunidade não dispõe de qualquer infraestrutura de saneamento, pavimentação, 

transporte coletivo, posto de saúde, escola e segurança pública, e se apresenta como 

um verdadeiro bolsão de miséria. A maior parte dos moradores da comunidade 

sobrevivem dos programas de governo e não desenvolvem nenhuma atividade 

produtiva de forma individual ou coletiva, relacionada à terra ou não. Em decorrência 

de questões fundiárias enfrentadas pelos moradores do Núcleo Rural Alagado da 

Suzana e por orientação de um advogado, em 2008 uma associação foi registrada em 

cartório (Associação Comunitária Habitacional Ambiental Alagado da Suzana), mas 

na prática nunca existiu.

O Núcleo Rural Córrego Crispim está estabelecido às margens do Córrego Crispim. 

Na margem direita do córrego encontram-se 85 pequenas chácaras. Na margem 

esquerda do córrego estão oito chácaras e a PFDF. A maioria das chácaras possuem 

1 ou 2 ha, apenas cinco chácaras possuem mais de 3 ha. As chácaras são utilizadas 

para moradia e pequenas atividades produtivas (agrícolas e não agrícolas) como 

criação de porcos, gado, galinha e cavalo, cultivo de frutas, verduras e hortaliças, 

e agroindústria de frutas para a produção de doces e licores. No entanto, não há 
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dependência econômica das famílias estabelecidas no Núcleo em relação a terra. O 

Núcleo é representado pela Associação de Produtores Rurais Córrego Crispim que 

tem por finalidade a defesa de direitos sociais de seus associados.

A região do Gama é rica em recursos hídricos, com uma bacia de alta capacidade 

de captação de águas pluviais e uma rede de drenagem muito bem ramificada. Os 

Núcleos Rurais Alagado da Suzana e Córrego Crispim estão localizados na Microbacia 

do Córrego Crispim. Enquanto o Núcleo Rural Alagado da Suzana ocupa a parte alta do 

relevo, o Núcleo Rural Córrego Crispim ocupa uma área de vale às margens do curso 

d´água. A Figura 1 apresenta a localização geográfica dos Núcleos Rurais em estudo. 

No entanto, a imagem não permitel definir os limites cartográficos com precisão. 

Figura 01- Localização geográfica dos Núcleos Rurais Alagado da Suzana e Córrego Crispim 
(RA II - Gama).

Fonte: http://wikimapia.org/#lang=pt&lat=-16.001327&lon=-48.037677&z=16&m=b

304AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: RURALIDADES, TECNIFICAÇÃO E PAISAGENS



EIXO 5 - POLÍTICAS PÚBLICAS, MOVIMENTOS SOCIAIS E RESISTÊNCIAS NO CAMPO E NA CIDADE | Núcleos 
rurais Alagado da Suzana e córrego Crispim (Gama-DF): ruralidades e urbanidades

Vale ressaltar que o Distrito Federal está situado no Planalto Central do Brasil, no 

domínio do Bioma Cerrado, e se constitui em um berço das águas para três importantes 

Regiões Hidrográficas brasileiras: Tocantins-Araguaia, Paraná e São Francisco.  A 

Microbacia do Córrego Crispim faz parte da Bacia do Rio Alagado que pertence a 

Região Hidrográfica do Paraná. De acordo com  o Enquadramento dos Corpos de 

Águas Superficiais do Distrito Federal, aprovado pelo Conselho de Recursos Hídricos 

do Distrito Federal (Resolução No 02, de 17 de dezembro de 2014), o Córrego Crispim 

se enquadra na Classe 2 cujas águas podem ser destinadas ao consumo humano 

(após tratamento convencional), à proteção das comunidades aquáticas, à recreação 

de contato primário (conforme a Resolução Conama No 274, de 2000), à irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e de parques, à aquicultura e à pesca. Estes parâmetros 

devem ser considerados no planejamento do uso e ocupação das áreas em estudo 

neste trabalho.    

METODOLOGIA

A questão mobilizadora da pesquisa foi entender como as ruralidades e 

urbanidades se apresentam nos Núcleos Rurais Alagado da Suzana e Córrego 

Crispim, levando-se em consideração aspectos ideológico e socioespaciais. Esse 

recorte se justifica pelas características do Distrito Federal em que o espaço 

produzido desenha ruralidades e urbanidades bem particulares. Para tanto, foram 

realizadas quatro entrevistas semiestruturadas, sendo duas com as lideranças dos 

Núcleos, uma com o Gerente do Escritório Regional da Emater-DF no Gama e uma 

com o representante de uma organização ambientalista não governamental de 

atuação local. As entrevistas que duraram aproximadamente 50 minutos foram 

gravadas e as gravações transcritas. A autorização para a realização e gravação das 

entrevistas e para o uso das informações prestadas na pesquisa foram garantidos 

pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE. O Termos 

visa o cumprimento da Resolução 570/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que 
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dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos 

procedimentos metodológicos envolvem a utilização de dados diretamente obtidos 

com os participantes. Os conteúdos das entrevistas foram analisados a partir da 

metodologia estabelecida em BARDIN (1977).

RESULTADOS DISCUSSÃO

Tendo como referência os estudos desenvolvidos por Brandenburg, 2010; 

Alentejano (2011); Rodrigues (2009); Wanderley (2000, 2001, 2009); Rua (2006), 

foram identificadas características do rural e do urbano nos dois Núcleos Rurais, 

Alagado da Suzana e Córrego Crispim.

Originalmente o Núcleo Rural Alagado da Suzana foi destinado ao abrigo de projetos 

sociais e religiosos e manteve, até os dias atuais, características físicas e ambientais 

próprias das áreas rurais a exemplo da disponibilidade de terras com potencial 

agrícola produtivo. No entanto, apesar de já ter sido ofertados aos moradores, em 

épocas passadas, curso de horticultura e artesanato, não há qualquer produção 

agrícola ou não agrícola (quer para comercialização, quer para subsistência).

O Núcleo Rural Córrego Crispim foi originalmente concebido como área destinada 

à produção agropecuária para compor o cinturão verde entorno da área urbana do 

Gama com o objetivo de produzir alimentos para a população da região. Como em 

outras regiões do Distrito Federal, esse cinturão verde não se consolidou da forma 

como se esperava. Botelho Filho (2001)afirma que o desenvolvimento agrícola 

do Distrito Federal não foi suficiente para cumprir as finalidades planejadas de 

abastecimento e proteção da metrópole uma vez que o planejamento público foi 

subjugado pela especulação e a privatização das terras e isso pode explicar o atraso 

no desenvolvimento rural e agrícola do DF. Ainda segundo o autor, a ordenação do 

espaço, antes controlada pela sociedade, foi substituída pela organização do espaço 

promovida pelo mercado.

Os quatro entrevistados dessa pesquisa apontaram a especulação imobiliária e 
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o parcelamento de terras como fatores impeditivos para o desenvolvimento rural 

na Região Administrativa do Gama. Mesmo estando cientes da ilegalidade, uma vez 

que se trata de concessão de terras públicas para uma finalidade definida, muitos 

produtores avaliam que é muito mais atrativo vender ou parcelar a terra, ou mesmo 

especular, do que produzir. Aliado ao parcelamento de terras e a especulação 

imobiliária, é importante ressaltar a questão da insegurança jurídica marcada pela 

indefinição sobre a titularidade das terras rurais. A insegurança jurídica provoca um 

estado de incerteza tanto no que se refere a realização de despesas com investimentos 

e custeio, quanto a não renovação ou rescisão contratual da concessão de uso de 

terras pública. Muitos processos de regularização fundiária de áreas públicas rurais 

estão em curso na Subsecretaria de Regularização e Fiscalização Fundiária-SRF da 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural-

Seagri. No entanto, esses processos são muito morosos em função de conflitos de 

interesses. 

De maneira geral, a pesquisa desenvolvida por Maurício Pierri (2010) com 

agricultura familiar e comercialização no Gama-DF corrobora como os resultados aqui 

apresentados. A autora elucida que os principais fatores limitantes das atividades 

agrícolas, produtivas e comerciais no Gama são: a pressão urbana, os problemas 

ambientais, os conflitos fundiários, a falta de organização social e a não abrangência 

de políticas públicas na região.

A especulação imobiliária, o parcelamento de terras e o crescimento das cidades 

do Distrito Federal (Gama e Santa Maria) e de Goiás (Valparaíso de Goiás, Cidade 

Ocidental, Novo Gama e Luziânia), que formam um continuum na direção sul do 

DF (BR 040), provavelmente tem induzido a diferentes interesses e representações 

sobre o rural e o urbano da Região. Vale esclarecer que compreendemos o conceito 

de representações como sistemas de ideias, valores e práticas pelos quais os sujeitos 

se relacionam e moldam o mundo (WACHELKE e CAMARGO, 2007). A construção das 

representações acerca do rural e do urbano no decorrer dos tempos perpassa por 
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diversos fatores, inclusive pela mídia que frequentemente representa o rural como 

um espaço natural, bucólico e agrário, enquanto o urbano é conturbado, artificial 

e tecnológico. Loose e Niederle (2014), verificaram como o rural contemporâneo 

brasileiro é representado pelo programa de televisão Globo Rural e observou que 

tais representações ou sentidos são baseados em uma realidade que manifesta a 

supremacia do agrícola e que a inserção de temas e abordagens que extrapolam a 

representação hegemônica ainda é tímida.

Ainda sobre a construção de representações, quando a informante foi questionada 

sobre o rural e o urbano no Núcleo Rural Alagado da Suzana explicou:

“Aqui é Área Especial número 02 - Setor Leste do Gama. Alagado da 
Suzana é o nome da comunidade, mas o endereço daqui é esse. 
Área Especial número 02 Alagado da Suzana é uma área urbana com 
características rurais, mas é uma área urbana especial social e religiosa 
aqui. Um pedacinho urbano dentro de todo esse contexto rural. Mas 
na Codeplan (Companhia de Planejamento do DF) tem lá dizendo que 
existe o Núcleo Rural Alagado da Suzana. Todo lugar tem dizendo que 
existe. Na conta de luz chega assim, Núcleo Rural Alagado da Suzana. 
Mas quando você puxa o documento original de posse da Terracap, da 
desapropriação de tudo, o endereço daqui é assim: Área Especial 02 - 
Setor Leste do Gama.”

Essa confusão toda em relação aos limites cartográficos, postal e funcional de 

áreas, gerada a partir do processo de construção histórica do Distrito Federal, tem 

definido a forma como a população se relaciona afetivamente com o patrimônio 

natural e construído do DF, muitas vezes dificultando o fortalecimento da identidade 

local e induzindo a representações que não contribuem para o desenvolvimento 

das comunidades. As lideranças entrevistadas nos dois Núcleos Rurais relataram 

dificuldade em organizar ações coletivas que busquem melhorias para as comunidades. 

De modo geral, as lideranças apontaram o individualismo como uma característica 

dos moradores. É provável que o individualismo seja um dos motivos para a não 

participação dos moradores do Núcleo Rural Alagado da Suzana  na Associação 

Comunitária Habitacional Ambiental Alagado da Suzana. No caso específico do 
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Núcleo Rural Córrego Crispim, a informante relatou que este fator também prejudica 

a participação efetiva dos associados na Associação de Produtores Rurais Córrego 

Crispim, mas que ela está funcionando – mesmo com dificuldades. É possível que a 

proximidade dos Núcleos à área urbana do Gama esteja influenciando negativamente 

as relações de ajuda mútua e a organização de ações coletivas. Silva (2015), em estudo 

desenvolvido no Assentamento Cunha em Cidade Ocidental (município do estado de 

Goiás que compõe a RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal 

e Entorno), identificou que o modo de vida urbano desestabiliza os princípios da 

reciprocidade camponesa e afeta as relações de ajuda mútua.

 Em uma análise mais ampla, as áreas onde os Núcleos Rurais estão estabelecidos 

podem ter a função ecológica de refúgio para a fauna e de corredor ecológico que 

facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, e de atenuação dos desequilíbrios climáticos 

intra-urbanos, tais como o efeito “ilha de calor”. Para além disso, há de se considerar 

também o efeito direto que os Núcleos Rurais Alagado da Suzana e Córrego Crispim 

podem ter sobre a saúde da população do Gama pelo fornecimento de alimentos de 

qualidade. Se considerarmos que essas áreas podem ter função ecológica semelhante 

à das áreas verdes intraurbanas e extraurbanas o impacto positivo na saúde da 

população poderá ser ainda muito maior. De acordo com Amato-Lourenço et. al. 

(2016), inúmeros estudos epidemiológicos e experimentais têm demonstrado uma 

possível associação entre a existência de áreas verdes intraurbanas e extraurbanas e a 

melhoria da saúde mental e física da população com impactos positivos nos desfechos 

de nascimentos e desenvolvimento fetal, morbimortalidade, envelhecimento, 

obesidade e sedentarismo, e desenvolvimento cognitivo e atenção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desaparecimento do fosso cavado entre citadinos e rurais pode e deve comportar 

soluções que respeitem certos traços do meio natural e humano de cada região; ela 

desemboca em uma nova arte de viver (WANDERLEY, 2001). Por isso estudos como 
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esse se tornam ainda mais relevantes por promoverem o entendimento mais apurado 

da realidade estrutural em que se encontram os Núcleos Rurais Alagado da Suzana 

e Córrego Crispim, podendo subsidiar os agentes governamentais na definição de 

ações voltadas ao enfrentamento das dificuldades e desafios fundiários, políticos, 

sociais e ambientais apresentadas nesses Núcleos.

Ao analisar as ruralidades e urbanidades, o estudo identificou desafios a serem 

superados para que os Núcleos Rurais Alagado da Suzana e Córrego Crispim possam 

cumprir a sua função no desenvolvimento sustentável da região, na promoção 

da segurança alimentar da população do Gama e das próprias famílias rurais, na 

manutenção do tecido social e cultural, na preservação dos recursos naturais e da 

paisagem rural: estabelecimento de políticas públicas e ações de planejamento 

e gestão ambiental do território; regularização fundiária das terras para o 

estabelecimento da segurança jurídica, ampliação do acesso ao crédito agrícola e às 

políticas governamentais; fortalecimento das atividades não agrícolas; fortalecimento 

da identidade territorial coletiva; ressignificação do rural e da natureza. No caso 

do Núcleo Rural Alagado da Suzana é premente considerar as especificidades 

relacionadas a sua função social e religiosa. 

No que se refere ao processo de apropriação do espaço, quer seja rural ou 

urbano, a figura do Estado torna-se central. Cabe ao Estado gerir a política territorial 

por meio da definição do uso da terra e dos recursos, e da concessão do seu uso para 

fins específicos de indivíduos ou grupos sociais determinados. Desse modo, o Estado 

não pode ser compreendido como figura neutra frente a estes processos por ser o 

agente central na ordenação do território. Quando consideramos os Núcleos Rurais 

analisados, o fortalecimento da identidade territorial coletiva e o associativismo 

devem ser mecanismos de controle social frente ao papel do Estado.

Para finalizar, apresentamos o postulado de Wanderley (2014) em que a autora 

corrobora com os debates teóricos e políticos recentes que confirmam a constituição 

de um setor de agricultores não patronais e não latifundiários comprovado pelos 
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dados do Censo Agropecuário Brasileiro de 2006. A autora ainda reafirma os desafios 

a serem enfrentados pelo setor: a preservação dos recursos naturais, os tecnológicos 

face às exigências bioéticas, ambientais e sociais, a disputa por espaços produtivos, 

as relações produção-consumo, a eliminação da pobreza extrema e a consolidação 

da democracia pelo reconhecimento dos sujeitos de direito que vivem no campo.
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