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A Geografia agrária é, em última análise, a interpretação dos vestígios que o homem do campo deixa na
paisagem, na sua luta pela vida, quotidiana e silenciosa. Ela permanece, desse modo, no seu substrato,
como um estudo essencialmente econômico. Não foi por acaso que ela foi estruturada quase um século
depois da Economia Política. Só assim, bem caracterizada no seu aspecto qualitativo e quantitativo, a
Geografia agrária adquirirá cunho científico e terá utilidade prática. Amputada de uma de suas partes,
ela poderá proporcionar matéria para elegantes conferências, cheias de erudição, mas jamais contribuirá
para a solução de qualquer dos problemas que afligem o homem.

Orlando Valverde, 1964

A compreensão dos problemas agrários passa a exigir, de forma cada vez mais premente, uma análise
ampla e cuidadosa das relações entre o rural e o urbano, visto não estarem tais problemas circunscritos
apenas à sua área de ocorrência – o campo. Suas raízes são mais profundas e suas origens mais extensas e
complexas, corporificando interferências várias de fatores, agentes e forças de impulsão ou inércia –
internas ou externas ao quadro rural no qual se manifestam.

Maria do Carmo Correia Galvão, 1994



Apresentação

Nos dias atuais, a análise das transformações no espaço rural brasileiro torna-se
fundamental, pois, além de desempenhar as funções tradicionais, como referência
de permanência de atividades, de fornecer mão de obra para a cidade, matérias-
primas e consumir produtos oriundos da cidade, o campo abriga, cada vez mais,
atividades não agrícolas, como a produção industrial, os serviços associados às
atividades de turismo que valorizam as áreas com aspectos naturais e que remetem
às mudanças em curso. O campo, ainda que seja o local da produção agropecuária,
transforma-se em um espaço no qual inúmeras atividades não agrícolas ocorrem,
como o trabalho de caseiros, diaristas, jardineiros etc.

O espaço rural torna-se fortemente marcado pelo conteúdo de técnica e capital,
representado pelos complexos agroindustriais e pelo agronegócio, que
correspondem ao espaço de produção agrícola, fruto da revolução verde, da
modernização e da industrialização da agricultura – ou, como denomina Elias1

(2007, p. 50), “a difusão do agronegócio globalizado explica, em parte, a expansão
do meio técnico-científico-informacional e a urbanização em diferentes áreas do
país”. Por outro lado, o espaço rural da produção familiar é fortemente marcado
pelas atividades não agrícolas, que valorizam o patrimônio natural e histórico. Essas
práticas constituem uma produção alternativa ao modelo dominante do
agronegócio, com o objetivo de construir novas bases agroecológicas e sustentáveis
que incentivem o fluxo de pessoas oriundas da cidade, sejam turistas ou residentes,
em busca de sossego e qualidade de vida.

Configuram-se, então, novas relações entre o campo e a cidade, com novos
significados e impressão fortes na paisagem. Além da produção agrícola e da
industrialização, temos novas atividades que devem ser identificadas para



caracterizar o campo e suas relações com a cidade. A presença de uma enorme
diversidade de ocupações decorre da ação dos pequenos agricultores familiares, que
contribuem significativamente para a produção de alimentos e que, de forma
criativa, traçam suas estratégias de sobrevivência. Há também muitos sujeitos
sociais – os grandes proprietários, os assalariados, os pequenos proprietários, os
parceiros, os trabalhadores volantes, os sem-terra e a sua luta pelo acesso à terra.
Tais sujeitos materializam no espaço rural, com o seu trabalho, uma ampla
diversidade de objetos, elementos e situações que tornam esse espaço bastante
complexo. À essa complexidade de situações soma-se a presença de pessoas oriundas
da cidade, que muitas vezes desempenham atividades que não são propriamente a
agrícola. Isso decorre do desenvolvimento tecnológico representado pela melhoria e
expansão das vias de comunicação, como estradas, telefonia e meios de transporte.
O espaço rural torna-se mais complexo, pois, além das atividades agrícolas, passa a
sediar inúmeras outras atividades não agrícolas.

Concordando com alguns autores (Kayser, 1990,2 Diry, 2004,3 Woods, 20054 e
Ferrão, 20005), podemos considerar que o espaço rural apresenta características
inerentes às diversas formações socioespaciais: uma baixa densidade populacional e
com o predomínio da atividade agrosilvopastoril, um modo de vida de seus
habitantes caracterizado pelo pertencimento às coletividades e uma identidade
fortemente marcada pela cultura e identidade camponesa.

Porém, essas não são as únicas atividades presentes nesse espaço ligadas à
indústria, comércio e serviços – cada vez com mais frequência e, sobretudo,
próximo às aglomerações urbanas, há a presença das atividades não agrícolas.

Devemos também ponderar sobre:

1. O meio natural e as adaptações efetuadas sobre o mesmo – o papel da técnica.
2. A herança histórica – a tradição histórica.
3. O papel das grandes corporações na atualidade – que articulam o local e o

global.

Assim, podemos refletir sobre alguns aspectos da realidade brasileira na



atualidade e que se referem ao espaço rural: a gênese e expansão do que está sendo
denominado de agronegócio; e a questão da produção familiar – e devemos pensar
aqui – na produção dos integrados, dos pequenos produtores, dos que não têm
acesso à terra e das estratégias encontradas para a sobrevivência. Convém refletir
como essas duas realidades se inserem nas relações urbano-rurais.

No tocante ao agronegócio, observa-se o uso intenso da tecnologia e expansão
pelo território brasileiro. O papel da técnica – da tecnologia aplicada à produção
agropecuária – se configura como um território de produção extremamente
moderna e voltada para a exportação das commodities agrícolas, como a soja, milhos,
carnes etc.

Temos também a expressiva produção de base familiar que se expande e passa a
ser vista, nos anos 1990, como campo de ação de uma agricultura alternativa ao
“padrão moderno vigente” que predominou na agricultura brasileira e não
contemplou a maioria dos produtores familiares. A agricultura familiar se afirma,
assim, como uma categoria expressiva no meio rural brasileiro. Na busca de sua
reprodução e sobrevivência, tem apresentado características como o trabalho em
tempo parcial, em face de diminuição da jornada de trabalho favorecida pela
incorporação de tecnologias de produção, e a liberação de membros da família para
exercerem outras atividades, agrícolas ou não, complementando a renda familiar. O
fenômeno, denominado pluriatividade, se expandiu, entre outros fatores, pela
revalorização do mundo rural nas ocupações associadas aos setores industriais e de
serviços, que passaram a absorver, em suas atividades, trabalhadores oriundos de
unidades de produção familiar.

Esse processo não é hegemônico no espaço rural brasileiro. Existem os
movimentos de resistência no campo brasileiro, que se apresentam das mais
diferentes formas, como a agroecologia e o turismo rural. Para que esses sujeitos
consigam competir com os grandes proprietários de terra, é preciso procurar
caminhos alternativos para a sobrevivência e continuidade das novas gerações, a fim
de não imigrarem para a zona urbana, afastando a ideia de que o campo é um
espaço atrasado em relação ao urbano. Os movimentos de luta pela terra



representam um grupo de resistentes na área rural que luta pela reforma agrária e
pela justiça social. A partir de suas concepções teóricas e de suas práticas, eles
procuram atuar questionando formas de dominação e o reconhecimento de um
grupo social e dos direitos por eles reivindicados no que se acena à valorização do
campo como espaço de vida e sociabilidade.

Na busca de agroecossistemas sustentáveis, a agroecologia adota como
princípios básicos a menor dependência possível de insumos externos e a
conservação dos recursos naturais. Para isso, os sistemas agroecológicos procuram
maximizar a reciclagem de energia e nutrientes, como forma de minimizar a perda
desses recursos durante os processos produtivos.

Dessa forma, como afirma Romero (2012),6 o mundo rural sofre os efeitos do
processo de reestruturação por que passa o setor agrário: ocorrem mudanças nos
mercados, aumentam a competividade e as trocas comerciais com a intensificação
da globalização sobre as cadeias agroalimentares; reforça-se a mudança tecnológica
para o aumento da produção (biotecnologia, transgênicos etc.), mas também a
emergência de tecnologias alternativas a esse modelo (agroecologia); há
modificações nas relações de produção, que se tornam mais flexíveis, e o
agronegócio se articula em escala global. Para além da prática da agricultura, se
consolidam atividades não agrícolas no rural brasileiro. O setor público
desempenha um papel menos centralizador, dividindo a formulação de políticas
públicas e aumentando a participação da sociedade nessa formulação; face à
expressividade da questão ambiental, se insere cada vez mais no debate o papel da
sustentabilidade e a utilização dos recursos naturais.

Essas transformações apontam para mudanças na dinâmica demográfica e nas
paisagens rurais brasileiras. O rural brasileiro passou a contar com mais atividades
industriais e a atender ao mercado turístico em expansão, ampliaram-se também as
áreas de residências para uma classe mais abastada, por meio de condomínios.
Entendemos que esse rural é uma das dimensões do espaço geográfico e que pode
ser apreendido nas suas relações com o urbano e pelas ruralidades, urbanidades e
pela abordagem territorial.



Para Jean (2007),7 assistimos ao renascimento do rural e de suas várias funções,
fato que ocorre também no espaço rural brasileiro. Desse modo, ao falarmos em
rural e das transformações em curso, estamos necessariamente referindo o processo
de urbanização (das ocupações não agrícolas, da expansão do consumo, da
acessibilidade). Estamos identificando em grande medida os espaços de lazer, a
produção industrial e “nos processos de produção de valores simbólicos” (Reis,
2001, p. 7).8 Assim, temos como principais transformações a maior urbanização, o
cosmopolitismo dos comportamentos e a intensa relação com os mercados de
trabalho. Concordamos com Reis (2001, p. 12) quando afirma que

parece claro que as mudanças no meio rural e a maior territorialização das práticas socioeconômicas
comportam uma mais intensa relação quer com políticas públicas, quer com agentes externos (que
seguem essas políticas). Esta dupla abertura do espaço rural (a que lhe é trazida por agentes externos que
o procuram segundo novos interesses e novas lucratividades e a que resulta da própria metamorfose dos
agentes originariamente locais) é com certeza o grande traço de novidade para o que aí vem. Resta, pois,
continuar a observar de que modo abertura e mudança geram novas mudanças. Assim, se por um lado a
produção agrícola, beneficiada pelas linhas de crédito, destinada, principalmente, ao mercado externo e
integrada às grandes empresas internacionais, foi se expandindo e ocupando grandes áreas de terra, uma
forma imposta de gestão de produção e comercialização de alimentos em escala mundial, pois conforme
afirma Achkar et al. (2007),9 os territórios rurais foram sendo incorporados a uma divisão técnica do
trabalho que resultou na concentração da terra e na implantação de monoculturas, com o uso intensivo
do solo, recursos hídricos e genéticos, com perda da biodiversidade, com a homoneigização das
paisagens rurais e com o desprezo dos sistemas agroalimentares locais.

Por outro lado, além da produção moderna e integrada aos mercados
globalizados, temos também a presença expressiva da produção de base familiar no
meio rural. Na busca de sua reprodução e sobrevivência, a produção familiar tem
apresentado novas características, como o trabalho em tempo parcial em face de
diminuição da jornada, favorecida pela incorporação de tecnologias de produção.
Ou seja, há liberação de membros da família para exercerem outras atividades,
agrícolas e não agrícolas, complementando assim a renda familiar.

Entre as atuais atividades não agrícolas presentes no campo, destacam-se as
atividades turísticas, devido à proliferação de áreas de lazer. Essas “novas” atividades
demandaram um número crescente de pessoas para dar sustentação à expansão das



atividades turísticas no espaço rural, o que possibilitou que os membros das
famílias, liberados das atividades rotineiras da exploração agrícola, pudessem
ocupar as vagas geradas na expansão do turismo rural e nas atividades industriais.

Assim, deve-se considerar que o espaço rural não é somente agrícola. Rompe-se,
de forma deliberada e explícita, com dois elementos, secularmente, associados ao
rural: a sua função principal não é mais a produção de alimentos, e nem a atividade
predominante é a agrícola, reforçando assim a noção de hibridez do espaço rural. A
dimensão não agrícola vem aumentando, muitas vezes, associada à noção de
patrimônio, com a renaturalização da paisagem. Enfatiza-se a preservação e a
proteção da natureza, valoriza-se a busca da autenticidade dos elementos
paisagísticos locais, a conservação e a proteção dos patrimônios históricos e
culturais, o resgate da memória e da identidade. Dessa forma, há a mercantilização
das paisagens, com a consequente expansão das atividades de turismo e de lazer.

Observa-se uma nova relação campo-cidade, baseada não mais nas contradições,
mas na complementaridade e na dependência. Mas como pensar essa relação que,
antes de mais nada, é, nesse início de século XXI, complementar? Para Monte-Mór
(2006),10 os conceitos de cidade-campo e urbano-rural ganharam autonomia e
dizem respeito a uma gama de relações culturais, socioeconômicas e espaciais entre
formas e processos derivados da cidade e do campo sem, no entanto, permitirem a
clareza dicotômica que os caracterizava até o século passado. Cada vez mais as
fronteiras são difusas e de difícil identificação.

Dessa forma, concordamos com a professora Maria Nazaré Vanderlei11 e
podemos apontar as tendências das alterações do rural brasileiro:

1. Muda o perfil demográfico do rural brasileiro;
2. A agricultura ganha importância no cenário internacional e nas exportações,

mas perde importância na ocupação de trabalho e na formação das rendas;
3. O enraizamento socioambiental da chamada “nova ruralidade” e as

metamorfoses da questão agrária;
4. A convivência conflituosa de duas formas sociais de produção na agricultura

brasileira;



5. O território ganha espaço como unidade de planejamento, mas as instituições
e as forças sociais continuam sendo setoriais e o viés dos investimentos
continua sendo compensatório;

6. O surgimento de uma economia da nova ruralidade.

Assim buscar entender essas novas ruralidades é buscar uma explicação da
dinâmica do rural que muitas vezes nos escapa e que muda constantemente.

Atualmente, no espaço rural brasileiro, observam-se inúmeras atividades: as
agrícolas, com a produção de matérias-primas para indústria, a produção de
alimentos, a presença de assentamentos e acampamentos de trabalhadores rurais; e
as não agrícolas, como a localização de indústrias, a procura de áreas com a natureza
preservada para a construção de residências, de hotéis e pousadas, gerando a
necessidade de mão de obra e proporcionando aos produtores rurais residentes a
possibilidade de empregos e de aumento da renda familiar. O aumento dessas
atividades não agrícolas está associado à implementação, pelo poder público, da
infraestrutura de transporte e de comunicação, que permite a circulação dos fluxos
de pessoas, mercadorias, informações e capital.

A maior parte das mudanças corresponde ao espaço rural não incorporado à
produção dos complexos agroindustriais e que, em sua maioria, corresponde à
produção familiar em pequena propriedade. É nesse espaço, não incorporado ao
modelo hegemônico, que ocorrem as maiores transformações, pois a procura por
áreas que apresentam preservação da natureza e que podem ser transformadas em
áreas de lazer – com a construção de sítios de final de semana, hotéis e pousadas –
atraem populações das áreas urbanas e proporcionam empregos aos pequenos
produtores rurais, facultando-lhes possibilidade de exercer outras atividades, que
não somente as agrícolas. É nesses espaços onde também ocorre o incentivo às
práticas agroecológicas e alternativas, em detrimento à forma de produção
tradicionalmente efetuada nas médias e grandes propriedades. Esses locais
correspondem ao espaço rural revalorizado em decorrência da natureza mais
preservada e que se torna uma mercadoria a ser consumida pelas populações,
sobretudo de origem urbana. Mudam as relações entre o campo e a cidade com a



subordinação do campo à cidade – ambos integram-se como espaço de consumo.
Permanecem e mudam os espaços da produção em base familiar, com uma
diversidade, com a presença de inúmeros elementos (indústrias, serviços, pessoas
oriundas da cidade – seja para lazer seja como segunda residência), que associam
atividades agrícolas e não agrícolas. Ao pequeno produtor descapitalizado resta a
alternativa de buscar outras fontes de renda em atividades não agrícolas.

Dessa forma, este livro foi concebido para auxiliar na análise das transformações
em curso no espaço rural brasileiro, com ênfase em uma reflexão teórico-
metodológica, com temas que buscam problematizar a questão da produção
familiar, da produção baseada no agronegócio e da financeirização da renda da terra
nas relações campo X cidade, nas ruralidades e urbanidades e nas paisagens
decorrentes, bem como nos procedimentos de investigação através das abordagens
quantitativas e qualitativas e do papel do trabalho de campo na compreensão desses
fenômenos. É abordada a questão das políticas públicas e das resistências por meio
das práticas agroecológicas e da necessária reforma agrária.

Assim, o livro encontra-se dividido em quatro partes, com um total de dezenove
capítulos. A primeira e a segunda parte preocupam-se, respectivamente, com as
questões teóricas e metodológicas sobre o rural. Na terceira parte, o enfoque são as
discussões sobre a modernização da agricultura, as urbanidades, as ruralidades e a
paisagem sobre o rural. A quarta parte concentra as discussões sobre as políticas
públicas, o trabalho e a saúde do trabalhador no rural brasileiro.

Abrindo a coletânea, o primeiro capítulo, “Agroecologia e Geografia Agrária:
aproximações a partir dos conceitos de território e campesinato”, de Edson Batista
da Silva e Murilo Mendonça Oliveira de Souza, tem como objetivo estabelecer
elementos de diálogo e proximidade entre a Geografia Agrária e a Agroecologia. A
discussão apresentada é resultante de reflexões que partem de revisão de literatura
alinhada pela experiência cotidiana com o processo de construção da Agroecologia.

No segundo, “A atualidade da renda da terra na era da financeirização”, de
Rogério Seabra e Bruna Bicalho, buscou-se relacionar os elementos estruturais com
o atual contexto da financeirização, verificando as condições de realização da renda



da terra, em especial diante do quadro de crise econômica presente desde 2008-09.
O terceiro capítulo, “A educação no campo brasileiro no contexto da

Geografia”, de Alex Cristiano de Souza e Marcelo Cervo Chelotti, tem a intenção
de apresentar uma perspectiva de interpretação para a análise da Educação no
Campo nos recentes trabalhos acerca desta temática na Geografia, considerando
fundamental uma leitura que parta das bases históricas e educacionais como forma
de melhor apreender o fenômeno.

O quarto capítulo, “A formação conceitual do campesinato e da produção
familiar no Brasil”, de Darlene Aparecida de Oliveira Ferreira e Sibeli Fernandes,
apresenta as diferenciações, continuidades e rupturas acerca da formação conceitual
do campesinato, principalmente a partir de contribuições teóricas da sociologia
rural e da geografia rural.

O quinto, “Reflexões teórico-metodológicas sobre a agricultura familiar:
algumas perspectivas de estudo para o rural brasileiro”, de Giancarla Salamoni e
Carmen Rejane Flores, converge para a proposição de perspectivas de estudo sobre
a realidade sociocultural, econômica e ambiental da produção familiar presente no
rural brasileiro, articulando a agricultura familiar e o seu vasto campo de
investigação social; a noção da multifuncionalidade da agricultura; e as propostas
de desenvolvimento rural sustentável.

Em “As relações campo/cidade e rural/urbano no século XXI”, sexto capítulo
da obra, Glaucio José Marafon, Gabriel Bias Fortes e Rogério Seabra evidenciam a
separação conceitual entre os termos rural/urbano e campo/cidade, rompendo com
o paradigma anterior de associação entre os pares (o campo vinculado ao rural e a
cidade vinculada ao urbano).

O sétimo capítulo, “Temas e pressupostos metodológicos da ruralidade em
Geografia Rural”, de Flamarion Dutra Alves, tem como propósito discutir uma
abordagem da ruralidade a partir da relação campo-cidade e suas configurações no
território. Traz para o debate elementos da ruralidade tanto na paisagem como no
território, além de discorrer sobre os aspectos da ruralidade na concepção cultural,
econômica e política, indicando caminhos metodológicos na tentativa de



espacializar esse fenômeno.
O oitavo, “Geotecnologias e sua aplicação na Geografia Rural”, de Fausto

Amador Alves Neto e Roberto Barboza Castanho, visa conceituar e exemplificar as
geotecnologias aplicadas aos estudos de Geografia Rural, versando sobre os mais
variados aspectos presentes no espaço rural.

O nono capítulo, “Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa nas ‘trilhas’ da
investigação: apontamentos sobre experiências acadêmicas vividas”, de Vera Lúcia
Salazar Pessôa, busca proporcionar condições para o uso das técnicas/instrumentos
da pesquisa quantitativa e qualitativa nos trabalhos acadêmicos em geografia (e
também no trabalhos sobre o rural/o agrário).

No décimo capítulo, “O trabalho de campo como investigação do meio rural
brasileiro”, Glaucio José Marafon, Marcelo Cervo Chelotti e Vera Lúcia Salazar
Pessôa contribuem para a reflexão sobre a importância do trabalho de campo para
os estudos do rural brasileiro. Como procedimento metodológico, pode ser
realizado para a obtenção de informações sobre a importância das relações
espaciais.

“A geografia agrária e as paisagens rurais”, de Cesar De David, décimo primeiro
capítulo desse livro, tem como objetivo analisar os efeitos das mudanças
econômicas, sociais e culturais sobre as paisagens rurais, considerando as
transformações ocorridas no espaço rural e agrário brasileiros nos últimos anos.

No décimo segundo capítulo, “Metropolização do espaço, urbanidades no rural
e novas ruralidades”, João Rua busca explicitar as relações urbano-rurais integradas
ao recente processo de metropolização que vem se tornando uma das marcas da
espacialidade contemporânea, discutindo as urbanidades no rural e considerando-
as uma abordagem que recompõe a totalidade do espaço (urbano + rural).

O décimo terceiro capítulo, “A modernização da agricultura no Brasil e as
tramas do agronegócio”, de Patrícia Francisca de Matos e Glaucio José Marafon,
estabelece reflexões acerca do processo de modernização da agricultura no Brasil e
as faces do agronegócio. Destaca-se, na última parte do capítulo, o setor
sucroenergético como a nova face da modernização.



No décimo quarto, “Vinho e território: um caminho identitário comum”, de
Rosa Maria Vieira Medeiros, Raphael Vieira Medeiros e Michele Lindner, o
objetivo é demonstrar a constituição de territórios, particularmente o território do
vinho, e sua relação identitária com a paisagem e, por consequência, com o
patrimônio.

“A adoção da abordagem territorial nas políticas de desenvolvimento rural”, de
Antonio Nivaldo Hespanhol, é o décimo quinto capítulo do livro e objetiva
discutir a abordagem territorial nas políticas públicas voltadas ao meio rural,
evidenciando sua origem e dando ênfase à análise de sua adoção, no caso brasileiro,
tendo como referência o Programa Nacional de Desenvolvimento dos Territórios
Rurais (PRONAT) e o Programa Territórios da Cidadania.

O décimo sexto capítulo, Movimentos sociais e seus enfrentamentos na luta
pela terra, de Cesar de David, contextualiza e articula as lutas dos povos do campo e
seus enfrentamentos com a conjuntura da questão agrária brasileira em diferentes
momentos atravessados pelo país, em termos políticos e econômicos.

No décimo sétimo capítulo, “Os processos geopolíticos de apropriação e
modernização territorial”, de Maria Erlan Inocêncio, o objetivo é discutir a forma
de apropriação e produção do Brasil a partir do século XX e resgatar a contribuição
exercida pela geopolítica mundial no processo de modernização do território no
Brasil.

O décimo oitavo capítulo, “O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no
âmbito das políticas de segurança alimentar e de fortalecimento da agricultura
familiar no Brasil”, de Rosângela A. de Medeiros Hespanhol, analisa a trajetória do
PAA, no período compreendido entre 2003-16 para avaliar em que medida o
programa realmente beneficiou os agricultores familiares e contribuiu na luta
contra a insegurança alimentar no Brasil.

“Relações de trabalho no rural brasileiro e a saúde do trabalhador”, de Jeziel
Alves Rezende e Joelma Cristina dos Santos, é o décimo nono capítulo e traz
reflexões sobre como se apresenta o atendimento à saúde, em especial ao
trabalhador rural, e discute as questões mais gerais relacionadas ao sistema de saúde,



via SUS, e a assistência ao trabalhador rural em situações diversas.
O último capítulo, “Virtudes e vícios da política territorial rural no Brasil: a

questão da Gestão Social nos territórios alagoanos”, de José Eloízio da Costa,
analisa a política de desenvolvimento territorial no Brasil a partir da consolidação
de algumas políticas públicas como o PRONAF.

O livro representa todo um trabalho coletivo e mostra um salutar intercâmbio
entre as universidades envolvidas nessa “construção científica”, estimulando a
reflexão, o debate e a difusão dos diferentes temas que envolvem o rural.

Agradecemos a todos que contribuíram para materializar esse projeto e
convidamos para uma leitura do território brasileiro a partir do seu espaço rural e
das suas transformações em curso.

Os organizadores
Outono de 2019
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Prefácio

Se há uma área da Geografia que tem passado por mudanças temáticas e
paradigmáticas profundas, é a Geografia Agrária/Rural. Dos descritos – quase
antropológicos – dos sistemas de cultivo, lugares e costumes tidos como únicos,
passou pela demonstração quantitativa/mapeável do que existe e pela busca de
modelos que permitissem a previsibilidade, pela crítica aos ditames do modo de
produção capitalista sobre a produção das famílias rurais e sobre o ambiente, pela
análise dos efeitos da modernização no campo, pela ressignificação da produção
familiar por meio da multifuncionalidade do espaço rural, entre outras.

Um grupo de pesquisadores se une agora para apresentar à sua Ciência um
conjunto de reflexões acerca do espaço rural, entendido no âmbito das
preocupações legítimas da Geografia. Uma vintena de textos compõe esse volume
que expressa o que de mais atual existe na discussão da temática.

As questões teórico-metodológicas iniciam o volume e demarcam
ideologicamente o território a ser percorrido, apontando para as vertentes
empíricas que serão enfatizadas a seguir.

Delas, emerge e se destaca a questão de entender o contínuo rural-urbano como
partes de uma “totalidade em movimento”, que adiciona características urbanas ao
rural (com maior intensidade) e preserva ou renova características rurais no
urbano, conduzida pela metropolização do espaço e sustentada pela modernização
da agricultura. As políticas públicas, da reforma agrária à saúde do trabalhador, da
aquisição de alimentos às relações de trabalho, também apontam para preocupações
atuais na área.

Os textos revisitam as temáticas sob contextualizações teórico-metodológicas
diversas que demonstram a dinâmica que entusiasma os pesquisadores.



Ao buscar uma leitura com sólida base conceitual e fundamentação empírica, o
estudante terá diante de si um panorama consistente da Geografia Agrária/Rural e
o pesquisador, apontamentos para o futuro da pesquisa na área.

Lucia Helena de Oliveira Gerard



Parte I – Reflexões teóricas em geografia rural



1. Agroecologia e geografia agrária: aproximações
a partir dos conceitos de território e campesinato

Edson Batista da Silva

Murilo Mendonça Oliveira de Souza

Introdução

A agroecologia foi forjada na prática cotidiana da luta pela terra e pelo território
de povos indígenas, das populações tradicionais e do campesinato em diferentes
momentos históricos e regiões no mundo. Da mesma forma, tem sido construída
no campo científico, congregando desenhos técnicos e significados políticos
diversos. A agroecologia pode ser entendida, nesse sentido, em uma perspectiva de
“prática, movimento e ciência”, definição que alguns grupos teóricos e movimentos
sociais têm assumido nos últimos anos.

Como prática, a agroecologia tem sido estudada em uma perspectiva nova,
modificada e adaptada de agricultura ou como técnicas que contribuem para o
desenvolvimento da agricultura orgânica ou alternativa, assim como para uma
aproximação maior com a natureza. Enquanto na agricultura orgânica as práticas
são utilizadas como instrumento de definição e certificação, na agricultura
tradicional as práticas são direcionadas à garantia da fertilidade do solo e da
conservação dos bens naturais (Rosset e Altieri, 1997). Por outro lado, a
agroecologia também se manifesta como prática social “[…] nas estratégias para
construção de autonomia com relação aos mercados de insumos e de trabalho por
meio da restauração dos mecanismos de reciprocidade ecológica e social” (Petersen,
2017).



Wezel et al. (2009) perguntam “o que é um movimento agroecológico?” e
respondem refletindo sobre as diferenças da ideia de movimento agroecológico em
cada região do mundo onde se constituiu a agroecologia. Um movimento
agroecológico pode ser um grupo de agricultores atuando pela ampliação da
agricultura alternativa por meio de parceiros sociais, respondendo melhor aos
desafios ambientais nos Estados Unidos. Ou pode ser, como ocorre no Brasil, um
movimento mais político da população local ou regional.

No Brasil, especialmente, a perspectiva do movimento é mais importante ainda.
Ao contrário dos EUA, no Brasil a fundação da agroecologia partiu de diferentes
tipos de movimentos, baseados em práticas agrícolas tradicionais, e não na ciência
(Wezel et al., 2009).

Como movimento social, a Agroecologia mobiliza atores envoltos prática e teoricamente na sua
construção, assim como crescentes contingentes sociais mobilizados pela defesa da justiça, da saúde
coletiva, da soberania e segurança alimentar e nutricional, da economia solidária e ecológica, da
equidade entre gêneros e de relações mais equilibradas entre o mundo rural e as cidades (Petersen,
2017).

O caminho da agroecologia no campo acadêmico-científico, por sua vez, tem
sido aquele com mais obstáculos. Pensar a agroecologia como ciência é, ao mesmo
tempo, exigir seu espaço como área do conhecimento científico e colocá-la em risco
no contato com a perspectiva cartesiana hegemônica concretada na universidade.
No entanto, é essencial que busquemos consolidar os espaços para o debate da
agroecologia no campo científico, desde uma linha técnica agronômica e ambiental
até as discussões artísticas, filosóficas e políticas.

A agroecologia foi cunhada, principalmente, na relação entre biologia e
agronomia; no entanto uma diversidade de outras áreas do conhecimento tem
assumido essa discussão e construído esse campo com suas especificidades. A
Geografia – e, especificamente, a Geografia Agrária – apresenta elementos que
entendemos centrais para o processo de consolidação da agroecologia como prática,
movimento e ciência.

Considerando sua base no método dialético, a agroecologia pode (e já tem feito)



estabelecer diferentes interfaces no âmbito da Geografia. O território, categoria
estrutural na Geografia, deve também ser assumido como conceito central para o
“pensar” e “agir” na construção da agroecologia. No mesmo sentido, o debate em
torno do conceito de campesinato, também importante para a Geografia, pode
representar um suporte relevante para discutirmos e atuarmos na agroecologia.
Com a Geografia Agrária, aprofundamos ainda mais as proximidades com a
agroecologia. As leituras geográficas referentes à luta pela terra e pelo território, ao
campesinato, às populações indígenas e tradicionais, à soberania alimentar, entre
várias outras, podem e já vêm contribuindo com o fortalecimento científico da
agroecologia.

É preciso situar também de qual Geografia Agrária estamos falando: daquela
que dialoga com a prática e movimento. A Geografia Agrária, principalmente a
partir das elaborações de Manuel Correia de Andrade, passa a se deter no estudo do
campo. O autor estudou profundamente a questão da terra no Nordeste, criticando
a estrutura agrária e revelando a luta pela terra das ligas camponesas. Apesar desses
estudos, contudo, só nas últimas décadas se consolidou uma postura libertária de
discussão sobre o campo na Geografia Agrária. O resgate da dialética é central nesse
processo. De acordo com Oliveira (2004), a dialética como corrente filosófica,
presente nas teorias desses autores da geografia, havia sido propositadamente
esquecida.

A partir de uma aproximação com os ideais libertários, Ariovaldo Umbelino de
Oliveira, assim como outros estudiosos da questão agrária brasileira com ideias
convergentes, vêm direcionando seus estudos por um método dialético que busca
entender o campo a partir das contradições geradas internamente ao modo
capitalista de produção. Imputam ao camponês a condição de classe social dentro
do capitalismo, onde, assim como a burguesia e o proletariado, é sujeito histórico
no processo de desenvolvimento.

Por meio de sua construção teórica, Ariovaldo Umbelino de Oliveira nos ensina
a investigar as contradições com origem nos conflitos de classe para
compreendermos o território em sua dinâmica (Paulino, 2007). Além de resgatar a



dialética presente na concepção marxista como método, refletindo a existência
contraditória do campesinato como classe social no mundo capitalista, o autor
resgata também o território como categoria central de análise geográfica. Estabelece
– no âmbito da geografia e, especificamente, da geografia agrária – um método de
interpretação marxista e dialético. Seguindo esta construção teórica, entendemos
que a interpretação territorial da questão da terra e do campesinato, no âmbito do
método dialético, é bastante sólida em sua capacidade explicativa da realidade.

São centrais as contradições inerentes aos conflitos de classe para
compreendermos o território em sua dinâmica. Assim, além de resgatar a dialética
como método, refletindo a existência contraditória do campesinato no mundo
capitalista, o autor resgatou, também, o território como categoria central de análise
geográfica.

Parto, portanto, da concepção de que o território deve ser apreendido como síntese contraditória, como
totalidade concreta do modo de produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e
mediações supraestruturais (políticas, ideológicas, simbólicas etc.), em que o Estado desempenha a
função de regulação. O território é, assim, efeito material da luta de classes travada pela sociedade na
produção de sua existência. Sociedade capitalista que está assentada em três classes sociais fundamentais:
proletariado, burguesia e proprietários de terra. (Oliveira, 2004, p. 40).

Este texto, nessa perspectiva, tem como objetivo geral estabelecer elementos de
diálogo e proximidade entre a geografia agrária e a agroecologia. Da mesma forma,
buscamos alinhar uma reflexão sobre a agroecologia trabalhada no contexto da
geografia agrária. A discussão aqui apresentada é resultante de reflexões que partem
de revisão de literatura alinhada pela experiência cotidiana com o processo de
construção da agroecologia.

Embora tenhamos a compreensão de que as interfaces entre a geografia agrária e
a agroecologia são numerosas e amplas, destacamos neste texto a perspectiva
política dos conceitos de campesinato e território como pontos para o debate, além
da introdução e considerações finais.

Geografia agrária: elementos teórico-metodológicos
em interface com a agroecologia



A agroecologia concebida como prática, movimento e ciência implica
enfrentamento ao agronegócio. Essa perspectiva de produção para o campo é,
portanto, uma antítese a esse setor. Na Geografia – e, consequentemente, na
geografia agrária – o território oferece elementos à análise da agroecologia como
antítese ao agronegócio. Mas o uso descuidado e a banalização têm diminuído a
capacidade explicativa dessa categoria. Há a impressão de que, em muitas situações,
o território explica tudo e, ao mesmo tempo, não explica nada.

Isso revela a necessidade de vigilância para depuração dos pressupostos teórico-
metodológicos subsumidos no conceito, tendo em vista a realização de escolhas
lúcidas e coerentes com a problemática de pesquisa e o posicionamento teórico-
metodológico do pesquisador. O território na Geografia já foi concebido como
extensão de terra, área sob controle do Estado. Também foi pensado como espaço
material sob domínio de grupos sociais e suas instituições correlatas. Ratzel (1988)
defendeu sua ontologia: nenhum grupo humano, desde a família até a nação, existe
sem o controle mínimo de uma porção do estrato material.

O território tornou-se sinônimo de território nacional, substrato material. A
hegemonia dessa concepção perdurou na Geografia clássica e na Nova Geografia.
Com a abordagem relacional, Raffestin (1993) trouxe à baila novos elementos para
discussão. O território foi compreendido como produto dos atores sociais, tanto do
indivíduo, da Igreja, quanto do Estado etc. O autor desestatizou o território; os
atores sintagmáticos, com programas previamente constituídos, disputam o estrato
natural, com produção do território a partir do trabalho e da informação.

A ampla aceitação e adesão à proposição de Raffestin (1993), sobretudo na
Geografia brasileira, não o isentou de críticas. A ideia subsumida no termo ator, de
performance pré-definida, encenação previamente concatenada. O entendimento
de espaço como anterior ao território, enquanto matéria-prima, rendeu confusões
entre produção do espaço e produção do território. Da mesma forma, privilegiou a
ação dos atores, em detrimento da ação dos sujeitos sociais. Souza (2007), por
exemplo, se opõe a Raffestin (1993) e Ratzel (1988 e 1990) – os quais acusa de



coisificar, tornar o território sinônimo de espaço social – e assevera: “[…] o
território não é o substrato, o espaço social em si, mas sim um campo de forças, as
relações de poder espacialmente delimitadas e operando, destarte, sobre um
substrato referencial” (Souza, 2007, p. 97).

Ele acrescenta que território não é sinônimo de espaço geográfico, porção
qualquer da superfície da terra. Essa associação com o substrato material cria
hipostasiamento. Haesbaert (2004), adverte Souza (2007 e 2013), entende que há
o risco de sociologizar o território, desgeografizá-lo. A base social/geográfica é
indispensável para realização das relações sociais, o meio porta virtudes difíceis de
serem identificadas e traduzidas em conceitos. Concorda-se que na construção de
conceitos se impõe a atenção à realidade prático/sensorial (Marx, 1999 [1845]),
assim como ocorre com a observação da relação teoria-prática.

Se o trabalho é ontológico à condição humana, significa criação do próprio
homem (Engels, 1876). Com o trabalho, o ser humano age e conhece, conhece e
atua. Os homens tornam-se resultado de sua realidade social/histórica. O substrato
material, desse modo, não é somente referência como determina Souza (2007 e
2013). Trata-se de um produto social que produz os sujeitos concomitantemente.
Nesse cenário, a consciência torna-se produto sócio-histórico, resultado da
interdependência entre infraestrutura e superestrutura (Marx, 1999 [1845]). Se o
ser humano é o produto de tipos de sociedade, nas disputas territoriais as relações
de poder envolvem imagens dos arranjos, das ordenações desejadas do espaço.

Os sujeitos em disputa trazem imagens desejadas de produção do espaço. O
substrato não é somente referência, é parte constituinte dos sujeitos sociais. Os
camponeses lutam não somente por um substrato referencial, mas por um espaço
de reprodução social característico. Eles carregam consigo o desejo de formação do
sítio, com um arranjo espacial específico, enquanto as lideranças dos movimentos
sociais lutam e anseiam pela construção da propriedade coletiva. Mas Souza (2013)
não sociologiza o território, ele reconhece a dimensão espacial que permite entrever
quem domina quem no espaço produzido. A sua preocupação é não tornar o
território símbolo somente de coisa material, o que anula a dialética.



O que ele ignora é que, no campo de forças, a materialidade está embrenhada
nas visões de mundo, nas experiências dos sujeitos sociais e na própria disputa
territorial. Por isso, menciona, mas não desenvolve, a importância dos trunfos
espaciais. O domínio precário de porções do espaço fortalece os sujeitos rebelados.
Wolf (1972) aponta que os camponeses detentores de terras promovem a produção
de autoconsumo, o que representa tenacidade nas disputas territoriais. Mas é fato
que o território existe a partir da disputa entre sujeitos, entre as classes sociais.

Formas desabitadas do passado são o resultado de campo de forças pretéritas,
que imprimiu uma dada organização ao espaço, mas despovoadas não são mais
território. No entanto, permitem analisar possíveis embates responsáveis por sua
produção. A disputa territorial, dessa forma, significa embate pela conquista e
produção do espaço. Essa assertiva parece banal, mas na geografia agrária há uma
polissemia de territórios. Fernandes (1999 e 2008b) menciona os territórios
quilombolas, camponeses e territórios das multinacionais.

Na elaboração do conceito, afirma que o espaço é um a priori e o território um a
posteriori, o que reafirma influências da concepção de Raffestin (1993). Fernandes
(2005, 2008a e 2008b) tem como estofo a construção de uma teoria geográfica dos
movimentos sociais e a elaboração dos paradigmas da questão agrária e do
capitalismo agrário. Sua análise aponta a insuficiência do território como espaço de
governança e propõe uma tipologia para abordagem territorial. Elabora a
concepção dos territórios: governança, propriedade, relacional e imaterial.

Na exposição da tipologia, Fernandes (2008b) propõe o território-governança
como aquele que comporta os territórios do Estado. O território-propriedade se
circunscreve à propriedade capitalista e não capitalista. O território-relacional
contém as conflitualidades dos dois primeiros territórios, enquanto os territórios
imateriais possuem os conflitos de todos os outros. O autor defende que o
território-propriedade apresenta disputas internas e externas, nesse caso, tecidas
com o território-governança. O território-relacional possui os conflitos entre o
território-propriedade e governança, enquanto o território-imaterial representa
disputas de concepções na tessitura do espaço.



Entende-se que o território-governança é um monolítico, invisibiliza os
conflitos intra/interpoderes estatais. O território-relacional separa o que
compreende-se como imprescindível a toda análise territorial, o campo de forças
entre classes. Do mesmo modo, não há disputas que não comportem concepções e
visões de mundo diferentes. Fernandes (2008b), com sua tipologia, separa o que
muitas vezes compõe elementos de toda disputa territorial. Nos ditos “territórios
propriedade não capitalista” as disputas também são intraterritoriais. A título de
exemplo, na produção espacial dos assentamentos, há disputas que criam cisões,
dissidências, pela tessitura das linhas, dos pontos, pela produção espacial que
permite determinados usos.

Almeida (2006), no estudo de Assentamentos no Mato Grosso do Sul, destaca a
disputa entre a lógica de produção espacial do “quadrado burro” do INCRA, do
espaço coletivo em moldes leninistas do MST e a lógica do sítio dos camponeses
que compõem a base do movimento. A afirmação de territórios não capitalistas no
interior do capitalismo também incorre no risco de cair no marxismo
positivista/evolucionista. Nessa tipificação, seria o campesinato resquício de modos
de produção anteriores? Não se tomaria a forma da relação social não capitalista
sem levar em conta a contradição, que a vincula à reprodução ampliada do capital?
No ensejo de superação do capitalismo, tornar a relação social não capitalista
território não a torna independente do capitalismo?

Não seriam os camponeses subordinados ao capitalismo, ao contrário do que
Fernandes deixa entrever – ou seja, sujeitos que detêm porções espaciais autônomas
a esse sistema político-econômico? Em vista disso, também suscitam indagações os
territórios do campesinato, das multinacionais e do agronegócio. Se poder é
sinônimo de relação social, implica também estabelecer limites, controles espaciais
(Silva, 2013). Se as classes denotam poder, disputam entre si a forma de ordenação
e organização do espaço. Interessa, no estudo do território, saber quem domina
quem. Mas se o território é do campesinato, até que ponto se justifica o uso da
categoria?

Porque isso implica que, no conjunto das relações sociais, os camponeses



conseguem conformar limites, controles, usos, apropriações etc., e com isso,
determinam o arranjo, a organização do espaço conforme seus objetivos. Nessa
situação, não há disputa, consequentemente, não existe território, mas um espaço
ordenado pelo campesinato. Fica, assim, extirpada a ameaça, a imposição, a coerção,
a privação, a exploração, a restrição de uso pelos agentes capitalistas.

Oliveira (1995) não adere a tais tipologias. Entende que o território é
configurado pelas relações sociais estabelecidas por três classes fundamentais:
burguesia, proprietários de terra e proletariado. O território é a unidade dialética
espacial que as classes criam, num processo de construção, de destruição, de
manutenção e de transformação do espaço. No campo, a industrialização da
agricultura concede aos capitalistas a apropriação da renda da terra, com a
territorialização do capital, e, contraditoriamente, permite a expansão da
agricultura camponesa, com a subordinação e a monopolização da produção
camponesa. Segundo ele:

[…] o território deve ser apreendido como síntese contraditória, como totalidade concreta do
processo/modo de produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e mediações
supraestruturais (políticas, ideológicas, simbólicas, etc.) onde o Estado desempenha a função
fundamental de regulação. É, pois, produto concreto da luta de classes travada pela sociedade no
processo de produção de sua existência. […] o território não é um prius ou um a priori mas a contínua
luta da sociedade pela socialização igualmente contínua da natureza. (Oliveira, 1995, pp. 26-7).

Nessa definição, as relações de classe assumem centralidade, promovem a
produção do espaço. Infere-se que tais relações de enfrentamento, de luta de classes,
conferem dimensão espacial ao território, assim como fornece sua característica sui
generis. Há um território no espaço, dado pelo campo de forças entre classes, que
busca manter ou destruir a organização espacial dada. Dessa forma, ele aponta que
o território é produto da luta de classes, luta que comporta dimensão concreta.
Entende-se que o fundamental na abordagem territorial não é apenas a forma em si,
mas o conteúdo, as relações de poder que a explicam.

Parafraseando Oliveira (1995), o essencial é a contínua luta de classes, que
imprime a contínua destruição/produção do espaço. Os camponeses expressam



desacordo com a organização do espaço construída pelo agronegócio. Com isso,
disputam nova organização espacial por meio da agroecologia, por exemplo. Assim,
imagens espaciais, formas de ordenação, estruturação do espaço, oriundas das
modalidades de propriedade comunal e outras formas de propriedade coletiva
historicamente edificadas pelas frações do campesinato brasileiro e latino-
americano são primordiais para construção de territórios agroecológicos amplos.

A convergência de imagens espaciais de propriedade da terra comunal, coletiva,
permite a tessitura de pactos, alianças, coalizões entre as diferentes frações do
campesinato, o que permite o fortalecimento de projetos de agroecologia. Há uma
contribuição que a Geografia – e, especificamente, a geografia agrária – pode
oferecer ao debate da agroecologia pelo planejamento territorial dos espaços de
reprodução social camponeses, acompanhada da seguinte questão: qual a melhor
forma de ordenação, estruturação do espaço para constituição da produção
agroecológica na macroescala? Essa tarefa pode ser desenvolvida pelo diálogo de
conhecimentos entre as formas científicas e originárias, empíricas de estruturação,
arranjo do espaço.

Estudos de ecologia da paisagem, biogeografia de ilha, ou sistemas de
informação geográfica (SIG), entre outros temas discutidos pela geografia física,
podem potencializar a construção de agroecossistemas erigidos com base em
princípios e conceitos agroecológicos. O posicionamento do geógrafo favorável à
agroecologia e à geografia camponesa pode contribuir para eliminar os espaços
precários, submetidos à força bárbara do processo de mundialização do capital.

Na geografia agrária, a defesa da agroecologia política popular também implica
analisar a formação da classe e a coalizão horizontal negociada com outros grupos
sociais explorados. Dessa maneira, se o espaço não é absoluto, imutável, pode ser
reconstruído pela disputa territorial. Uma vez que o capital não pode tudo,
ocorrem revanches dos sujeitos do espaço banal, ligados pelas horizontalidades
(Santos, 1994). Os geógrafos agrários devem estar atentos à correlação de forças, ao
fazer-se da classe camponesa, às disputas territoriais insurgentes, às alianças com
outras classes. Para tanto, deve-se atentar para a formação da classe para si, o que



implica discutir os momentos da consciência política, bem como o
desenvolvimento das forças materiais de produção.

Como destaca Gramsci (2010), é importante mostrar os pontos de menor
resistência e de maior força, observar o nível de organização e predisposição da
força social que se defende, e analisar a situação de conjuntura, tendo em vista a
construção do espaço camponês/proletário liberto. Assim sendo, na abordagem
territorial é importante a atenção com as forças em jogo, com os arcos de poder
construídos, suas intencionalidades, estratagemas e ideologias. Para formação de
espaços agroecológicos amplos e fortalecimento das experiências agroecológicas
locais, também é relevante considerar os usos e ocupações, os pactos, as dissidências,
as diferenças espaço/tempo, as relações escalares, os conflitos, a dilaceração do
sujeito, a ação dos invisibilizados, a reinvenção do Cerrado pela modernização.

O território entendido como um campo de forças entre classes com dimensão
espacial permite analisar a geografia agroecológica do campesinato contrária à
geografia do agronegócio. E se o território é a combinação de espaço e poder, a
aparência, a forma concreta em si, não é o território. Desvendá-lo implica na análise
do conteúdo das forças em disputa, os enfrentamentos, conflitos – em suma, as
relações sociais interpretadas sobre o prisma da política. Deve-se atentar para os
limites, os usos, as apropriações, as imagens etc., assim como para os corpos
subversivos, com suas indumentárias, seus símbolos de resistência.

A forma empiriza relações de domínio, exploração, sujeição, cercamento do
campesinato, também evidencia projetos contra-hegemônicos camponeses em
disputa pela tessitura do espaço. As formas capitalistas são duradouras, as formas
camponesas subversivas são muitas vezes efêmeras, transitórias, diminutas,
expressões do contraespaço. Na geografia agrária, centrar na ditadura do aparente,
da fixidez, escamoteia novos usos, apropriações, relações escalares, pactos e
dissidências, nega novos mundos em construção, como as experiências
agroecológicas locais.

Nesse campo do fazer geográfico, a prisão à forma duradoura pode esconder
territórios dissidentes, tornar inerte o que é dinâmico e mutável. Por isso, a forma é



ponto de partida, mas não de chegada. A atuação dos oprimidos e suas táticas, com
resistências cotidianas grafadas no espaço, ocorrem muitas vezes em escalas
reduzidas, de forma transitória (Souza, 2013). Os territórios dissidentes envolvem
ações coletivas, emancipatórias, práticas espaciais reterritorializadoras, o que
implica dizer que, nos territórios dissidentes, as práticas espaciais são insurgentes,
visam reestruturar, reorganizar o espaço (Souza, 2013).

As reterritorializações podem ser restritas, com apropriação e controle pela
presença física, do mesmo modo, podem ser amplas, com direitos formais e
prerrogativas legais da propriedade privada desafiada e regras espaciais estatais
rompidas (Souza, 2013). Nos estudos de geografia agrária, é importante revelar que
a construção dos territórios agroecológicos dissidentes está nas ocupações, nos
acampamentos, nas manifestações, realizadas, por exemplo, por outra política
agrícola.

Do mesmo modo, se revela nas feiras agroecológicas promovidas pelos
movimentos sociais, nas feiras da agricultura camponesa, nas redes informais de
comercialização, nas vendas diretas ao consumidor, nos processos de
agroindustrialização locais etc. Nos territórios dissidentes duradouros, promovem-
se reestruturações do espaço material, com intervenções diminutas e profundas.

Neles, imagens do lugar são disputadas, circuitos econômicos alternativos
instalados e redes espaciais dissidentes construídas. Geralmente, os territórios
dissidentes são instáveis, explosivos, móveis pelos confrontos com o Estado e com
as classes hegemônicas (Souza, 2013). A categoria território pode revelar os
territórios agroecológicos dissidentes, rebeldes, em busca de outro devir. Cabe aos
geógrafos agrários atentar-se à ação dos invisibilizados, subalternizados e com os
territórios dissidentes instalados por eles. No próximo tópico, o “dedo de prosa” é
sobre o campesinato como o sujeito da agroecologia.

Campesinato: o sujeito da agroecologia

Há um imbricamento da defesa da agroecologia com a luta pela conservação do
Cerrado e as lutas das comunidades camponesas. As adaptações, estratégias de



sobrevivência, o saber ancestral camponês elaborado tornaram o bioma lugar de
vida. O fim do Cerrado significa fragilização dessas comunidades. Compreende-se
que o campesinato é um sujeito fundamental da agroecologia, defendê-lo é
condição sine qua non para esta perspectiva de produção concomitante à
conservação do Cerrado.

Há compreensões do campesinato como o sujeito da agroecologia. Altieri
(2012), por exemplo, defende a agricultura camponesa como patrimônio ecológico
da humanidade. Conforme ele, as pequenas propriedades são mais diversificadas,
produtivas, multifuncionais, eficientes, promotoras da autonomia, da estabilidade
do clima e produtoras de alimentos. Da mesma maneira, Leff (2002) entende as
práticas agroecológicas como compatíveis com o campesinato, enquanto Guhur e
Toná (2012) asseveram que a reprodução social camponesa se vincula à resistência
ao agronegócio. Rosset (2002) compreende que a agroecologia torna os camponeses
mais produtivos e permite aferir maior renda, dado o menor dispêndio com
insumos.

De acordo com Rosset (2002), a pesquisa e a extensão devem se guiar pela
estratégia campesino a campesino. O autor acredita que sem agroecologia não há
reforma agrária e sem reforma agrária não há agroecologia. Com negação do direito
à terra, os princípios, tecnologias e metodologias tornam-se inúteis e sem acesso à
agroecologia, os camponeses são capturados pela “Revolução Verde” e pelo
agronegócio. Guzmán e Molina (2005) defendem o comportamento ecológico do
campesinato, o conhecimento ecológico proveniente da sua matriz sociocultural.
De acordo com os autores, o campesinato, como categoria histórica, mantém a
reprodução biótica dos recursos naturais.

Ele se torna uma forma de manejar os recursos naturais, com agroecossistemas
construídos pelo conhecimento dos ecossistemas. Há um modo camponês de uso e
apropriação dos recursos naturais, com formação de uma sociedade que utiliza
energia de base solar. O campesinato é também um modo de se relacionar com a
natureza. Com isso, Carvalho (2012) propõe um novo paradigma de produção
camponês, vinculado à etnoagrobiodiversidade. Para tanto, são fundamentais a



negação do modelo capitalista de produção no campo e mudanças tecnológicas
ecológicas apropriadas ao fazer camponês. É necessário firmar aliança entre
agroecologia e a teoria da economia camponesa para construção da autonomia
relativa ao capital. Por outro lado, Bassols e Toledo (2015) acreditam no vinculo
íntimo entre agroecologia e memória biocultural. A “Revolução Verde” promoveu
a amnésia biocultural, o memoricídio cultural denominou os conhecimentos
“tradicionais”1 de atrasados, primitivos e inúteis. Segundo os autores, a
modernidade destruiu a capacidade de recordar, de encontrar nos povos indígenas e
nas comunidades camponesas a memória da espécie.

Nesses grupos, estão sabedorias localizadas, que conformam consciências
históricas comunitárias. Neles, a diversidade biológica, linguística e cognitiva são
indissociáveis. O ato de observar, experimentar e aperfeiçoar permitiram-lhes grafar
na memória os conhecimentos, as invenções criativas e as práticas que foram
transmitidas entre gerações pela oralidade. Isso possibilitou o desenho e o manejo
de agroecossistemas, tal como os modelos de agricultura irrigada em terraços e os
sistemas agroflorestais. De acordo com Bassols e Toledo (2015), camponeses e
comunidades indígenas se apropriaram de ecossistemas a partir de suas cosmovisões
e da indissociabilidade entre crenças, conhecimentos e práticas.

Isso conformou a ecologia da ciência neolítica, contraposta à do capitalismo,
elaborada para acumulação urbano-industrial. Os autores relatam que o
colonialismo destruiu e destrói a diversidade biológica, linguística e cognitiva. A
modernidade privilegiou o conhecimento científico, apoiado em teorias e leis, em
detrimento da sabedoria oriunda da experiência direta, do aprender fazendo, da
repetição, das crenças compartilhadas, dos testemunhos etc. Entretanto, ainda se vê
certa resistência à “modernidade”. Vários grupos ainda promovem o modo
camponês e indígena de apropriação dos ecossistemas, detentores de outras
cosmovisões, da diversidade, autossuficiência, produtividade, complexidade e
heterogeneidade; são construtores de desenhos dos agroecossistemas em mosaico,
sob a lógica dos princípios ecológicos.

Segundo Bassols e Toledo (2015), cabe aos agroecólogos estudar a sabedoria e a



diversidade cognitiva das comunidades camponesas e indígenas para compreender
o conhecimento dos processos geofísicos, biológicos, pedológicos, astronômicos etc.
Esses grupos construíram conhecimentos etnoastronômicos, etnopedológicos,
etnobiológicos, saberes relacionais das interações intra e interespecíficas das
espécies e saberes dinâmicos, relacionados à dinâmica da natureza. Por isso, Bassols
e Toledo (2015) acreditam que, na sabedoria “tradicional”, encontra-se a chave
para a superação da crise civilizatória. Os autores entendem que a agroecologia,
disciplina de síntese com elementos da ecologia, economia, sociologia, antropologia
etc., se opõe à agricultura industrial e deve reconhecer a sabedoria, as experiências
locais pelo diálogo de saberes.

Do mesmo modo, é necessário fortalecer a diversidade genética in situ e ex situ
nas comunidades camponesas. Também declaram que a agroecologia, como
promotora da modernidade alternativa, precisa retomar a memória histórica,
milenar, observar os êxitos e o valor histórico da tradição. Segundo eles, não se trata
de uma posição reacionária, de recuperação de um paraíso perdido, mas de inovar,
criar a partir das experiências e conhecimentos acumulados pela espécie humana,
expresso nos exemplos dos povos Moru do Sudão, Otomi e Chontal no México, ou
Hausa da Nigéria etc. Com isso, serão possíveis o desenho e o manejo de modelos
de produção de alimentos sadios, visto que o conhecimento ecológico “tradicional”
é local, coletivo, experimentado e adequado aos ecossistemas locais.

No Cerrado, Mazzeto Silva (2009) defende que os camponeses, em suas
diferentes frações, construíram histórias de convivência com as fitofisionomias do
bioma. As chapadas foram apropriadas pelo uso comum, regida pelo direito
consuetudinário, para produção de autoconsumo e geração de renda. Nelas se
desenvolveram as atividades de extrativismo, caça e criação na larga. O fato é que o
campesinato permanece como sujeito fundamental de provimento de alimentos
para a humanidade. Ele alimenta 70% da população mundial, o que equivale de 4,5
a 5,5 bilhões de pessoas (ETC Group, 2017).

O grupo ETC (2017) diz que o campesinato produz 70% dos alimentos
destinados ao consumo, enquanto a cadeia agroindustrial fornece somente 30%,



apenas 22% sendo comida nutritiva. Os camponeses são mais eficientes, e
apropriam-se somente de 25% dos recursos naturais (água, solos e combustíveis).
Também nutrem entre nove e cem vezes mais a biodiversidade, com diversificação
no cultivo de plantas, árvores e criação de peixes e animais. Do mesmo modo,
cultivam e doam 21 mil variedades de plantas e sete mil espécies domesticadas. Há
uma rede camponesa mundial, formada por produtores de pequena escala,
mulheres camponesas, pastores, criadores de gado etc., que utilizam práticas
agroecológicas.

De acordo com informações da entidade, essa rede destrói menos as florestas e
os solos, consome apenas 20% da água destinada à produção agrícola e 10% da
energia fóssil. A despeito disso, recebe apenas 1% dos recursos destinados à
pesquisa, com o restante direcionado à agricultura convencional. O Grupo ETC
(2017) mostra que de 80% a 90% das sementes camponesas são provenientes de
trocas, seleção própria e obtenção local. Os camponeses cruzam entre 50 mil a 60
mil variedades silvestres, criam e doam de 100 mil a 2 milhões de variedades
alimentares.

Além disso, controlam 8,7 mil variedades pouco comuns de galináceos, bovinos,
suínos, ovinos etc., assim como detêm saberes etnoveterinários e reproduzem
criações adaptadas e resistentes. Desse modo, o Grupo ETC (2017) aponta que a
rede camponesa utiliza agroecologia diversificada, com uso de insumos locais, como
adubos, sementes, tecnologias tradicionais, polinizadores silvestres, adubos verdes,
adubação orgânica e micro-organismos que fixam nitrogênio e descompactam o
solo, além de quebra-ventos e integração lavoura/pecuária. Menos da metade das
terras camponesas empregam fertilizantes sintéticos, o que promove sinergias,
combinações e interações benéficas à produção agroecológica.

Os camponeses também colhem água da chuva, manejam com eficiência os
recursos hídricos e permitem menor infiltração de nitratos, usam nove vezes menos
energia que a cadeia agroindustrial para produzir o mesmo quilograma de arroz e
três vezes menos para um quilograma de milho, e realizam inúmeras estratégias
artesanais de conservação dos alimentos. Além do mais, a rede camponesa reduz



gastos com o ambiente e a saúde, enquanto que a cadeia agroindustrial promove o
custo de US$ 8,56 bilhões, devido ao sobreconsumo, o desperdício, os danos à
saúde e ao ambiente.

A produção de alimentos pelos camponeses se tornará inviável sem que se
realize a reforma agrária, sem acesso às sementes e à genética dos animais
manejados, aumento dos mercados locais, criação de redes de comércio justo,
proposição de investigação e pesquisa participativa e adoção de condições de
trabalho justas. Será necessário o fortalecimento de territórios dissidentes
agroecológicos que escapem da resistência passiva ou das experiências isoladas.

Considerações finais

A transição paradigmática agroecológica representa a construção de territórios
livres, que tem no protagonismo dos povos indígenas, das populações tradicionais e
camponesas uma base estrutural. Ao mesmo tempo, a ciência tem cumprido uma
função essencial na consolidação da agroecologia e, embora seu surgimento no
contexto acadêmico tenha ocorrido no âmbito da Agronomia e da Biologia,
diversos outros campos científicos têm se apropriado da discussão e contribuído no
processo de transição agroecológica. A Geografia, e especificamente a Geografia
Agrária, pode ser situada no conjunto de disciplinas que trazem elementos teórico-
metodológicos importantes para a construção científica da Agroecologia.

A Geografia Agrária pode alimentar efetivamente os processos de transição
agroecológica. Dentre os muitos elementos passíveis de serem relacionados com a
agroecologia, destacamos neste texto o território e o campesinato. O território,
categoria de análise importante na ciência geográfica, torna-se, como vimos,
essencial para que a agroecologia seja pensada para além do agroecossistema. É no
conjunto das relações de poder no contexto territorial que ocorre a resistência
agroecológica. Além de revelar os territórios agroecológicos dissidentes, como
sugerimos no texto, é nele que deve se dar concretamente a transição para o
paradigma agroecológico.

O campesinato, por sua vez, categoria de análise compartilhada em diferentes



campos científicos, assumiu na construção da Geografia Agrária uma centralidade
nas discussões críticas e libertárias sobre o campo. Tem sido tomado como grupo
social elementar na luta pela terra e pelo território, mas também na luta pela
agroecologia. É no conhecimento guardado na memória camponesa que a
agroecologia se sustenta e dialeticamente se recria. Aliado a outros elementos,
território e campesinato situam a Geografia Agrária como disciplina ativa na
construção da agroecologia.
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2. A atualidade da renda da terra na era da
financeirização

Rogério Seabra

Bruna Bicalho

Introdução

O debate sobre a teoria da renda da terra está relacionado aos primeiros passos
da produção capitalista. A ascensão da burguesia enquanto classe dominante,
econômica e politicamente, alterou as formas de produção e distribuição dos bens
necessários à vida e, portanto, foi acompanhada por uma série de debates
acadêmicos sobre as formas materiais em progresso.

O argumento central da teoria da renda apareceu com autores clássicos da
economia política como Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx (e uma menção
pouco honrosa para Thomas Malthus). A distância dos tempos atuais indica uma
longa produção sobre o tema, um amplo debate e ampla polêmica. Uma fração do
debate deriva exatamente das mudanças ao longo do processo de ampliação
(geográfica) e consolidação do modo de produção capitalista. Os elementos
materiais da gênese do capitalismo, como, por exemplo, uma sociedade formada
por três classes fundamentais – proprietários de terra, capitalistas e proletários –
são factíveis nos dias de hoje?

De fato, modo produção capitalista atual é bastante diferente daquele analisado
pelos autores clássicos da economia política, porém o centro do modo de produção
permanece inalterado, ou seja, a lei do valor (e a produção de mais-valor). Seguindo
essa premissa, devemos analisar as circunstâncias atuais da produção de mais-valor e



compreender se (ou como) podemos analisar a teoria da renda da terra no período
presente.

Este artigo buscará relacionar os elementos estruturais com o atual contexto da
financeirização, buscando, assim, verificar as condições de realização da renda da
terra, em especial diante do quadro de crise econômica presente desde 2008-09. A
renda será, dessa forma, relacionada ao mercado financeiro via, principalmente,
mecanismos de renda variável e a taxa básica de juros do Brasil.

Para tanto, este artigo será dividido em quatro partes: a primeira sobre o
essencial do debate clássico sobre a renda da terra, a segunda relacionando a
concentração fundiária e a renda da terra no Brasil, a terceira sobre a
financeirização e a renda e, por fim, a quarta sobre a correlação entre preço da terra
e taxa de juros. Seguindo, há um texto de considerações finais.

O básico da renda da terra no debate clássico

A renda da terra deriva de um impasse e, ao mesmo tempo, uma solução. A
gênese do capitalismo apresentou, para os proprietários fundiários, a consolidação
da sociedade burguesa. De fato, neste momento há um conflito entre ao
proprietário fundiário e a propriedade dos meios de produção. Para gerar mais-
valor, o proprietário dos meios de produção precisa indenizar o proprietário da
terra onde o processo ocorre.

O pagamento, por parte do capitalista, de uma renda (indenização) para o
proprietário fundiário é a própria renda da terra. O pagamento transforma o
conflito em conciliação quando o proprietário fundiário obtém uma fração da
riqueza gerada, criando, assim, a distribuição da riqueza em três partes (não iguais):
salário-proletários, renda-proprietários fundiários e lucro-burguesia.

A renda, portanto, é um ressarcimento aos proprietários “pelo direito de usar a
terra e seus pertences”.1 Um ponto importante é diferenciarmos a terra e as
melhorias feitas nela, isto é, um produto da natureza, e o capital fixo, fruto do
trabalho humano. Outro componente fundamental nessa caracterização inicial é
separação entre o uso da terra e a propriedade, e a capacidade do capital, também



na agricultura, de sujeitar formas pregressas de propriedade e renda às necessidades
da produção de mais-valor e a alocação de excedentes.

Oliveira (2007) apresenta ainda que, em sua forma absoluta, a renda da terra é
totalmente derivada do conflito de interesses entre os proprietários e o restante da
sociedade. A terra, como propriedade privada, é monopolizada por uma fração do
todo – a classe dos proprietários fundiários – e, por isso, é possível a cobrança de
um tributo do coletivo social para benefício de uma classe.

A renda da terra caracteriza-se como um “lucro suplementar” e permanente no
campo e na cidade, sendo, portanto, uma fração do mais-valor pago aos
proprietários de terra. A forma mais clara de renda é a absoluta quando
relacionamos propriedade fundiária de forma monopolística. Na prática, a
propriedade privada e, mais ainda, a concentração fundiária – na cidade e no
campo – criam condições de cobrança de uma fração da riqueza produzida pelos
proprietários da terra. Entretanto, a renda absoluta realiza-se pela diferença na
composição orgânica do capital entre agricultura e indústria e, então, a renda,
claramente, atua como equalizador do mais-valor produzido. Vale acentuar
também que o “lucro suplementar”, como qualquer outra forma de lucro, advém
do sobretrabalho, ou seja, da exploração da força de trabalho (Rumiántsev, 1980).

Seguindo com os elementos essenciais, é válido recuperar o caminho da renda
feudal até a renda capitalista. A renda feudal, de forma breve, passa pelas seguintes
modalidades: trabalho, quando o camponês dedica parte do seu tempo de trabalho
ao proprietário; produto, quando o camponês entrega o produto agrícola ao
proprietário; e, finalmente, moeda. A última categoria marca a desintegração da
forma feudal e a já citada sujeição (Martins, 1980) ao capital.

O detalhe interessante é a fácil percepção do pagamento da renda em sua forma
feudal, ou seja, claramente uma derivação do sobretrabalho, enquanto na forma
atual, como uma fração do mais-valor socialmente produzido, tal processo torna-se,
muitas vezes, obducto.

Sobre a renda capitalista, há a renda diferencial derivada da concorrência entre
produtores. A renda diferencial sobrevém de fatores naturais (renda diferencial I)



ou de investimentos em equipamentos/tecnologia (renda diferencial II) e,
portanto, decorre dos ganhos extraordinários dos produtores com maior
produtividade. Avançando sobre a renda diferencial, Rumiántsev (1980) esclarece a
correspondência entre produtividade, demanda e propriedade privada em função
da renda diferencial. No caso, o limite físico de terras, principalmente daquelas
mais férteis, gera a necessidade de produção, em virtude da elevação da demanda,
em terras menos férteis. Assim, o preço social do produto dependerá dos solos de
menor fertilidade, garantindo a renda para os melhores.

O mesmo raciocínio serve para a localização da terra, seja no campo ou na
cidade, porque há um limite físico de terras com melhores localizações e, diante da
maior demanda, os proprietários nas melhores localizações obterão uma renda mais
elevada (clarificada pelo preço mais elevado das melhores localizações). Como
reforça Oliveira (2007, p. 43), “a renda diferencial resulta do caráter capitalista da
produção e não da propriedade privada do solo, ou seja, ela continuaria a existir se o
solo fosse nacionalizado”.

Ainda sobre a renda diferencial, independentemente da sua forma (I e II), a
produtividade da força de trabalho é a origem do pagamento. Contudo, há também
um sentido espacial capaz de diferenciar as duas formas. Para a renda diferencial I, a
agricultura extensiva e, centralmente, a expansão da fronteira agrícola será
fundamental, afinal vai incorporar terras menos férteis e/ou de pior localização. No
caso da renda diferencial II, ao contrário, os ganhos de produtividade pelo
investimento em máquinas, tecnologia e agroquímicos, relaciona-se com a
agricultura intensiva.

Até aqui, é fundamental constatarmos a necessidade de cercear o acesso à terra
e, também, que a terra, mesmo sem produzir, tem preço apesar de não ter valor. De
fato, muitas áreas não produtivas de outrora foram incorporadas por avanços nas
redes de transportes e, portanto, como afirma Harvey (2018, p. 46), “vantagens de
localização são relativas, não absolutas”. A contínua expansão da área agrícola
reconfigura de modo contínuo a dinâmica entre preço e renda apropriada mesmo
sem elevar a produção ou a produtividade.



A relatividade da localização torna-se basilar para a confluência da análise da
renda da terra por meio da Geografia. A constante incorporação de novas terras, as
reestruturações espaciais, as múltiplas redes geográficas e as relações transescalares,
isto é, a dinâmica de transformação espacial é medular para a renda diferencial II. A
renda da terra, fração do mais-valor produzido entregue ao proprietário fundiário
como uma “licença” para utilização de determinada área, é alvo ininterrupto do
arranjo espacial em movimento.

A renda da terra, no caso a renda diferencial II, como depende de fatores
locacionais não absolutos, presta um papel fundamental na equalização da
concorrência capitalista (Harvey, 2013 e 2018). A diferença no pagamento da
renda e a eficiência dos meios de transporte garantem a plena concorrência entre
capitalistas de áreas distintas, nas palavras de Harvey (2018, p. 164):

As vantagens são relativamente permanentes (na medida em que nenhum competidor pode avançar
sobre esse local privilegiado de produção, dado o monopólio que é sempre vinculado à terra), embora,
no caso da localização, a posição no espaço relativo possa mudar dramaticamente com investimentos em
transportes. Os lucros excedentes podem ser, e geralmente são, tributados pelos proprietários da terra na
forma da renda.

Em momento algum, entretanto, podemos associar a equalização com o fim da
diferenciação geográfica. Na prática, a diferenciação geográfica é um produto da
própria expansão capitalista e uma necessidade na nova jornada de alocação de
excedentes. As diferenciações e a desigualdade garantem a possibilidade de
deslocamento espacial da crise – um ajuste espacial (Harvey, 2016). O avanço na
rede de transportes reconfigura, de forma constante, os efeitos da localização.
Portanto, localização e fertilidade, atributos fundamentais para a renda diferencial,
devem ser vistos de forma combinada, e não separados.

O pagamento da renda envolve muitas variáveis, contudo é essencial destacar
que, na área rural, a renda é alterada de acordo com a necessidade de alimentos ou,
como será visto, pela maior estabilidade dos investimentos alocados em
propriedades fundiárias. Assim, é importante salientar o caráter social do
pagamento/variação da renda da terra, isto é, não é uma relação entre o



proprietário da terra e o burguês, mas uma forma capaz de entrelaçar toda a
sociedade.

Na prática, é fundamental levantarmos o seguinte questionamento: estamos
diante de simples problema de distribuição da riqueza gerada ou a renda da terra,
de alguma forma, é parte fundamental da produção de mais-valor?

A trajetória argumentativa deste texto buscará tecer alguns indícios para a
resposta. A renda da terra, no período atual, não pode ser lida como um elemento
absolutamente igual àquele da gênese do capitalismo. Logo, o conflito e a
conciliação, superado pelo pagamento da renda, entre proprietários fundiários e a
burguesia (proprietários do meios de produção) não existe como outrora.
Entretanto, a renda da terra como parte fundamental do mecanismo de produção
de mais-valor (“coordenar a produção de valor excedente”)2 aparecerá na
atualidade.

Por fim, vale destacar algumas contribuições de Marx3 sobre a teoria da renda da
terra. Segundo o autor, o modo de produção capitalista permitiu uma separação
entre propriedade e posse da terra. Em complemento, Harvey apresenta:

A lei do valor começa a regular os preços mediante o intercâmbio no mercado. A monetização das
rendas feudais abre a possibilidade para o arrendamento da terra em troca de pagamentos em dinheiro e,
finalmente, para a compra e venda da terra como uma mercadoria. (Harvey, 2013, p. 444).

Seguindo esse argumento, para o capitalismo é elementar a separação do
trabalhador da posse (e propriedade) da terra. Esse elemento, além de garantir a
produção sob a égide do capital, ratifica a necessidade de compreender a renda da
terra contextualizada pela lei do valor, isto é, como uma fração do mais-valor
extraído da força de trabalho. Aproximando a separação entre propriedade e posse
e o argumento apresentado imediatamente acima, verificaremos a condição
mercantil da terra livremente comercializada por um preço que representa, para o
comprador, o direito à renda da terra.

A concentração fundiária representa, assim, uma forma importante de controle
sob uma fração do mais-valor produzido pelo trabalho humano e, mesmo as terras
ociosas, um elemento potencial de obtenção da renda.



Concentração fundiária no Brasil e renda da terra

Como aponta Oliveira (2003, p. 467), o desenvolvimento “contraditório e
combinado” do capitalismo no Brasil envolve, entre outros elementos, as
transformações e permanências capazes de produzir pistas interessantes para a
compreensão da agricultura. Nesse sentido, a renda da terra, por exemplo, é
fundamental para acompanharmos a permanência de formas não capitalistas no
campo e também para a manutenção – e ampliação – da concentração fundiária.

O latifúndio nasce junto com a conquista do atual território brasileiro e, nesse
sentido, a produção destinada para o mercado externo destaca que a “grande
lavoura exportadora” – seja a sua implantação ou mesmo a sua expansão – não
implicou no surgimento da burguesia no Brasil (Fernandes, 2006). Florestan
(2006) explica que, embora o senhor de engenho não tenha assumido determinadas
funções socioeconômicas – por exemplo, não ser partícipe nas articulações
comerciais entre a metrópole e o mercado europeu –, é um contrasenso compará-lo
ao burguês (da mesma forma, ele diz, é um equívoco associar aristocracia agrária à
burguesia).

Em outras palavras, o senhor de engenho “ocupava uma posição marginal na
mercantilização da produção agrária” (Fernandes, 2006, p. 32) e o que ele realizava
como excedente econômico não era lucro. Era simplesmente “a parte que lhe cabia
no circuito global da apropriação colonial” (p. 33), ou seja, em suas mãos ficava
uma “espécie de remuneração […] que não era absorvida pela Coroa e pelas
companhias ou agências comerciais” (p. 42).

Aprofundando nesta questão sobre a burguesia não ter emergido com a
colonização, Florestan (2006) ainda acrescenta três condições – deixando bem
claro a dissociação entre o agente econômico interno e a figura do burguês – que
obstaculizavam as possibilidades de ação dos senhores de engenho na direção de um
capitalismo comercial, a saber: a renda extremamente baixa que ficava na mão
desses senhores se comparada com aquela absorvida pelos demais agentes de fora e a
sua sujeição, escravização a essa fonte de renda – diante da falta de alternativas –,



mesmo em cenários econômicos desfavoráveis; o espírito flibusteiro, de aventura
dos senhores de engenho em contraposição a uma natureza mais empreendedora
dos mesmos em busca de lucro e ganho; e, por último, as próprias adversidades da
expansão da economia interna em decorrência da drenagem das riquezas de dentro
para fora. Esta última condição é relevante para compreender a “eternização do
estado de heteronomia” (Fernandes, 2006, p. 41) no qual se submeteu a economia
brasileira, isto é, na configuração e perpetuação – ou mesmo a intensificação –, até
os dias atuais, do nosso capitalismo de caráter dependente.

Nesse sentido, o latifúndio, em seus primórdios, está absolutamente integrado
ao capitalismo; porém, em virtude das particularidades da colonização, é possível
notar que os ganhos refletem uma fração do excedente gerado pelo todo da
produção açucareira.

Em seguida, a independência produz o deslocamento dos centros de poder que
se internalizarão, isto é, “em contraste com o que ocorria sob o estatuto colonial
[…] o poder deixará de se manifestar como imposição de fora para dentro, para
organizar-se a partir de dentro” (Fernandes, 2006, p. 50). E é justamente essa
internalização das estruturas de poder que permitirá ao senhor de engenho ou ao
senhor rural metamorfosear-se no que Florestan Fernandes (2006) chama de
“senhor-cidadão”. A força de mando deste “senhor-cidadão”, segundo o autor, vai
transcender os limites do engenho, alcançando as estruturas superiores da ordem
política.

Concluindo, “a Independência permitiu os primeiros traços da sociabilidade
burguesa, bloqueada até então pelo estatuto colonial e o grande senhor do
engenho” (Albini, 2014, p. 3). Sendo assim, somente a partir daí é possível falar no
surgimento do burguês e da burguesia brasileira, ao menos na sua forma
embrionária.

Retomando a questão das terras, tem-se que a 1ª Lei de terras no Brasil foi
promulgada pelo então imperador D. Pedro II, em 1850. A importância histórica
da Lei no 601/1850 deve-se ao fato de estabelecer juridicamente, pela primeira vez
no país, a propriedade privada da terra. A terra, um bem da natureza, se transforma



em uma mercadoria, podendo, a partir de então, ser comprada ou vendida. Do
ponto de vista da economia política, surge uma contradição, visto que a terra não
tem valor, mas passa a ter preço. Na verdade, a terra entra na categoria de uma
mercadoria especial (assim como a força de trabalho), pois a sua “produção” não
está associada a nenhuma “quantidade de trabalho socialmente necessário ou […]
tempo de trabalho socialmente necessário” (Marx, 2013, p. 117).

O preço da terra, isto é, o direito do proprietário de obter a fração do mais-valor
socialmente produzido via renda, era, com tal legislação, absolutamente controlado
pelos latifundiários. Na prática, temos a clarificação da simbiose entre Estado,
detentores do meios de produção e produção de mais-valor. O Estado, um aparelho
de dominação de uma classe pela outra (Iasi, 2017), é um agente central para coibir
o acesso à terra e, simultaneamente, garantir as condições equilíbrio para a
realização da renda diferencial.

A Lei de Terras, como é conhecida, tinha 23 artigos que definiam como as
terras devolutas podiam ser adquiridas, inclusive o significado de “terra devoluta”;
as condições pelas quais as sesmarias ou demais concessões do Governo-Geral
seriam revalidadas, bem como os requisitos para legitimar as posses dos primeiros
ocupantes – em ambos os casos, o foco principal das exigências se resumia no
princípio de cultivo –; os prazos para os possuidores medirem suas terras – aquelas
que ainda não tinham sido medidas – e as consequências do não cumprimento da
lei; a possibilidade de naturalização de estrangeiros que adquirissem terras e se
estabelecessem nas mesmas ou que viessem com o intuito de constituir qualquer
indústria no país; a criação do órgão do Governo denominado Repartição Geral das
Terras Públicas (cujas algumas funções se assemelhariam com as atividades de
responsabilidade, hoje, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA), entre outras determinações. Entretanto, é o primeiro artigo da Lei que
chama a atenção pela seguinte afirmação: “ficam proibidas as aquisições de terras
devolutas por outro título que não seja o de compra” (Stédile, 2011, p. 285).

Assim, para se tornar proprietário de terras, o indivíduo tinha que pagar uma
determinada quantia. Aqueles que porventura se apossassem das terras devolutas,



de acordo com o Artigo 2.o da Lei de Terras, seriam despejados sem direito às
benfeitorias realizadas e ficavam sujeitos à prisão e ao pagamento de multa. A
consequência imediata dessa condição de pagamento foi que determinados grupos
– pobres e escravos libertos, por exemplo – ficaram impedidos de adquirir terras,
justamente por não possuírem recursos ou bens (Stédile, 2011).

O importante de entender aqui é que a aprovação da Lei de Terras de 1850 e a
abolição da escravidão no Brasil, concretizada pela Lei Áurea de 1888, não são
eventos dissociados, isto é, “não se pode pensar […] em uma lei sem a outra”
(Portela e Fernandes, 2008, p. 39).

A Lei no 601, de 1850, apesar de parecer democrática, no sentido de que
qualquer cidadão poderia comprar terra, na verdade tinha objetivos escusos que
visavam, entre outras coisas, a) a criação de um “exército de reserva” para trabalhar
nos estabelecimentos agrícolas que se expandiam e b) a manutenção da estrutura
fundiária vigente impedindo o acesso à terra por parte da população, especialmente
pelos ex-escravos, condição medular para o controle da obtenção da renda por meio
do monopólio do acesso.

A propósito, para citar um dos próprios artigos da referida Lei de Terras, do
beneficiamento da grande propriedade, pode-se tomar como exemplo o 15.o artigo.
Esse artigo estabelecia que os indivíduos que cumpriam “bem”4 o princípio de
cultivo ou de criação tinham prioridade na compra de terras devolutas contínuas às
suas. Essa condição, além de mais restritiva que o artigo primeiro da Lei para com
os grupos marginalizados,5 visto que combinava compra e estado (bom) da
lavoura/criação, não limitava o tamanho das terras, que poderiam se estender
continuamente.

Stédile (2011, p. 23) refere-se a essa Lei como o “batistério do latifúndio no
Brasil” e acrescenta dizendo que “ela regulamentou e consolidou o modelo da
grande propriedade rural, que é a base legal, até os dias atuais, para a estrutura
injusta da propriedade de terras no Brasil”. Em outras palavras, “a Lei […]
escravizou […] a terra e transformou um bem da natureza, que deveria ser
democrático, em um bem privado, acessível apenas aos ricos” (Stédile, 2011, p.



285).
Prosseguindo, a formação do fazendeiro de café difere substancialmente em

alguns pontos da formação do antigo senhor rural, tomando como exemplo o
senhor de engenho tratado anteriormente. O fazendeiro desde o início já se
identificava com o espírito burguês, por isso mesmo é o agente nativo que Florestan
(2006) aponta como figura importante para a Revolução Burguesa no Brasil.
Controlando a produção e a comercialização da sua mercadoria,6 o café, ele
enxergava riqueza além do status senhorial. Sua fazenda deveria gerar lucro e não
status (Fernandes, 2006) e para garantir isso, tomou desde cedo as rédeas da política
alcançando, até mesmo, a esfera nacional.

Entretanto, como explica Furtado (1986), não foi o controle das estruturas de
poder que diferenciou o fazendeiro de grupos anteriores ou contemporâneos, e sim
a sua consciência no sentido de subordinar o instrumento político aos seus
interesses. Em outras palavras, os interesses privados deste agente se tornaram os
eixos condutores das atividades políticas. Essa condição se materializou mais
claramente durante a Primeira República entre 1889 e 1930, período no qual o café
atingiu o “zênite da sua grandiosa trajetória […] [deixando] numa sombra medíocre
todas as demais produções brasileiras” (Prado Junior, 1981, p. 169). Nesse cenário
republicano, especificamente no estado de São Paulo, grande produtor de café, viu-
se uma nova classe dirigente que lutaria permanentemente, a partir de intervenções
governamentais, pela defesa da sua mercadoria (o café) – mesmo que isso
implicasse, como será visto, na “socialização de prejuízos”.

Vale acrescentar nesta discussão um ponto interessante levantado por
Fernandes (2006) sobre a nova personalidade-ideal do fazendeiro de café. A
experiência comercial desse fazendeiro, em função da sua origem, lhe traria
“vantagem” na luta em prol dos seus interesses, pois livre para tomar suas decisões,
sem estar subordinado aos agentes de fora, da metrópole, ou seja, “sem os freios da
tradição senhorial” (Fernandes, 2006, p. 149) que se atrelavam ao senhor de
engenho, nada (ou quase) ficaria no seu caminho.

Ressalta-se, entretanto, que a autonomização política do fazendeiro que agora



podia controlar e comercializar seu excedente econômico, não garantiria uma
mesma situação de autonomização à economia nacional. A produção continuaria
voltada para fora, para a exportação (como no sistema de plantation) em
detrimento ao desenvolvimento do mercado interno. O café apareceria, durante
muitos anos, como principal produto na balança de exportações do país, todavia
ver-se-ia sua dependência à dinâmica externa, dos importadores. A dependência
poderia ser traduzida desde a necessidade ou demanda do produto – que, aliás,
atingiria um teto máximo logo no início do século XX (Prado Junior, 1981) –,
chegando até mesmo ao financiamento da própria produção cafeeira.

Dentre as intervenções governamentais realizadas no período republicano, isto
é, as políticas e práticas que visavam beneficiar essa nova classe dirigente – os
grandes fazendeiros do café –, vale citar: a dominação da cena política nacional
pelas oligarquias paulista e mineira e a “política dos governadores”, a provisão de
subsídios públicos para a vinda de colonos para trabalharem nas lavouras cafeeiras,
a estocagem ou a queima do café e a desvalorização do câmbio para favorecer a
cafeicultura exportadora.

O importante até aqui é enxergar a República Velha como sendo “o domínio
privado de fazendeiros, que se institucionalizava na forma de oligarquias mantidas
em torno de compromissos políticos” (Filgueiras, 2014, p. 640). Ou seja, as
oligarquias cafeeiras, a paulista e a mineira, ao controlarem o governo federal e
fazerem representar os seus interesses, se legitimavam como classe dirigente na
política nacional e também fomentavam o controle das terras. A título de exemplo,
em 1920, 1% dos maiores latifúndios se apropriavam de 41,9% de toda a área rural
do país. Se for considerado os 10% dos maiores estabelecimentos rurais, este valor
de “assenhoreamento” de terras sobe para 76%.7 De fato, do ponto de vista
econômico, a renda e a produção do mais-valor são inseparáveis, assim como, na
perspectiva política, são o estado e as classes hegemônicas.

O café ocupou posição soberana nas atividades econômicas em relação aos
demais produtos brasileiros durante a Primeira República, como mencionado
anteriormente. Porém, a produção cafeeira e sua expansão foi marcada pelo que



Prado Júnior (1981) chamou de “vicissitudes financeiras”. Já no final do século
XIX, especificamente no ano de 1886, observou-se o primeiro desequilíbrio
econômico. Os preços do café caíram e estoques invendáveis do produto se
formaram deflagrando uma crise de superprodução, um excesso de produção em
relação à demanda. A política de desvalorização da moeda brasileira foi adotada no
primeiro momento para solucionar essa questão (Prado Junior, 1981). Porém, essa
política, além de empurrar os problemas para frente, também implicou numa
“socialização de perdas” advindas desse setor cafeeiro.

Em 1906, o preço do café, mesmo com a política de desvalorização cambial, não
conseguiu atingir seu custo de produção (Prado Junior, 1981). Então, nesse mesmo
ano, surgiu a política de valorização do café, um convênio firmado na cidade de
Taubaté pelos principais Estados cafeicultores, com São Paulo à frente por conta de
sua situação econômica privilegiada e que, posteriormente, contaria também com a
participação do governo federal (Fausto, 1995a; Fausto, 1995b; Prado Junior,
1981). Era uma política que consistia em intervenções no mercado cafeeiro com o
intuito de garantir o nível dos preços. Assim, o café era retirado do mercado,
estocado e vendido apenas quando as condições econômicas se mostravam
favoráveis.8 Baseava-se na lei da oferta e da demanda. Como “os preços
movimentam-se no sentido inverso da oferta” (Sandroni, 2014, p. 471), ao
diminuir a quantidade de café disponível à comercialização, estocando o excedente
e, posteriormente, revendendo-o em momento propício, o preço era puxado para
cima. O Estado interviria diretamente no mercado até 1924, ano em que seria
criado o Instituto do Café, e o controle passaria a ser indireto, visto que o produto
ficaria retido em partes nas mãos dos próprios produtores. Caberia ao instituto
regular as quantidades do produto aptas a serem negociadas. Adotar-se-ia, a partir
de então, um plano de valorização permanente do café (Prado Junior, 1981).

O Estado não é controlado por cafeicultores, é instrumento deles – o Estado é
instrumento de dominação de classe. As ações deliberadas do Estado para
cafeicultores, burguesia e financistas apresentam sua articulação política e
econômica, isto é, garantem a reprodução do capital e também a distribuição das



frações, entre elas a renda da terra.
A partir dos anos 1930, o eixo de acumulação da economia se deslocou do setor

agrícola para o setor industrial. Contudo, isso não significava que a agricultura
tinha perdido importância ou que a produção agrícola tivesse estacionado ou
decrescido. Assumindo novas funções que, aliás, seriam essenciais para a dinâmica
da acumulação de capital – agora, centrada na produção industrial –, a agricultura
passaria a fornecer produtos para abastecer o mercado interno9 que se ampliava;
liberar força de trabalho para o setor urbano-industrial; e gerar divisas na balança
de pagamento, visto a necessidade de se importar máquinas e equipamentos para o
processo de industrialização do país.10 Assim sendo, a agricultura se expandiria,
embora num ritmo mais lento que a produção industrial.

A materialização do parque industrial no Brasil é condição (e marco) para a
modernização da agricultura. De fato, o processo de modernização atua,
majoritariamente, fomentando a capacidade produtiva e competitiva da grande
produção. Além de potencializar a concentração fundiária, a modernização (re)cria
condições para a obtenção de renda diferencial. Nesse sentido, vale reforçar o papel
do Estado como ente necessário ao processo de modernização e, portanto, à
produção de mais-valor (e alocação de novos excedentes).

O processo de modernização no Brasil resulta na ampliação da concentração e
na formação de gigantescas empresas de produção/exportação de commodities
agrícolas. Como em diversas outras áreas, principalmente a partir da década de
1990, grandes grupos transnacionais, via investimentos estrangeiros diretos,
adquiriram parte (ou todo) de tais empresas, participando, consequentemente, da
produção.

O desenrolar da modernização atinge seus níveis atuais com a financeirização da
produção. Na prática, empresas, commodities e a terra tornam-se ativos negociados
na bolsa de valores desvinculando a propriedade fundiária do seu caráter imóvel e
expandindo o caráter de equalização da renda da terra também para o mercado
financeiro.



Neoliberalismo, financeirização e renda da terra

O debate sobre a renda da terra, apesar da intensa complexidade, passa pela
obrigatoriedade de compreender os mecanismos de sua atuação no capitalismo
atual. Para tanto, faremos uma rápida explanação das interações entre o discurso
neoliberal e a financeirização para, nesta conjuntura, apresentar os mecanismos
possíveis de obtenção da renda da terra.

As transformações paradigmáticas no modo de produção capitalista não
alteraram o caráter de mercadoria da força de trabalho, sua capacidade de produzir
mais-valor, a produção de excedentes e as crises (entre outros). Então, precisamos
verificar como (se) a renda da terra atua mediante tal manutenção diante da
financeirização da riqueza.

A construção de um paradigma produtivo pressupõe um resultado derivado de
diversos embates entre o novo e os velhos formatos de produção, além de,
necessariamente, ser compreendido como um processo. A definição de um modelo
produtivo hegemônico representará sempre a liderança de uma forma sobre outras,
em convívio/conflito/complementariedade e em constante transformação, assim
como mudanças e permanências.

As transformações técnicas inseridas, sempre constituem, em contextos sociais e
espaciais, os pilares para a construção de novos paradigmas produtivos em
concordância com processos organizacionais. As transformações no processo
produtivo são fragmentos do ímpeto “revolucionário” do capital reconhecido por
Harvey (2004) como destruição criativa. As mudanças e recriações repercutem em
(re)criações de significados para o mercado, para as relações trabalhistas, para as
diretrizes econômicas etc. Nesse sentido, o capital produz normas e símbolos e os
classifica como eficientes em acordo com as necessidades de produção de mais-
valor.

Assim,

As inovações alteram os mecanismos de produção, circulação e consumo, apresentando, do ponto de
vista técnico, soluções para solucionar conjunturalmente os problemas gerados pelas próprias



contradições inatas ao seu modelo de reprodução. (Harvey, 2004, p. 132).

Seguindo com o autor, as transformações engendradas pela capital buscam
soluções conjunturais para a manutenção de elementos estruturais como a
produção de excedentes. Dessa maneira, precisamos compreender quais foram as
transformações, até chegarmos ao período atual da financeirização, e o papel da
renda da terra. Pelo exposto, a renda da terra sendo um elemento estrutural
aparecerá conjunturalmente de maneiras diversas, isto é, a maior circulação da
riqueza financeirizada alterou a manifestação da renda.

Prosseguindo, a transformação da base técnica é de extrema importância na
configuração de novos processos de produção e extração de mais-valor que,
fracionado, garante o pagamento da renda fundiária. As profundas alterações
técnicas e organizacionais, no contexto da financeirização, dificultam o cálculo das
frações, porém os movimentos do capital financeirizados servem de pista para tais
respostas.

Estruturando os argumentos, observamos uma transformação técnica em
sintonia com processos sócioespaciais, ambos de caráter dinâmico, ou seja, em
transformação constante. Na verdade, buscamos ratificar os processos (sociais e
espaciais) de especulação fundiária com o direcionamento dos capitais, ou seja, é
possível percebermos a busca da renda da terra em determinados contextos, como a
alocação de excedentes e a redução de ganhos financeiros.

Os processos supracitados são devidamente contextualizados pela crise do
modelo econômico, de maior intervenção estatal e maior investimento produtivo,
iniciado após a II Guerra Mundial, e gerou uma profunda recessão e elevação das
taxas inflacionárias garantindo o espaço para a expansão do ideário neoliberal.

Outrora importante, a mediação estatal é duramente combatida em nome da
liberdade de circulação de mercadorias e do próprio capital em sua faceta
financeirizada. Nesse sentido, podemos apresentar a primeira faceta para compor
uma análise sobre a renda da terra na atualidade. A propriedade da terra, além de se
separar da posse, também é “financeirizada”, ou seja, igualmente transportada para
o mercado de ações.



De acordo com Harvey (2012), a ação estatal muda de papel, saindo da
regulamentação/intervenção para a indução da liberdade do e para o mercado.
Diante desses preceitos e com o desenvolvimento de novas técnicas de
comunicação e informática, a escala de ação das empresas torna-se global, a
circulação de capital é instantânea e mundializada e a propriedade é mais uma
faceta dessa conjuntura.

Seguindo com Harvey (2012), praticamente livre das regulações públicas, o
mercado global é potencializado pela enorme variedade de oportunidades de
vantagens comparativas elencadas via diferenciação espacial. O capital, no caso o
título da propriedade fundiária, desloca-se na escala global buscando a
territorialização, mesmo que efêmera, em áreas com elevado potencial de retorno
para os investimentos. Nessa linha, o autor aponta que “os vínculos internacionais
sempre foram importantes, contudo, não há dúvidas que houve uma ampliação” (p.
44).

Os investimentos, diante da menor regulação, deslocam-se com maior
velocidade e frequência, buscando a “articulação de diversas atividades” (Harvey,
2013, p. 374) e equilibrar de forma dinâmica a taxa de lucro, e, atualmente,
deslocando crises, riscos e socializando prejuízos. A transformação da propriedade
da terra em papéis de renda variável entra nesse jogo como mais uma variável
(in)capaz de produzir algum equilíbrio para o modo de produção capitalista. As
conexões do agronegócio brasileiro, claramente pautado na grande propriedade,
representa, justamente, tal momento ao articular a propriedade/produção aos
mercados de renda variável.

Na conjuntura neoliberal, a (re)produção do espaço viabiliza a circulação de
capitais e a montagem de investimentos estrangeiros diretos, ou seja, uma
nomenclatura específica para, por exemplo, compra e fusões de uma empresa pelo
capital estrangeiro, ou a compra de terras – o direito de receber a renda gerada pela
terra – por investidores de qualquer parte do planeta.

Ao tratar desse assunto, Harvey (2011), examinando o comportamento da
reprodução do capital, trabalha, primeiramente, com a possibilidade da expansão



espacial do capital, ou seja, a inclusão de novos territórios no processo de
reprodução ampliada e, em seguida, trabalha com a necessidade de (re)criação de
formas de ampliar as taxas de lucro. Segundo ele,

munida de uma arma potencialmente poderosa (o sistema de crédito), a classe capitalista tem todos os
incentivos para aperfeiçoá-la. E, na verdade, há abundantes evidências de que cada crise sucessiva do
capitalismo impulsionou o sistema de crédito para novas configurações no curso de sua resolução […] o
capitalismo não poderia sobreviver muito tempo na ausência de um sistema de crédito, que diariamente
se torna mais sofisticado nas coordenações que permite. (Harvey, 2013, p. 376).

Ainda nesta trama, o capital, principalmente via mercado de renda variável,
articula novos produtos e expansão/ajuste espacial. Com efeito, há um histórico,11

em momentos de crise, de transferência de investimento do mercado de ações para
o setor imobiliário, retardando a manifestação da crise ou, via renda fundiária, de
assegurar parte do investimento em mercados mais estáveis.

Encontrar ou construir áreas para alocar reinvestimento está articulado com a
dinâmica dos fluxos e busca por fluidez no período contemporâneo. Assim, tais
práticas entre elas a compra de títulos de propriedade no mercado acionário,
entendidas pela conjuntura de ampliação da circulação do capital, constroem o
cenário para compreendermos a renda da terra no contexto da financeirização.

Para Harvey (2011, p. 43),

atritos ou barreiras a esse movimento espacial tomam tempo para ser negociados e diminuem a
circulação. Ao longo da história do capitalismo muito esforço tem sido posto, portanto, na redução do
atrito de distância e dos obstáculos à circulação. Inovações nos transportes e comunicações têm sido
cruciais. Aumentar a abertura das fronteiras do Estado ao comércio e finanças, assinar acordos de livre-
comércio e garantir um bom enquadramento jurídico para o comércio internacional também são vistos
como essenciais a longo prazo.

O paradigma produtivo-financeiro associado à globalização neoliberal produz a
financeirização da propriedade. Quando há possibilidade de apropriação de alguma
forma de renda ou reprodução do próprio capital, além de uma nova
regulamentação para as práticas de produção e comercialização agrícola, como
aponta Woods (2011, p. 250), o “neoliberalism has led in pratice not to the



deregulation of agriculture, but to the re-regulation of agriculture with market-
oriented rationality”.12 Nesse sentido, a orientação é mercadológica e financeira sob
o comando da segunda.

Resumindo os argumentos apresentados, é mister destacar a inevitabilidade de
se pensar a renda da terra no contexto da financeirização marcada, portanto, pela
transformação da terra em um ativo financeiro negociado no mercado de ações.
Assim, a propriedade da terra é, simultaneamente, uma forma de especulação e
segurança para conteúdos mais voláteis no mercado de ações.

A análise da renda da terra serve, entre outros elementos, para estancar o
problema “de como a terra, que não é um produto do trabalho humano, pode ter
um preço e ser trocada como mercadoria” (Harvey, 2013, p. 471). Seguindo com o
autor, a propriedade da terra – ou algum mecanismo financeiro atrelado à
propriedade – equivale ao direito de uma fração do mais-valor produzido.
Avançando, ele apresenta um argumento fundamental para a nossa análise.

As forças básicas que regulam o preço da terra e seus pertences são a taxa de juros e as receitas futuras
antecipadas da renda. Os movimentos na taxa de juros impõem fortes ritmos temporais e colocam os
movimentos de preço da terra dentro de uma estrutura geral definida pelas relações entre a acumulação
do capital e a oferta e a demanda de capital monetário. (Harvey, 2013, p. 471).

Há algumas informações importantes no texto citado. Primeiramente, a relação
entre renda da terra e taxa de juros. Com isto, ainda concordando com Harvey, na
maioria das vezes o aumento potencial de ganhos financeiros é limitador do preço
da terra e, portanto, da renda auferida pelos proprietários. Ao contrário, em
momentos de maior volatilidade, que exigem ativos mais “sólidos”, o preço da terra
(e ativos relacionados) tende a subir, outra possibilidade (que não exclui as outras)
é a redução da taxa juros na renda fixa direcionar a compra de terras (propriedade
ou títulos).

Nesse sentido, é absolutamente importante destacar que há cenários possíveis
de valorização de terras ociosas, reforçando, portanto, a concentração fundiária e a
especulação imobiliária. Por isso, retomando as ideias já citadas, a concentração
fundiária é um instrumento fundamental para a obtenção de renda absoluta



mesmo para terras sem função social.
Entretanto, fugindo de relações dicotômicas, não podemos, em absoluto,

compreender o mercado de ações como volátil e os títulos de propriedade como
estáveis. As manifestações conjunturais da crise estrutural via queda tendencial da
taxa de lucro e as dificuldades na alocação de excedentes, por exemplo, cumprem
com frequência o papel de reconfigurar o sistema. O resultado mais significativo
disso é, consequentemente, a associação da renda com o mercado de renda variável.

De fato, o centro do argumento é explicitado por Harvey (2018, p. 31), quando
o autor afirma que

Se a taxa de ganho monetário for mais favorável a partir de especulação no mercado imobiliário ou de
recursos naturais, ou em operações de capital comercial, então é lá que eles investirão. Se a compra de
dívidas do governo render mais do que a produção, então o capital-dinheiro tenderá a escoar mais para
os setores do que para a valorização propriamente dita.

O argumento supracitado deixa evidente a total falta de “pudores” dos
investimentos no modo de produção. Tal questão está distante de qualquer debate
moral, estruturando-se, portanto, pela necessidade contínua do capital investido
gerar mais-valor,13 expandir-se constantemente e alocar seus excedentes. Nesse
sentido, a renda da terra, incluindo os ativos derivados da propriedade, são,
simultaneamente, fundamentais para a circulação do capital e uma forma
financeirizada de expansão dessa forma no campo.

O modo de produção capitalista é indissociável da produção de excedente e, por
isso, também a crise é inexorável. A impossibilidade de alocar o excedente é base da
explicação do processo de crise e um fio fundamental para melhor compreensão
sobre a renda da terra atualmente.

A crise capitalista é decorrente, assim, do seu próprio movimento. Iasi (2017, p.
65) expõe os termos desse movimento:

Como o capital vive e cresce na concorrência entre capitalistas, a cada ciclo de acumulação, o
investimento deve se dirigir, sempre e cada vez mais, para os elementos que incidem na produtividade
do trabalho, ou seja, no desenvolvimento de tecnologias, matérias-primas, organização do processo de
trabalho. Essa tendência se explica pelo fundamento da lei do valor, ou seja, a busca por produzir mais



com a mesma quantidade de trabalho, reduzindo o valor unitário das mercadorias.

Seguindo com o autor, a crise fica clara quando há “a diferenciação realizada por
Marx entre o capital constante e o capital variável” (Iasi, 2017, p. 65). O mais-valor
produzido é “determinado pela quantidade de trabalho humano abstrato
socialmente necessário”14 e, portanto, depende da força de trabalho humana.
Entretanto, para ganhar produtividade (diante das forças coercitivas da
concorrência), há mais investimentos em capital constante do que em capital
variável (força de trabalho), criando as condições para a queda tendencial da taxa de
lucro.

A crise revela-se diante da produção de excedentes incapazes de gerar, no novo
ciclo produtivo, a taxa de lucro de outrora. Entre outras soluções, o capital
excedente buscará o deslocamento espacial, isto é, vai produzir um ajuste espacial
(Harvey, 2018) capaz de transferir a crise de um local para o outro. Todavia, o
mercado de renda variável também foi/é um caminho de alocação de excedentes.

Sem embargo, em busca de mais-valor relativo via aumento da produtividade, os
detentores dos meios de produção colocam em risco e podem, ao contrário de suas
intenções particulares, fomentar uma crise severa via queda na taxa de lucro. Surge,
então, um agente, aparentemente acima das classes e supostamente universal, capaz
de atuar para socializar os prejuízos: o Estado, instrumento de poder da burguesia,
chancelará a manutenção do sistema via, por exemplo, redução de custo de capital
constante, aumento do capital portador de juros, aumento da exploração da força
de trabalho etc.

Devemos, entretanto, lembrar da última grande crise econômica15 em 2008-09,
iniciada justamente nos mercados de renda variável, outrora o ponto de
desembarque do capital excedente em busca de recomposição da taxa de lucro.
Destarte, recuperamos a renda da terra via ativos financeirizados (capital portador
de juros) como uma possibilidade de investimento de excedentes em momentos de
crise dessa qualidade. A terra fica absolutamente distante de sua função e,
mercantilizada e financeirizada, representa possibilidade (ou não) de alocar
excedentes.



Novamente, Iasi (2017, p. 66) resume a situação acima:

Nesse sentido, toda crise revela uma espécie de subconsumo, mas não no sentido do valor de uso, ou
seja, não se trata do consumo como forma de bens necessários à vida, mas do ritmo de realização de
mais-valor em condições que permitem ao valor retornar ao início do ciclo para que possa ser invertido
em processos produtivos, alcançando taxas de lucro viáveis para o capital.

A produção agrícola, neste contexto, é determinada pela possibilidade de
produzir mais-valor, e a propriedade da terra, pela capacidade de gerar renda. Essa
consideração anuncia o sentido da produção de commodities para consumo interno
ou exportação em curso no Brasil e deixa transparecer o atual fundamento da renda
da terra.

As variações no preço da terra e sua correlação com os
juros: a renda da terra como centralidade do
agronegócio

Uma vertente bastante específica da análise da renda da terra no Brasil é sua
correlação com a taxa básica de juros (SELIC). A SELIC é um importante
marcador de juros e tem sido parte fundamental da política monetária em
praticamente todos os governos desde sua criação.

A variação da taxa de juros implica diretamente na direção do investimento, ou
seja, a elevação da taxa de juros (e maior custo do crédito) direciona excedentes (e
aplicações em geral) para títulos e mercado de renda fixa. Em oposição, a queda na
taxa de juros afasta parte desses investimentos para outros setores.

Por exemplo: um cenário de taxa básica de juros em queda e inflação elevada
reduz consideravelmente o retorno real dos investimentos em produtos financeiros
atrelados à dívida do governo federal. Vale salientar, novamente, a necessidade de
fugir de concepções binárias como investimento financeiro ou produtivo. Na
prática, não existe a separação entre capital produtivo e financeiro, afinal,
praticamente todas as empresas negociam ativos em mercado de renda variável (e
também fazem investimento).



Ainda sobre a taxa básica de juros, é interessante verificar a correlação entre a
variação da SELIC e o preço da terra. O gráfico 1 permite algumas afirmações
pertinentes ao tema da renda da terra.

Gráfico 1 – Variação da taxa SELIC e do preço da terra

Fonte: Banco Central do Brasil, FGV IBRE.

A redução da taxa SELIC atuou em um contexto de crise financeira, isto é,
constrangendo parte do deslocamento para renda variável, e direcionou
investidores para ativos mais seguros como a propriedade e para a obtenção do
mais-valor produzido via renda da terra. Devemos também afirmar a correlação
entre a redução da taxa e aumento do crédito, viabilizando, assim, uma maior
demanda por terras e, consequentemente, o aumento no preço. Portanto, devemos
concordar com Oliveira (2007, p. 64):

É isto que explica a corrida na venda de terras quando a taxa de juros sobe no mercado de capitais. Isto
se faz para transformar a terra em capital-dinheiro e consequentemente aplicá-lo no mercado de
capitais. Ao contrário, quando a taxa de juros começa a baixar, correm todos para vender seus papéis e
comprar terras.

O gráfico 2 ratifica a correlação entre taxa de juros e preço da terra agrícola. No



caso, o nexo também aparece para o arrendamento de terras agrícolas no Brasil.
Vejamos:

Gráfico 2 – Variação do preço de arrendamento de terras de lavoura e taxa SELIC

Fonte: Banco Central do Brasil, FGV IBRE.

Os preços de arrendamento e de compra/venda apresentam o mesmo
comportamento; isto é, criam tendências de crescimento diante da redução da taxa
básica de juros. O mercado fundiário (e também o imobiliário urbano) não
representa, em geral, um grande investimento, por imobilizar o capital. A criação de
ativos relacionados à produção agrícola garante a participação no produto da terra e
na renda referente àquele processo.

A elevação do preço do arrendamento potencializa embates, mediados pela
renda da terra, entre proprietários e arrendatários. O término do contrato, após um
período de investimentos em capital fixo por parte do arrendatário e diante da
elevação do custo de arrendamento, gera um impasse relacionado com a renda. O
proprietário buscará elevar o preço para obter uma parcela maior da renda,
enquanto o arrendatário fará o contrário para reduzir custo e compensar os
investimentos em produtividade.



Para ratificar o argumento desenvolvido, o gráfico 3 expõe a relação de preços
com o valor das commodities agrícolas. Vale frisar a manutenção da tendência de
crescimento do preço das terras agrícolas diante da redução do preço das
commodities. Isso, portanto, reforça a correlação entre o preço da terra e a queda na
taxa básica de juros no Brasil.

Gráfico 3 – Commodities, preço da terra e taxa SELIC

Fonte: Banco Central do Brasil, FGV IBRE, Fundo Monetário Internacional.

Os dados apresentados pelo gráfico acima expressam a conjuntura de crise
econômica do capital e a dificuldade de alocar excedentes. A circunstância de crise
leva investidores, mesmo diante da queda no preço das commodities, às aplicações
em terras de lavoura. Além da correlação com a taxa SELIC, o excedente alocado na
terra vai buscar, imediatamente ou no futuro, capturar uma fração do mais-valor
produzido via renda da terra, via aumento do preço de terras de lavoura.

Considerações finais

A compreensão da renda da terra é inseparável das relações antagônicas entre as



classes sociais no capitalismo. Nesse sentido, os momentos de crise econômica
clarificam os vínculos inconciliáveis engendrados pela assimetria de poder na
sociedade burguesa. Logo, a renda da terra no período hodierno é resultado, como
afirma Harvey (2013 p. 13), da “restauração e reconstituição do poder de classe”.

A crise não é impeditivo para restaurar o poder da classe hegemônica, ao
contrário, é um momento oportuno para (re)criar formas de alocar excedentes e,
consequentemente, recompor a queda na taxa de lucro. Esse cenário é fundamental
para compreendermos a renda da terra na conjuntura do capital financeiro.

Nesse contexto, considera-se a crise do capital como crise na produção,
realização do valor e/ou alocação de excedentes, e caminha com a perspectiva do
modo de produção capitalista como uma relação social. Segundo Harvey (2013, p.
60), “a teoria do valor passa a refletir e incorporar as relações sociais essenciais que
estão no cerne do modo de produção capitalista”. Logo, a renda da terra, muito
além de expressar algo do ponto de vista monetário, é uma relação entre classes,
entre proprietários de terras, meios de produção e, no período hodierno, títulos de
renda variável e força de trabalho.

O capital sob a égide das finanças, além das inúmeras possibilidades de alocar
excedentes em renda variável, fomentou a criação de uma fração da burguesia –
justamente aqueles ligados ao capital financeiro. De fato, buscando a devida
distância de formas fetichizadas, o mercado dito financeiro depende da economia
real, do mais-valor extraído da força de trabalho; sem isso há perda de
correspondência e crise.

A renda da terra, consequentemente, como fração do mais-valor, não é criado
ou resultado da propriedade da terra em si, mas sim da força de trabalho, sendo,
assim, a propriedade da terra apenas uma condição para a apropriação. É
impreterível pensarmos, por exemplo, na renda diferencial sem os ganhos de
produtividade oriundos do mais-valor relativo.

No período vigente, a teoria da renda da terra, apesar das inúmeras formas
financeirizadas, reforça seu caráter inicial, ou seja, a relação entre classes, a
separação da força de trabalho da propriedade da terra e da sua relação com o



sobretrabalho. As transformações em curso reforçam aquilo que é estrutural e
ampliam os elementos circunstanciais.
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3. A educação no campo brasileiro no contexto da
geografia

Alex Cristiano de Souza

Marcelo Cervo Chelotti

Introdução

A educação no campo vem se consolidando como uma área de investigação no
seio da Geografia brasileira, tomando, sobretudo, como ponto de referência as
reflexões e as ações encampadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST). A maior parte dessas investigações partem da Geografia Agrária, que
se dá pela relação entre espaço e território agrário no que diz respeito às condições
educacionais no campo brasileiro, sempre em defesa de uma melhor estruturação
sobre esse assunto, aparecendo ainda a tendência de manter a população no campo,
o que reforça a identidade camponesa.

Em nossa dissertação de mestrado (Souza, 2016), constatamos a existência de
57 trabalhos em nível de pós-graduação em Geografia, entre mestrado acadêmico
(50) e doutorado (7), datadas do período entre 1999 e 2015, sobre o tema. Os
trabalhos abordam uma multiplicidade de abordagens e de objetos de estudo, que
vão desde experiências preconizadas por movimentos sociais e indígenas à análise
de políticas públicas e de discussão do currículo escolar para educação no campo.

O que pretendemos neste texto é trazer uma leitura – dentre tantas possíveis –
da educação no espaço rural brasileiro a partir de uma perspectiva histó- rica,
levando em consideração a formação econômico-social e espacial brasileira, no
sentido de trazer contribuições a esse campo de investigação em processo de



consolidação. Consideramos que a análise da educação no campo necessita de um
respaldo educacional tanto quanto de uma análise consubstanciada da Geografia
no que tange as relações de poder, as espacialidades e a defesa do conhecimento
historicamente produzidos pelo ser humano.

Para tanto, compreendemos a educação como uma relação social inserida e
determinada nas e pelas diferentes formações econômico-social e espacial. Não
discordamos, contudo, da sua contribuição à coesão social que o processo educativo
(formal e/ou não formal) exerce nas distintas formações sociais, no intento do
controle e da reprodução social. Assim, não a concebemos como redentora ou
como causa das mazelas da sociedade. Consideramos que a educação pode
desempenhar um importante papel na transformação social quando trabalhada
com conteúdos (universais), com projeto político, perfazendo uma leitura de
classes, além de estar articulada a outros movimentos do concreto real, que buscam
uma transformação das relações sociais por meio da transformação do modo de
produção vigente.1

Assim, pretendemos não isolar o processo educacional de seu tempo histórico,
mas fazer um rápido exercício, ao longo dessas páginas, dos movimentos e das
perspectivas da educação que ocorreram – sobretudo no campo brasileiro – com a
perspectiva de ter uma melhor compreensão do seu passado para qualificar as
avaliações das experiências atuais. Dessa forma, analisamos a educação no campo
brasileira enquanto desdobramentos de um longo processo, não estancado a uma
determinada temporalidade, visto que há no período atual uma importante
participação de movimentos sociais ligados a luta pela terra.

O presente capítulo está organizado em três grandes partes, sendo a primeira a
introdução, a segunda o desenvolvimento da análise histórica da educação do
campo e a terceira as considerações finais.

Uma análise para a compreensão histórica da educação
no campo no Brasil

Considerando as bases da formação econômico-social e espacial brasileira, não



se pode perder de vista a relação central de exploração exercida pelos países centrais
da economia capitalista sobre as colônias latino-americanas, em especial a brasileira.
Nesse sentido, a partir dos diferentes períodos da história e de acordo com o
desenvolvimento brasileiro, o processo educativo não será neutro em relação às
diferentes classes sociais. Pelo contrário, atenderá uma determinada finalidade,
cumprindo os interesses das classes dominantes, seja na oferta educacional, seja na
seleção dos conhecimentos e dos conteúdos a serem trabalhados e socializados com
os estudantes.

Ribeiro (1992) faz uma análise da história da educação brasileira, calcada na
relação indissociável entre a educação e totalidade social, propondo uma
periodização ao considerar aspectos políticos, econômicos e sociais, sem perder de
vista a relação de dependência do país em relação às nações capitalistas em
formação na Europa. Considera-se assim os seguintes períodos:

1.º Período: 1549 a 1808 (Consolidação do modelo agrário-exportador dependente).
2.º Período: 1808 a 1850 (Crise do modelo anterior e início da estruturação do modelo seguinte).
3.º Período: 1850 a 1870 (Consolidação do modelo agrário-comercial exportador dependente).
4.º Período: 1870 a 1894 (Crise do modelo anterior e tentativa de incentivo à industrialização).
5.º Período: 1894 a 1920 (Ainda o modelo agrário-comercial exportador dependente).
6.º Período: 1920 a 1937 (Nova crise do modelo anterior e início da estruturação do modelo seguinte).
7.º Período: 1937 a 1955 (O modelo nacional-desenvolvimentista com base na industrialização).
8.º Período: 1955 a 1968 (Crise do modelo nacional-desenvolvimentista de industrialização e
implementação do modelo “associado” de desenvolvimento econômico)
(Ribeiro, 1992, p. 18).

Tendo em vista os cinco primeiros períodos propostos por Ribeiro (1992),
procuraremos traçar uma contextualização da educação brasileira como forma de,
mais a frente, balizar as análises da questão educacional no campo. A autora inicia
seu trabalho discutindo a Educação Jesuítica durante o século XVI, considerando
como parte integrante da política colonizadora, assentada nos objetivos de
produção de lucros para a metrópole portuguesa, bem como de formar uma “elite
nacional” masculina, já que as mulheres estariam reservadas a uma educação
limitada às “boas maneiras e as prendas domésticas” (p. 21). A catequização dos



índios à fé católica foi um instrumento político de dominação cultural e ideológica,
bem como um marco para a educação, já que a instrução passará a ser ofertada
apenas aos descendentes dos colonizadores.

A educação organizada pela ordem religiosa em parceria com o Estado
português na colônia estava articulada sob os mesmos princípios da metrópole, qual
seja: uma educação vocacional e arregimentadora da e para a reprodução social e da
Igreja, marcada por uma evidente divisão do trabalho, na qual as classes dominantes
tinham uma formação vinculada ao trabalho intelectual/ não manual, enquanto a
classe trabalhadora, quando inserida no processo educativo institucionalizado,
estava vinculada às atividades laborativas (Lins, 2003). No território colonial
brasileiro, a perspectiva de Ribeiro (1992, p. 34) era de que

do ponto de vista educacional, a orientação adotada foi a de formar o perfeito nobre, agora negociante;
simplificar e abreviar os estudos fazendo com que um maior número se interessasse pelos cursos
superiores; propiciar o aprimoramento da língua portuguesa; diversificar o conteúdo, incluindo o de
natureza científica; torná-los os mais práticos possíveis. Surge, com isso, um ensino público
propriamente dito. Não mais aquele financiado pelo Estado, que formava o indivíduo para a Igreja, e
sim o financiamento pelo e para o Estado.

As intervenções do Estado nas áreas da educação e da formação profissional
seguem na perspectiva do desenvolvimento desigual e combinado relativo à oferta,
em quantidade e em qualidade, refletindo também a tendência conservadora da
política colonial, na medida em que os cursos criados estão relacionados à defesa
nacional, em especial das forças armadas e na reprodução das relações sociais, como
pode ser observado a seguir:

É em razão da defesa militar que são criadas, em 1808, a Academia Real de Marinha e, em 1810, a
Academia Real Militar (que em 1858, passou a chamar-se Escola Central; em 1874, Escola Politécnica, e
hoje é a Escola Nacional de Engenharia), a fim de que atendesse à formação de oficiais e engenheiros
civis e militares. Em 1808 é criado o curso de cirurgia (Bahia), que se instalou no Hospital Militar, e os
cursos de cirurgia e anatomia, no Rio. No ano seguinte, nesta mesma cidade organiza-se o de medicina.
Todos esses visam atender à formação de médicos e cirurgiões para o Exército e a Marinha.Em razão da
revogação do Alvará de 1785, que fechara todas as fábricas, em 1812 e criada a escola de serralheiros,
oficiais de lima e espingardeiros (MG); são criados na Bahia os cursos de economia (1808), agricultura
(1812), com estudos de botânica e jardim botânico anexos; o de química (1817), abrangendo química



industrial, geologia e mineralogia; em 1818, o de desenho técnico. No Rio, o laboratório de química
(1812) e o curso de agricultura (1814). Tais cursos deveriam formar técnicos em economia, agricultura
e indústria. (Ribeiro, 1992, pp. 40-1).

A implantação desses cursos efetiva o conhecimento como ferramenta técnica
no suporte de instituições nacionais, como é o caso demonstrado da defesa militar,
contando com um grande e importante aparato da medicina, até então não
institucionalizado. Quanto aos cursos de orientação eminentemente tecnicista
(serralheria, economia, agricultura, química industrial, geologia, mineralogia – para
o contexto histórico), nota-se a intencionalidade de articular a formação técnica a
uma dinâmica produtiva modernizada, superando o modelo agrário-exportador
pelo modelo agrário-comercial, o que mantém a exportação e a dependência como
essência da relação.

Essa conjuntura tem paralelo ao momento histórico, em que há a necessidade
de modernizar as relações sociais e de produção internas, considerando o processo
histórico de desmonte do tráfico negreiro, sob ordenamento inglês, e uma abertura
mais ampla ao processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista no
país. Isso culminou na implementação da Lei de Terras de 1850, que acaba por
converter a terra em mercadoria, e na “libertação do trabalho escravo”, associada à
criação de um mercado de trabalho livre, no padrão burguês da sociedade ocidental
capitalista.

Há, nesse sentido, a educação como um importante processo, mas não
prioritário, na política maior do Estado brasileiro, centrando suas ações na busca
por ampliar as relações de exploração, produção e reprodução do capital. Limitou-
se, assim, a oferta educacional de modo a não contemplar toda população em idade
escolar. No entanto, nesse período, influenciado por outras ideias, o ordenamento
nacional se redireciona2 a “elevar” o país ao nível de seu momento histórico, em
comparação ao desenvolvimento econômico das nações europeias, a partir da
modernização do país. Segundo Ribeiro,

Liberais e cientificistas (positivistas) estabelecem pontos comuns em seus programas de ação: abolição
dos privilégios aristocráticos, separação da Igreja do Estado, instituição do casamento e registro civil,



secularização dos cemitérios, abolição da escravidão, libertação da mulher para, através da instrução,
desempenhar seu papel de esposa e mãe e a crença na educação enquanto chave dos problemas
fundamentais do país. (Ribeiro, 1992, p. 62, grifo nosso).

A educação rural se institucionaliza no Estado brasileiro em 1889, no momento
da proclamação da República, inserida na pasta ministerial de Agricultura,
Comércio e Indústria, com a finalidade de fornecer educação àqueles habitantes
com idade escolar residentes no campo. Essa política foi interrompida logo em
1894; contudo, readmitida em 1909, mediante as perspectivas de transformações
pelas quais a nação passava (Souza, 2014).

Não perdendo de vista nosso escopo principal de análise – a educação no campo
no Brasil – consideramos que todo esse movimento é de grande importância para
compreender as relações desenvolvidas no processo entre educação e sociedade, o
qual terá no século XX um movimento que reivindica a educação como forma de
manter o homem no campo, identificada como ruralismo pedagógico.

O ruralismo pedagógico, de acordo com Bezerra Neto (2003), tinha como
pressuposto a fixação do homem no campo por meio da educação. Essa perspectiva
é tocada em meio a crise de acumulação capitalista dos anos 1929-30 e de um
conturbado período político brasileiro, que conta com a chegada de Getúlio Vargas
ao poder (1930-34) – com o surgimento da Ação Integralista Brasileira (AIB) em
1932, liderada por Plínio Salgado, e – do movimento que surge como oposição à
AIB, em 1935, a Ação Nacional Libertadora (ANL) comandada por Luís Carlos
Prestes. É nesse momento que Vargas busca uma maior articulação
desenvolvimentista unindo estrategicamente os setores dominantes do campo e da
cidade. O movimento dos ruralistas pedagógicos vem a defender um processo
educativo diferenciado para os habitantes do campo, considerando que

Para essa fixação, os pedagogos ruralistas entendiam como sendo fundamental que se produzisse um
currículo escolar que tivesse voltado para dar respostas às necessidades do homem do meio rural,
visando atende-lo naquilo que era parte integrante do seu dia a dia: o currículo escolar deveria estar
voltado para o fortalecimento de conhecimentos que pudessem ser utilizados na agricultura, na pecuária
e em outras possíveis necessidades de seu cotidiano. (Bezerra Neto, 2003, p. 15).



A nova formação econômico-social e espacial desse período (marcado pela crise
de 1929) está relacionada à transição de uma sociedade com relações – econômicas,
sociais e de produção – predominantemente agrárias para uma organização social
em transformação no sentido urbano-industrial. Aí assentava a grande preocupação
do ruralismo pedagógico, na ânsia por equilibrar o êxodo rural e manter o homem
do campo em seu espaço, bem como de levar uma educação formal, reduzindo os
problemas do analfabetismo no campo brasileiro.

Conforme Bezerra Neto (2003), o ruralismo pedagógico era signatário da tese
de que o país deveria ampliar sua ruralização, tendo como grandes expoentes Sud
Menucci, Carneiro Leão, Ribeiro Couto, Luiz Pereira, Francisco Faria Neto e
Alberto Torres. Havia grande preocupação com a formação dos professores para
atuar nas escolas rurais, já que esses eram formados nas cidades, levando consigo
uma carga ideológica urbanocêntrica para os estudantes, não contribuindo, porém,
com a valorização do campo e, por conseguinte, sua fixação nesse espaço. Por outro
lado, apenas a efetivação de escolas rurais não bastava para esse projeto, processo
que culminou com a criação de “cursos de ruralismo”, que

[…] poderiam suprir as necessidades do homem do campo, devendo ser viabilizados a partir de um
conteúdo que pudesse contar com as seguintes disciplinas, como apresentado por Ary Lex:
a – Higiene Pessoal: alimentação; cuidados pessoais; higiene doméstica; combate às moléstias;
b – Sociologia Rural: que estudaria os principais problemas criados pela vida social no campo, a fim de
que os professores pudessem interpretá-los e cooperar na sua solução;
c – Educação Rural: ensino da leitura e da linguagem no meio rural; educação física; jogos e todos os
ensinos através dos centros de interesse rurais;
d – Atividades Rurais: visando a estimular nos mestres a simpatia pelo campo, para que depois eles a
transmitissem aos alunos [...] (Bezerra Neto, 2003, p. 16, grifos do autor).

Mesmo com uma abordagem a partir de uma perspectiva nacionalista (já que
não era a única), Souza (2014) analisa tanto o histórico da educação do campo,
quanto o movimento ruralismo pedagógico como faces do imperialismo. Situou
também as contradições imersas no país, dos anos 1920 até o período varguista, que
tivera grande expressão, como o “Movimento dos 18 do Forte (1922), a Semana de
Arte Moderna (1922), a fundação do Partido Comunista (1922), a Revolta



Tenentista (1924) e a Coluna Prestes (1924 a 1927)” (Souza, 2014, p. 105), além
dos impactos da quebra da bolsa de Nova Iorque (1929) e da Grande Guerra
Mundial. No campo educacional, o escolanovismo, de John Dewey ganha sua
versão abrasileirada na Escola Nova, de orientação liberal, sucumbindo as
experiências educacionais socialistas e libertárias (anarquistas) de grande inserção
no seio do movimento operário durante o governo Vargas.

Como continuação, no governo Vargas a educação é colocada como elemento
fundamental para a formação social brasileira, mas a serviço dos interesses da
política externa e da burguesia interna – institucionalizada pela Constituição de
1937, juntamente com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) –
cindindo de vez a educação, com um corte de classe, uma vez que a formação para o
trabalho manual seria desenvolvida pela classe trabalhadora, enquanto a formação
intelectual/não manual estaria delegada às classes dominantes. Dessa forma, como
afirma Souza (2014, pp. 108-9),

A partir de 1940, a educação brasileira incorporou a matriz curricular urbanizada e industrializada e
impôs interesses sociais, culturais e educacionais das classes dominantes brasileiras como
fundamentalmente os mais relevantes para todo o povo brasileiro. Já não havia a preocupação com a
construção da identidade nacional. Todas as discussões sobre educação estavam vinculadas à política
externa norte-americana.Os organismos internacionais vinculados ao imperialismo norte-americano
começavam a se interessar cada vez mais pela educação do campo, já prevendo os resultados que
poderiam ter com o controle ideológico dessa população. Além do mais, precisavam conter o avanço das
organizações de lutas camponesas. Vale assinalar que, na República Velha e no governo Vargas,
explodiram, pela via militar, muitas lutas dos camponeses contra as oligarquias rurais, como Canudos,
Contestado, Pau de Colher e outras, além de levantes de operários e camponeses sob a orientação do
Partido Comunista, como a Coluna Prestes, o heroico Levante de 1935, etc. Nas décadas seguintes, as
importantes e combativas Ligas Camponesas causavam grandes preocupações à burguesia burocrática-
latifundiária, com as tomadas de terras e a organização de frentes guerrilheiras. Em outubro de 1945, foi
firmado um acordo entre o governo brasileiro e a Fundação Interamericana de Educação. Conforme
Mendonça (2007), este acordo possibilitou desenvolver relações mais íntimas com docentes do ensino
agrícola dos Estados Unidos; facilitou o treinamento de brasileiros e americanos especializados em
ensino profissional agrícola e possibilitou que fossem programadas atividades no setor da educação
rural, do interesse de ambas as partes contratantes, que em nada serviram para escolarização da
população, mas para o que Leite (1999) chama de educação informal.



Na concepção de Mendonça (2009), a luta contra o analfabetismo que afetava a
população brasileira tornou-se bandeira pelos Ministérios da Educação e Saúde
(MES) e também pelo Ministério da Agricultura, mantendo porém as diferenças
entre essas pastas ministeriais, que tiveram suas ações centradas na capacitação de
trabalhadores adultos, como foi o caso da Campanha de Educação de Adultos, em
1945.

Seguindo os padrões desenvolvimentistas do Pós-Segunda Guerra e da Guerra
Fria, em 1945 é firmado um acordo de “cooperação técnica” entre o Ministério da
Agricultura e uma agência privada norte-americana, dando início à Comissão
Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais (CBAR). O acordo
previa a qualificação de trabalhadores rurais adultos, nos Centros de Treinamentos
(CT), por outro lado, crianças e jovens de todo país poderiam passar por
especializações nos Clubes Agrícolas Escolares, nos Estados Unidos, no intuito de
formar líderes rurais que despertassem o “amor à terra e ao trabalho”, como forma
de manter a população no campo. Faz-se mister registrar que esse processo não
aconteceu apenas no Brasil, já que foi uma prática disseminada pelos países do
“terceiro mundo”, como registrado por Mendonça (2009).

No início da década de 1950, a partir do CBAR, se constitui no Brasil a
Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), com atuação em áreas marcadas
por pequenas propriedades, chegando a trabalhar com parceiros e rendeiros, mas
concentrando as “atividades do programa em determinados estados e regiões, em
particular onde existiam conflitos por terras”, e isso “indica que a escolha das áreas
de atuação esteve atrelada a posições relacionadas à posse da terra no Brasil”
(Barreiro, 2010, p. 52). Essa política, como sustenta a autora, foi parte constitutiva
do projeto norte-americano, aliado à Organização das Nações Unidas (ONU), no
combate ao comunismo, que buscava frustrar as organizações populares,
representando um pacto de conciliação entre os diferentes setores sociais com o
discurso de trabalho educativo como forma de desenvolver empreendimentos entre
os habitantes do rural e da autonomia do camponês, estabelecida por meio de
parcerias com fazendeiros, igreja e prefeitos. O CNER chegou a contar com 72



unidades em funcionamento no país, em 1962, sempre priorizando as áreas onde
havia conflitos pela posse da terra e

observa-se que a educação era colocada em si mesma como instrumento para alavancar progressos
coletivos, sem explicitar os mecanismos de dominação, apesar de citados em determinados momentos,
eles eram indicados para encaminhamentos de conflitos, no nível individual e não coletivo. (Barreiro,
2010, p. 56).

É sobre a ideologia norte-americana que se pretende, no Brasil, incorporar o
agricultor à lógica do mercado, segundo Mendonça (2009), fornecendo assistência
técnica – dos jovens e adultos capacitados nos Estados Unidos – por meio das
Extensões Rurais, das Semanas Ruralistas, apoiadas pela Igreja, além de
financiamentos públicos e privados de Crédito Rural. Assim, as ações do Estado
eram movidas

para legitimar a ressignificação em curso no próprio conceito de Educação Rural, os grupos no poder
canalizaram esforços para preservar a subalternidade do trabalhador rural, defendendo uma política
‘educacional’ destinada à qualificação de mão-de-obra adulta e totalmente desvinculada da instituição
escolar. Impossível não relacionar semelhante redefinição ao contexto marcado pela germinação, no
país, de inúmeros movimentos sociais, como as Ligas Camponesas, por exemplo. Com tal pano de
fundo, a Extensão Rural e seus correlatos visavam um duplo objetivo: promover o disciplinamento
coletivo, através da vulgarização dos códigos e visões de mundo transmitidos por intelectuais
estadounidenses e consagrar a Assistência Técnica e Financeira enquanto ‘modalidade de ação
educativa’ por excelência, destinada a maximizar a produtividade do trabalho agrícola. (Mendonça,
2009, p. 12).

Dando continuidade a essa análise da educação no campo brasileiro por meio
das interferências externas, Bezerra Neto et al. (2011), ao analisarem o Programa
Escola Ativa no estado de São Paulo, constatam, a partir de seu histórico, o
internacionalismo intervencionista deliberado pela UNESCO (tendo o Banco
Mundial e a UNICEF como entusiastas) às nações latino-americanas. Criado em
1960, em 1970 é aportado na Colômbia, país que recebeu maiores investimentos
ao receber o programa, que tem como dinâmica a autoaprendizagem
individualizada, por meio de guias e fichas, em turmas multisseriadas. No Brasil,
apenas nos anos 1990 é que o programa se materializa, num contexto de crise



econômica, inserção da política neoliberal e da ebulição dos movimentos sociais de
luta pela terra. Os primeiros cursos são alocados inicialmente em estados do
Nordeste, marcado por maiores contradições expressas na concentração de riqueza,
sendo rapidamente incorporado por todas as unidades federativas do país,
contribuindo no controle do trabalhador e na reificação das formas de reprodução
social, em detrimento de uma ação coletiva de transformação da sociedade.

Não parou por aí a influência e a interferência do Banco Mundial sobre a
educação no campo brasileiro. Conforme análise de Oliveira (2015) sobre o
Projovem Campo – Saberes da Terra na Paraíba, a autora considera que esse
organismo multinacional investe nessa modalidade de educação como forma de
atender as metas de desenvolvimento estabelecidas pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI), Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD), como
forma de melhorar os índices de desenvolvimento como o PIB e o IDH,
“transformando” os países subdesenvolvidos em países em desenvolvimento.

Considerando a situação de penúria da educação brasileira, que teve seu arranjo
segundo o processo de formação econômico-social e espacial, percebemos, a partir
dos dados INEP-2002 e do PNAD-2011, analisados respectivamente por Oliveira
(2015) e Bezerra Neto (2009), a desigual distribuição da educação pelo país, como
se observa sobremaneira os dados relativos entre a educação no campo e a educação
urbana brasileira. Bezerra Neto (2009, p. 1) revela, por exemplo, que no campo
“apenas 23% dos alunos de 10 a 14 anos estavam matriculados nas séries adequadas
à sua idade, índice que chegava a 47% na cidade, o que pode servir de indicativo da
adequação do ensino e dos investimentos realizados no meio rural”. Dados
contraditórios que se repetem com constância, como na relação de tempo de
permanência na escola, em que o estudante rural na faixa de 15 anos ou mais tem
como média 3,4 anos, enquanto no espaço urbano o número chega a sete anos de
permanência, considerando ainda que, entre os estudantes rurais, 60% deles
encerram sua vida escolar ainda no ensino fundamental. Quanto à estrutura física
das escolas, o padrão desigual é mantido em cabal desproporção, sendo que, nesse



período, 58% das escolas urbanas tinham biblioteca, enquanto nas escolas rurais
tais recursos não chegavam a 6%. Avaliando os dados sobre a oferta e
disponibilidade dos recursos ligados à informática, as diferenças são ainda mais
agudas.

Oliveira (2015) centra sua análise sobre os resultados finais desse processo, a
saber, o analfabetismo rural, que em 2011 representava 21,20% da população,
enquanto entre a população urbana a quantidade era de 6,5%. Ampliando a
questão, o analfabetismo funcional, conforme a autora, é ainda mais agravante, já
que, além dos 21,20% da população analfabeta, acrescenta-se 31% de analfabetos
funcionais no campo, seguido por 20% no espaço urbano, como demonstrado pelo
gráfico 1.

Gráfico 1– Níveis de analfabetismo e analfabetismo funcional da população de 15
a 64 anos, por setor (2011)

Fonte: Inaf Brasil 2001-2002 e 2011 – Adaptado de Oliveira (2015).

Além da problemática do analfabetismo, há de se considerar a concentração
desigual e combinada dessa situação, quando as maiores taxas de analfabetismo, por
regiões, se concentram no Norte e Nordeste do país, com 9% e 17% de sua
população, respectivamente; esta desprovida de recursos elaborados na articulação e



compreensão da escrita (Oliveira, 2015). Frigotto (2010, p. 28) expressa de modo
mais claro tal situação, em que

o retrato da precariedade da educação básica como direito social e subjetivado no Brasil equivale a
quatro populações do Uruguai de analfabetos absolutos. O Brasil convive em pleno século XXI, com
mais de 14 milhões de analfabetos, o que equivale a 10,5% da população maior de 15 anos, revelando
um ensino fundamental precário e um ensino médio que atinge, também precariamente, apenas a
metade da população de jovens que constitucionalmente deveriam tê-lo por direito.

Outra faceta desse desenvolvimento desigual e combinado pode ser observado
pelo fechamento de escolas rurais3 levadas a reboque como consequência das
políticas de desenvolvimentos encampados pelo Estado brasileiro, que teve como
prioridades o desenvolvimento urbano/industrial da região centro-sul brasileira,
além do investimento massivo, a partir do próprio Estado e de capitais nacionais e
internacionais, na produção de commodities agrícolas e minerais por todo espaço
brasileiro, bem como na produção de energia e estrutura para produção e
reprodução ampliada do capital.

Seguindo por esse contexto estrutural da formação econômico-social e espacial
brasileira, da alta concentração da propriedade privada, da legitimação do
latifúndio como reserva e produção de valor, da modernização conservadora da
agricultura como forma de melhor capitalizar o espaço agrário ao capital mundial e
da penúria da educação, sobretudo no campo brasileiro, é nas ocupações de terra do
MST que “nasce” a necessidade de uma luta pela terra e da reforma agrária,
articulada a uma luta pela educação no campo numa perspectiva de transformação
social, da construção do homem novo para uma nova sociedade, superando o
capitalismo (Caldart, 2012, Ribeiro, 2010 e Bauer, 2009).

Esse movimento, encampado pelo MST e movido pela articulação entre a
reforma agrária e a educação, já tinha como preocupação, nos anos 1980, as altas
taxas de analfabetismo na sociedade e entre os membros do Movimento. Daí a
sustentação em enfocar a educação junto com o processo político e estrutural que é
a questão agrária brasileira, propondo a ocupação dos latifúndios (do latifúndio da
terra e do latifúndio do conhecimento, do saber) baseada em uma educação de base



política e na luta por uma educação formal no âmbito da luta pela terra,
materializado na construção de escolas do campo.4

Conforme os Boletins da Educação5 do MST, é possível compreender sua
perspectiva ampliada da educação, no que toca seus principais referenciais dessa
área, que vão desde a Escola do Trabalho soviética de Pistrak e Makarenko à
perspectiva histórico-cultural de Vygotsky e Luria. Mas, conforme afirma Bezerra
Neto (1999), também é baseado em um referencial teórico eclético, já que o MST
assume também uma perspectiva “existencial-culturalista”6 de Paulo Freire (Paiva,
1980) e do construtivismo de Piaget. Para além disso, como afirma o autor

Cumpre assinalar que a proposta pedagógica do MST não é uma proposta que surge do nada ou que
busque dar início a uma nova pedagogia. Na prática, é uma apropriação da proposta educacional de
Paulo Freire, inclusive com os problemas decorrentes dessa metodologia, acompanhada das orientações
de pensadores como Makarenko, Piaget, Martí e Che Guevara. (Bezerra Neto, 1999, p. 47).

É desse movimento que tem grande repercussão a luta por uma educação
transformadora para o campo brasileiro. Luta encampada por diferentes setores
sociais que participaram, a partir dos anos 1990, do I Encontro Nacional de
Educadores da Reforma Agrária (ENERA), realizado em 1997, e das Conferências
Por Uma Educação do Campo, realizadas em 1998 e 2004. Essas são um marco no
avanço dessa discussão no país e abriram espaços para outros debates entre seus
pares, entre setores progressistas de algumas universidades e, sobretudo, na
conquista de políticas públicas, que tem como caso mais expressivo o Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), iniciado em 1998,
replicando na reestruturação de escolas rurais, na Educação de Jovens e Adultos e,
em uma série de cursos de nível superior e de pós-graduação, bem como na
formação de professores, como pode ser observado a seguir:

No PRONERA existem projetos de educação de jovens e adultos visando à alfabetização, escolarização e
capacitação dos trabalhadores dos assentamentos da reforma agrária, além de projetos de formação
inicial como a Pedagogia da Terra e a licenciatura em educação do campo. Existem projetos de formação
continuada como a especialização lato sensu em educação do campo. Os cursos de Letras, História, Geografia
e Agronomia também são desenvolvidos no contexto do PRONERA. (Souza, 2008, p. 1091 – grifo nosso).



O movimento por uma educação do campo defende um projeto de educação
articulado com estratégias de desenvolvimento, de modo que essa educação seja
específica e diferenciada da educação dos espaços urbanos, além de respeitar e
fortalecer a cultura camponesa,7 e que possa garantir melhores condições para o
estabelecimento e fixar juventude no campo (Arroyo et al., 2008).

A partir da Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo, iniciam-se
círculos de pesquisa sobre essa temática na Geografia, de forma autônoma e não
diretamente relacionada, dissolvida no amplo leque de discussões acolhidas pela
Geografia Agrária, que se estende pelo largo espectro de abordagens, como a
questão agrária, as disputas territoriais e por água, o desenvolvimento da
agricultura, as relações campo-cidade, as relações de gênero, pluriatividade etc.

Dessa forma, a educação no campo se configura como uma temática cara ao
estudo da Geografia, tanto no que toca a educação quanto na sua discussão
associada à questão agrária, o que pode ser percebido no ganho de espaço em
eventos dessa área, como o Simpósio Internacional de Geografia Agrária (SINGA)
e o Encontro Nacional de Geografia Agrária (ENGA). Essa temática passa a
conformar um objeto de estudo8 na Geografia, superando a escassez de pesquisas,
como abordaram Arroyo (2006) e Arroyo et al. (2008) em relação à incipientes
pesquisas sobre a educação no campo por pesquisadores que atuam na área da
Educação/Pedagogia.

Considerações finais

Como assinalado na introdução, nossa intenção com este texto era apresentar
uma perspectiva de interpretação para a análise da educação no campo brasileiro,
entre tantas possíveis e identificáveis nos trabalhos acerca desta temática na
Geografia. Consideramos válidos os esforços presentes em uma série de artigos
acadêmicos, dissertações e teses, mas consideramos fundamental uma leitura que
parta das bases históricas e educacionais como forma de melhor apreender o
fenômeno.

Abordagens que partem do tempo presente são importantes para a elaboração



crítica e de propositura prática, mas é necessário compreender, a partir do
movimento histórico, as armadilhas que, por ventura, possam correr, como é o caso
do ruralismo pedagógico, do Programa Escola Ativa e das iniciativas tocadas por
organismos internacionais intervencionistas como a UNICEF e a UNESCO,
braços político-educacionais da ONU.

De toda forma, são válidos os esforços, no que toca a superação do atual modelo
educacional brasileiro, desde que, por uma perspectiva estrutural, considere as
questões de material – as escolas, bibliotecas, laboratórios, ginásios etc. –, bem
como as questões relativas à condição docente – formação ampla, sólida e
continuada, remuneração decente, redução de jornada de trabalho e de alunos em
sala de aula. No plano da gestão e administração escolar, o debate sobre a matriz
curricular e a consequente organização dos conteúdos devem ser pautados dentro
de uma totalidade de conhecimentos escolares produzidos histórica e socialmente.
Estes são elementos fundamentais para se garantir o acesso – e permanência – com
razoável qualidade, visando atingir níveis satisfatórios de educação, seja no urbano,
seja no espaço agrário.

Ao conjunto dessas discussões, devem participar profissionais de diferentes
áreas, e a Geografia tem um importante papel para pensar e planejar tais ações,
desde a articulação que envolvem as questões entre o agrário e o urbano, campo e
cidade, às questões de planejamento, bem como o acúmulo que se tem da interface
entre Geografia e Educação na produção do conhecimento.
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1 Esta concepção é orientada, sobretudo, a partir de: Marx & Engels (2011); Lenin (2010 e 2015); Pistrak
(2011); Mészáros (2005); Saviani (1986 e 1997); Lombardi e Saviani (2008).

2 Para Ribeiro (1992) do agrarismo-exportador dependente para uma situação de inserção na dinâmica da
produção capitalista mundial de maior complexidade, ou seja, com inserção no processo de tentativa de
incentivo à industrialização, com sua consequente transformação nas relações sociais.

3 Baseados no Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), a Folha de São Paulo (2014) – um dos jornais de maior circulação do país – anunciou que há, em
média, oito escolas sendo fechadas diariamente no Brasil. Esses dados também foram trabalhados pelo MST
(2015), que denunciou o fechamento de mais de 37 mil unidades escolares no campo brasileiro no período
que compreende os de anos 2000 a 2015, localizando a maior parte na região Norte e Nordeste.

4 O MST trabalha, então, com a perspectiva de uma educação do campo, partindo da perspectiva de que a
educação rural estatal até então existente (quando existia) era de cunho funcionalista e profissionalizante, a
serviço do capital. Os termos escolas rurais, educação rural e educação no campo são, nesse sentido, formas
que devem ser superadas, pois representam uma política de educação que é produzida pelo espaço urbano e
transplantada ao espaço rural a partir da formação de professores e da elaboração dos materiais didáticos, com
ideologia urbanocêntrica, interferindo no processo de ensino/aprendizagem e na vida do estudante do
campo. Assim, a proposta de uma educação do campo debate a necessidade de uma educação que seja
produzida pela classe trabalhadora do campo, desde a sua perspectiva teórico-filosófica (compreensão de
mundo) até pela formação de professores e produção de material didático, auspiciando, neste caso, uma
educação que seja do e no campo (Arroyo et al., 2008; Caldart, 2012).

5 Boletim da Educação foi um material produzido pela direção do MST para formação de sua militância que
difundiu os princípios de sua concepção de educação. Esse material e outros estão disponíveis em
http://reformaagrariaemdados.org.br/biblioteca/cadernos, acessado em 21 de agosto de 2015.

6 Segundo Vanilda Paiva (1980), “Paulo Freire tem indicado explicitamente ter sido o existencialismo a
corrente filosófica que maior influência exerceu sobre o desenvolvimento de suas ideias pedagógicas. E não se
trata do existencialismo em geral, mas daquele que se desenvolveu em conexão com os princípios que, para o
cristianismo, devem reger a relação com o próximo”. Não estamos questionando a perspectiva crítica de Paulo
Freire, mas apenas identificando o deslocamento da luta de classes por relações existenciais-culturalistas,
adotadas pelo Movimento por uma educação do campo.

7 Sobre esta discussão, na perspectiva do campo da educação, ver Gilberto Luiz Alves (2009), e o embate do
especifismo cultural em oposição a um conhecimento universal que deve ser apropriado pela classe
trabalhadora, para o qual o autor resgata a concepção de que “[…] Lênin exigia cautela e afirmava que a
democratização da cultura passava, primeiro e necessariamente, pelo domínio da cultura burguesa pela
trabalhador. Isso não era pouco. É conveniente retomar a relação do trabalhador com a cultura sob o
capitalismo. Neste modo de produção, é desejável que se esclareça, o conhecimento culturalmente
significativo, inclusive a cultura burguesa de qualidade, ou seja, tudo aquilo que se expressa riqueza de
patrimônio cultural da humanidade, sempre foi sistematicamente negado aos operários e seus filhos, inclusive
dentro das escolas, onde tem dominado somente as suas formas mais vulgarizadas pela mediação do manual
didático.” (Alves, 2009, p. 144).

8 Objeto de estudo no campo teórico, mas um importante movimento propositivo de transformação do real.



4. A formação conceitual do campesinato e da
produção familiar no Brasil

Darlene Aparecida de Oliveira Ferreira

Sibeli Fernandes

Introdução

O tema proposto para discussão neste capítulo é um dos mais debatidos ao
longo da história, seja ela acadêmica, social, política e econômica. Trata-se de
múltiplos olhares para uma realidade também diversa. Durante longo período
procurou-se entender como a “agricultura capitalista ainda mantém, sob diversas
formas, a produção familiar?” (Oliveira, 1988, p. 4). Considerando-se evidências
empíricas que confirmavam a existência de lógicas pré-capitalistas convivendo em
um ambiente capitalista, o debate se fundamentava na manutenção da produção
familiar, ou até mesmo do campesinato.

Na virada do século XX para o XXI, agricultura familiar e campesinato
passaram a ser tratados como opostos, estando a primeira inserida e operando na
lógica de produção capitalista, que tem a economia de mercado como objetivo. Em
oposição, atuando em mercados distintos (alternativos, institucionais, solidários,
curtos etc.), sob uma lógica territorial, o campesinato é vislumbrado como aquele
ligado aos movimentos sociais e que tem a luta pela terra e a sua democratização
como propósito. Sendo assim, a máxima de que todo camponês é um agricultor
familiar, mas nem todo agricultor familiar é um camponês se difunde. Trata-se de
um conjunto social genérico que incorpora diversidade de situações, específicas e
particulares. Tanto agricultor familiar como camponês correspondem a uma dessas



formas particulares, como um modo específico de produzir e viver em sociedade
(Wanderley, 1995).

Neste capítulo, pretende-se apresentar as diferenciações, continuidades e
rupturas acerca da formação conceitual do campesinato, tema com caráter
polissêmico1 carregado de ideologia e utilizado por diversas áreas do conhecimento
(antropologia, agronomia, economia, sociologia, geografia etc.), que tendem a
destacar perspectivas específicas. É nas diversas possibilidades de definição
conceitual que vamos nos deter a partir de contribuições teóricas da sociologia rural
e da geografia rural. Especificidade e diversidade são as características principais que
nortearam o entendimento dessa realidade.

Este estudo está estruturado em quatro segmentos, o primeiro trata de uma
breve retomada histórica, apresentando ao leitor as pesquisas clássicas do
campesinato, o segundo versa sobre as concepções históricas a respeito das
pesquisas camponesas no Brasil, o terceiro mostra as particularidades das
agriculturas familiares, priorizando sua diversidade, e por fim as conclusões
sugerem um caminho para as pesquisas futuras.

Breve retomada histórica: o que dizem os clássicos do
campesinato

Tratar de tema polissêmico implica em identificar os argumentos que norteiam
os debates e os termos utilizados na análise e conceituação. Para tanto, entende-se
que este grupo social (camponês) ocupa um lugar importante na sociedade e na
economia rural.

Camponês, campesinato, agricultura camponesa, agricultura familiar
camponesa são algumas das denominações indicadas pelas diversas áreas do
conhecimento. Etimologicamente, camponês vem de campo, derivado da palavra
campus, no latim. De acordo com Moura (1981):

Em Roma, paganus designava o habitante dos campos […], da palavra latina pagus, que tanto significa
um território rural limitado por marcos, como também a aldeia camponesa […]. Paganus, em latim, foi



transmutado em payan, no francês, e peasant, no inglês, que significa exatamente camponês. (Moura,
1981, p. 15, grifos do autor).

No repertório linguístico das sociedades agrárias, existe um número expressivo
de palavras que se referem a camponês. O dicionário de sociologia define camponês
como

[…] classe de pequenos produtores agrícolas que, do ponto de vista profissional e da gestão da terra, são
relativamente independentes, por possuírem ou controlarem de fato ou de direito, por força de acordos
de propriedade, de arrendamento, de concessão, ou dos usos locais, tanto a limitada superfície de terra
que cultivam e sobre a qual criam animais para o trabalho ou para a sobrevivência sozinhos ou em
parceria com outros, daí tirando produtos destinados ao autoconsumo, ao mercado ou à acumulação
coletiva, quando a maior parte dos instrumentos de trabalho, dos animais, das sementes, do dinheiro
líquido necessário ao cultivo e à criação; são também independentes pelo fato de empregarem, nessa
atividade, a própria força-trabalho, integrando-a costumeiramente com a ajuda de colaboradores
familiares e só ocasionalmente com o trabalho assalariado externo. (Gallino, 2005, p. 68).

No Dicionário da Educação do Campo, os autores Caldart et al. (2012)
diferenciam famílias camponesas de agricultura camponesa.

As famílias camponesas existem em territórios, isto é, no contexto de relações sociais que se expressam
em regras de uso (instituições) das disponibilidades naturais (capacidades difusas internalizadas nas
pessoas e intangíveis) [...] de um dado espaço geográfico politicamente delimitado. Camponesas são
aquelas famílias que, tendo acesso à terra e aos recursos naturais que ela suporta, resolvem seus
problemas reprodutivos – suas necessidades imediatas de consumo e o encaminhamento de projetos que
permitem cumprir adequadamente um ciclo de vida da família – mediante a produção rural,
desenvolvida de tal maneira que não se diferencia o universo dos que decidem sobre a alocação do
trabalho dos que se apropriam do resultado dessa alocação. (Caldart et al., 2012, p. 113).

No que se refere à agricultura camponesa, os autores entendem que

é o modo de fazer agricultura e de viver das famílias que, tendo acesso à terra e aos recursos naturais que
ela suporta, resolvem seus problemas reprodutivos por meio da produção rural, desenvolvida de tal
maneira que não se diferencia o universo dos que decidem sobre a alocação do trabalho dos que se
apropriam do resultado dessa alocação. Famílias desse tipo, com essas características, nos seus distintos
modos de existência no decorrer da história da formação social brasileira, teceram um mundo
econômico, social, político e cultural que se produz, reproduz e afirma na sua relação com outros
agentes sociais. (Caldart el al., 2012, p. 26).



As definições encontradas nos dicionários revelam-nos as particularidades e
diversidades de cada conceito. Deste modo, camponês refere-se a uma classe
independente que produz alimentos destinados ao autoconsumo e ao mercado,
utilizam a própria força de trabalho, a ajuda mútua e, casualmente, o trabalho
assalariado. O campesinato refere-se ao conjunto de famílias camponesas em um
determinado espaço geográfico. A agricultura camponesa, além de ser um modo de
fazer agricultura, é também o modo de viver das famílias, as quais resolvem
problemas de reprodução social por meio da produção agrícola, estabelecem
relações e tomada de decisões que lhes é própria, e tem como centralidade a
reprodução social dos membros da família, possuindo uma racionalidade distinta
da agricultura capitalista.

Para além dos dicionários, estudos acadêmicos procuraram investigar sobre o
destino do campesinato, as formas como irão se desenvolver no mundo
contemporâneo, seu processo de adaptação ao sistema de mercado, seu
desenvolvimento paralelo ao sistema capitalista, ou ainda a possibilidade de seu
desaparecimento por completo com a intensificação das relações capitalistas no
campo.

Nesse momento, recuperaremos algumas abordagens pouco referenciadas nos
estudos da atualidade, todavia são importantes para entender o movimento do
capitalismo no campo. Para o melhor entendimento da literatura, optou-se por
construir um quadro (quadro 1) com a referência nominal da época, o nome do
autor, a definição, as principais características do conceito, o período a que se refere
e o ano da publicação.

Autores que merecem destaque na caracterização do campesinato são Marx
(1986), Lênin (1988), Kautsky (1980), Mendras (1978), Tepicht (1973) e
Chayanov (1974), que tendem a propor destinos bastante semelhantes à produção
camponesa, embora analisem diferentes contextos históricos e localizações
geográficas específicas.

Quadro 1 - Clássicos do campesinato europeu



Referência
Nominal

Autor Definição Características Período

Camponês Karl
Marx

O modo de produção
capitalista domina a
atividade fabril e as
atividades agrícolas.

Evidencia a extinção dos
camponeses, uma vez que
as grandes propriedades

absorveriam as pequenas,
assim as camadas mais
pobres do campesinato

não aguentariam os altos
impostos cobrados pelos

capitalistas.

A agricultura
capitalista teria três

personagens
(classes):

proprietário
fundiário (dono

dos meios de
produção), o
empresário

capitalista e o
trabalhador
assalariado

(vendedor força de
trabalho).

Ocorreria a
especialização de

funções e a divisão
de classes sociais.

Final do
século
XIX

Camponês
Vladimir
Lênin

Pressupõe a separação
entre indústria e
agricultura,
desaparecendo a
economia de base
natural. Mediados pelo
mercado, os camponeses
se transformariam em
consumidores de
mercadorias (operário)
ou consumidores de
meios de produção
(capitalista).

Burguesia Agrária:
agricultores
camponeses e
camponeses-
artesões; Operários
Assalariados:
camponeses
arruinados;
Operários
agrícolas:
trabalhadores da
terra.

Final do
século
XIX

O homem do campo não



Camponês
Karl
Kautsky

é apenas caracterizado
como agricultor, mas
também como industrial.
O camponês
autossuficiente constitui
uma indústria doméstica
camponesa. O camponês
passa a sofrer a
concorrência da indústria
urbana e do mercado,
transformando seus
produtos em mercadorias
e leva-os ao mercado para
realizar a venda. Ele não
pode mais prover a sua
manutenção sem
dinheiro.

Duas classes:
burguesia e
proletariado. A
indústria seria a
força motriz da
sociedade
capitalista.
Ocorreria
proletarização do
camponês através
do assalariamento.

Final do
século
XIX /
início
do
século
XX

Camponês
/

Produção
Familiar

Alexander
V.
Chayanov

A distribuição dos
recursos terra, trabalho e
capital nas unidades
familiares estava guiada
por uma racionalidade
singular, capaz de tornar
a propriedade familiar
um elemento
fundamental, tanto para
o funcionamento geral da
economia, como para a
organização do espaço. O
eixo central da teoria é a
unidade de produção

O elemento central
da análise é a
empresa familiar
como unidade de
produção e de
consumo, que
busca satisfazer
suas necessidades.
Devem-se levar em
consideração as
especificidades
regionais, a família
como unidade de
análise demográfica
e social, a renda
indivisível. A
propriedade

Final do
século
XIX /
início
do
século
XX



familiar na agricultura. privada é
fundamental e
trabalhada pelo
pai/agricultor e sua
família.

Camponês J. Tepicht

Campesinato constitui
um modo de produção
particular, que não gera

uma formação
econômica, e, por isso,
adapta e interioriza as

regras do sistema
econômico dominante. A

economia camponesa
está incorporada à

economia capitalista por
meio da mercantilização.
Essa economia cresce, se
desenvolve e envelhece,
mantendo, entretanto,

certos princípios
particulares, dentre os

quais se destaca a
simbiose entre empresa
agrícola e família, que é
seu traço dominante.

Uma das
características
principais da
econoomia e

sociedade
camponesa é o

caráter familiar,
exercido através de

um forte
individualismo

quanto ao exterior
com nítida

percepção “do
nosso”, “do outro”
ou “deles” e de um
forte coletivismo

interno, no sentido
de que as

necessidades ou
decisões da família

tenham
precedência ao

querer individual.

Século
XX

Camponês como
mistificação: um
camponês não existe em
nenhum sentido
imediato e estritamente
específico. Existe “um

Quatro
características do
camponês: a) a
propriedade rural
familiar como a



Camponês T. Shanin

camponês” em diferentes
períodos e sociedades. A
heterogeneidade dos
camponeses é
indubitável. Camponês
como generalização:
significa a
homogeneidade dos
camponeses. O camponês
deve ser compreendido
através da investigação
das características do
estabelecimento rural
familiar camponês, tanto
internas quanto externas,
isto é, suas especialidades
reações e intenções com o
contexto social mais
amplo.

unidade básica da
organização
econômica social;
b) a agricultura
como a principal
fonte de
sobrevivência; c) a
vida em aldeia e a
cultura das
pequenas
comunidades
rurais; d) a situação
oprimida, isto é, a
dominação e
exploração dos
camponeses por
poderosas formas
externas.

Século
XX

Camponês Henri
Mendras

Camponês seria definido
a partir do grupo
doméstico cuja
organização econômica e
social determina uma
autonomia relativa frente
à sociedade que o
domina, mas permite sua
originalidade. As relações
econômicas com esta
sociedade se mantém
garantindo uma
autarquia relativa, na

Por campesinato é
necessário
entender a família
camponesa, a
unidade
indissociável que
conta ao mesmo
tempo os braços
que trabalham e as
bocas que tem de
ser alimentadas. A
preocupação
dominante do
camponês é a
perpetuação do

Século
XX



qual não se distingue
produção de consumo.
Quanto mais
diversificada for a
produção camponesa,
mais variada e requintada
será a dieta da família.

sistema, a
manutenção de seu
gênero de vida e a
continuidade de
sua família, grupo
doméstico e
linhagem. A terra é
o patrimônio
familiar.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.

A dissolução dos meios de produção é a característica principal do modo de
produção capitalista, segundo Marx (1986). O capitalismo supõe que deve existir,
de um lado, o proprietário dos meios de produção, de outro o proprietário
fundiário, e de outro os trabalhadores livres. Nesse sentido, não haveria lugar para
um personagem que conseguisse desempenhar papéis distintos simultaneamente.
Por isso, o camponês, que tem incorporado em si esses três papéis, estaria fadado ao
desaparecimento.

Abramovay (1992) acrescenta que, apesar da importância da agricultura, no
trabalho de Marx (1986) não existe algo que complete o eixo de articulação da
questão agrária do final do século XIX: produção familiar, suas tendências e suas
funções no desenvolvimento capitalista. Dessa maneira,

As razões pelas quais o campesinato está praticamente ausente da obra de Marx não podem ser
compreendidas com base naquilo que Popper (1970/1979) chamou de sociologia ou psicologia da
descoberta: não é por etnocentrismo, nem por viver num país onde o campesinato já tinha declinado
irreversivelmente que Marx não se dedica a estudar a produção familiar, mas por razões que se prendem
à própria lógica de sua obra e cuja explicação exige uma pequena digressão teórica. (Abramovay, 1992,
pp. 32-3).

Entretanto, Abramovay (1992) alerta-nos para um lapso conceitual. Em sua
obra, O capital, Marx não construiu um conceito de camponês.

É preciso, entretanto, deixar claro uma consequência teórica: é impossível encontrar na estrutura d’O



Capital um conceito de camponês. Se, do ponto de vista marxista, é impossível falar conceitualmente em
classe operária e burguesia, campesinato é uma expressão que não encontra lugar definido no corpo de
categorias que formam as leis básicas do desenvolvimento do capitalismo. Os proprietários fundiários só
emergem como a ‘terceira’ classe na medida que a eles corresponde um rendimento cuja origem é a mais-
valia social. (Abramovay, 1992, p. 35, grifos do autor).

Marx (1986) considerava o desaparecimento dos camponeses como uma
condição necessária ao desenvolvimento do capitalismo. Em seus estudos, trata o
campesinato como classe social dotada de “baixa classicidade”, ou seja, não
constituiria uma classe no sentido estrito das categorias utilizadas no pensamento
marxista.2 O próprio autor ofereceu “pistas” que indicariam a permanência do
campesinato não na sua forma original, como produtores de bens de uso, mas
transformado, integrado ao sistema capitalista, como produtores de bens de troca.

Outro autor de linha marxista, Lênin (1988), formula sua teoria na
diferenciação social do campesinato. Para esse autor, a economia capitalista é o
resultado do desenvolvimento da economia mercantil caracterizada principalmente
por ser heterogênea. A divisão social do trabalho é a base do desenvolvimento,
sendo fundamental a criação de um mercado interno para o capitalismo. Com o
advento do mercado, a agricultura passou a ser um ramo econômico, produtor de
mercadorias.

Essa especialização da agricultura resultou, segundo Lênin (1988), em uma
diminuição da população que vive na área rural, já que camponeses se
transformaram em operários assalariados na área urbana. Isso pressupõe a perda de
seus meios de produção que resultarão em seu empobrecimento.

A concepção de Lênin (1988) de que a penetração do capitalismo no campo
provocaria transformações no agro mundial é, sem dúvida, indiscutível. Entretanto,
o desaparecimento do campesinato com consequente transformação em burguesia
ou proletariado rural não pode ser plenamente comprovado. Contudo, aqueles que
mantiveram a posse da terra, seja como proprietário ou como parceiro,
desempenham a função que é primordial à condição camponesa, ou seja, eles se
mantêm como trabalhadores. Esta é a função que os distinguem dos operários
agrícolas: estão integrados ao mercado não somente como consumidores, mas



também como produtores e, mais ainda, como consumidores de mercadorias e
meios de produção.

É com Lênin que se desenvolve o mais importante paradigma marxista no
estudo da questão agrária: “o esforço permanente de encontrar na diferenciação social
dos produtores a essência da vida agrária de qualquer país capitalista” (Abramovay,
1992, p. 43, grifos do autor).

Kautsky (1980), no livro A Questão Agrária, afirma que é o modo de produção
capitalista que domina a sociedade atual, e o camponês autossuficiente passou a
sofrer concorrência da indústria urbana que, revestida de grande superioridade,
eliminou rapidamente a indústria doméstica camponesa. De acordo com
Abramovay (1992),

O paradigma oferecido por Kautsky concentra-se muito mais nas relações entre agricultura e indústria,
[…], na impossibilidade de o pequeno estabelecimento agrícola incorporar as conquistas técnicas,
organizacionais e econômicas à disposição dos capitalistas e, portanto, na tendência a que o grande e não
o pequeno se integre com a indústria. (Abramovay, 1992, pp. 46-7).

Quanto mais o setor urbano da época influenciava a atividade agrícola, mais o
camponês sentia necessidade de obter dinheiro, fosse para efetuar o pagamento
pelo uso da terra, fosse para comprar mercadorias que agora não produzia mais.
Então o camponês passa a ser um agricultor/produtor de mercadorias, um
agricultor puro. Kautsky (1980) defendia, na verdade, a superioridade técnica da
grande exploração capitalista em relação à forma familiar de produção.

A transformação da produção agrícola em produção de mercadorias não
possibilitou mais a relação direta entre produtor e consumidor. A maior distância e
duração do mercado criaram a necessidade de um intermediário, ou seja, um
comerciante para o qual o agricultor vendia a sua produção. Caso os negócios não
fossem satisfatórios, a única garantia dada ao intermediário seria a terra, algumas
vezes perdida, e, em decorrência, a consequente transformação definitiva do
camponês num proletário; assim a família camponesa se dissolvia. Outro motivo
para a dissolução da família camponesa é sua transformação em produtora agrícola
exclusiva. Na indústria doméstica, nos períodos de menos trabalho, o excedente de



mão de obra era desviado para essa atividade. Quando a indústria doméstica
camponesa era sobrepujada pela indústria urbana, a saída era o assalariamento
temporário, absorvido pela grande exploração (Kautsky, 1980).

As influências provocadas pelo surgimento do mercado, destacadas por Kautsky
e Lênin, segundo Abramovay (1998), resultaram da industrialização e do comércio
urbano. Segundo ele, a possibilidade de auto exploração encontrada pelos
camponeses representa um obstáculo à adoção de inovações tecnológicas e,
consequentemente, impedia a completa generalização do modo de produção
capitalista.

Em seu livro Marxisme et Agriculture: Le Paysans Polonais, Tepicht (1973)
afirma que as famílias camponesas possuem em seu interior forças marginais
(atividades praticadas pelas mulheres, idosos e crianças em tempo parcial) e não
transferíveis a que assegurava o autoconsumo familiar.

Dessa maneira, as atividades que demandavam mão de obra em abundância
deveriam ser realizadas pelos camponeses, uma vez que sua força de trabalho não
transferível tornava a produção agrícola mais barata do que se fosse realizada
através do trabalhador assalariado. A atividade que requer muito capital deveria ser
realizada pelas empresas capitalistas (Faria, 2001).

A análise mais aprofundada do campesinato, entendendo seu funcionamento
interno e que pode explicar sua continuidade, foi realizada por Aleksander
Vassilievitch Chayanov.3 O agrônomo social russo investigou a fundo como era a
racionalidade da unidade econômica do camponês, tomando como realidade
empírica o campesinato russo. Na análise de Archetti (2014, p. 16):

Todo o período que vai de 1890 até a revolução e, posteriormente, até as medidas de coletivização na
década de 1930 está marcado pela polêmica entre populistas, marxistas e a tendência da qual Chayanov
formava parte, conhecida como […] escola para a análise da organização e produção camponesa […].

De acordo com Salamoni (1992), o que identifica a produção intelectual de
Chayanov é o que ele estabeleceu como linha mestra de sua investigação: o estudo
da distribuição dos recursos terra, trabalho e capital no interior das unidades
camponesas.



A Escola da Organização e Produção criada por Chayanov teve como
fundamentos: primeiro, o comportamento econômico, observado nos camponeses
da zona rural russa, não se ajustava aos modelos de políticas agrárias propostas pelas
teorias marxistas/leninistas;4 segundo, a mesma Escola propugnava que a
distribuição dos recursos terra, trabalho e capital, nas unidades produtivas
familiares, estava guiada por uma racionalidade singular, capaz de tornar a
propriedade familiar um elemento fundamental, tanto para o funcionamento geral
da economia como para a organização do espaço. Na análise de Oliveira (1988, p.
13),

Tratava-se de um problema analítico e não estatístico, já que dados para estas três unidades de análise
estavam disponíveis. Após vários estudos concluiu-se que a família era a melhor escala para entender a
unidade de produção, de sociedade e de reprodução. Diante disto, dois problemas surgiram: Como a
diversidade regional (socioespacial) afetava a unidade familiar camponesa? E como correlacionar as
diversas categorias encontradas e realizar a regionalização? Para obtenção de tal regionalização, o estudo
da dinâmica do real-social, desencadeou duas linhas de análise: Estudos de Orçamento - como as pessoas
gastam seu rendimento? Seria considerado Despesa e Produção junto? Surge então uma análise de fluxo
na qual o domicílio do camponês se baseia numa combinação de rendimento. A estratégia para a análise
era combinar estes vários rendimentos que não significaria ser puramente uma combinação de
rendimentos agrícolas. Estudos dinâmicos – havia diferenciação dentro das vilas camponesas – ricos e
pobres.

Wanderley (2009) fala de uma dupla referência que, na opinião da autora, é um
desafio aos estudiosos da atualidade sobre a riqueza da contribuição das análises de
Chayanov. Segundo a autora, a riqueza da análise chayanoviana está na valorização
da complexidade do meio histórico e da morfologia interna das famílias em suas
unidades de produção.

Chayanov parte do princípio de que para entender o campesinato é necessário
considerar, além da organização interna familiar, as condições externas, nas quais as
unidades produtivas familiares estão envolvidas: comercialização da produção e a
modernização dos processos técnicos e produtivos, se interessando, também, pelas
inovações na agricultura. O elemento central da análise de Chayanov é a empresa
familiar como unidade de produção e consumo. Nesse sentido, Oliveira (1988, p.
14) cita quatro principais pontos da teoria de Chayanov:



1. Análise epistemológica: propõe uma análise que não se opõe às outras já realizadas, mas que tome
como base de estudo a menor unidade possível, ou seja, o empreendimento. […] 2. Particularidade da
Economia Camponesa: existe uma relação entre produção e consumo, na qual é o consumo que
imprime a quantidade de trabalho. Quanto às relações produtivas, não é o consumo que marca a
diferença entre camponeses e trabalhadores assalariados, mas sim o uso do trabalho familiar. 3.
Concentração vertical: a ocupação do camponês é definida por uma combinação de tarefas. A tarefa
fundamental do camponês é produzir mercadorias agrícolas que somente o levem a procurar tarefas para
complementar sua renda e comprar o que estes produziam. 4. Projeto para o futuro: a economia familiar
camponesa deve ocupar um determinado lugar na economia, além do que, sua vinculação com o capital
deverá possibilitar formas de desenvolvimento distintas.

Complementando essas ideias, Abramovay (1998, p. 72) explica que

[m]ais do que um teórico da economia camponesa, Chayanov elaborou uma teoria do funcionamento
das unidades produtivas baseadas fundamentalmente no trabalho familiar. Enquanto a renda
dependesse fundamentalmente do trabalho familiar haveria um balanço entre a penosidade deste
trabalho e as necessidades de consumo da família: uma vez preenchidas as necessidades, cada unidade
adicional de trabalho passaria a ter, para a família, valor decrescente. Esta é a base teórica que permitia a
Chayanov contestar a validade da lei da diferenciação social dos produtores, propondo em seu lugar
uma espécie de diferenciação demográfica.

Para Chayanov, o camponês avalia subjetivamente as necessidades de con- sumo
da família e, a partir delas, objetivamente, programa a quantidade de trabalho
necessário para supri-la. Na análise marxista, o limite é o salário, enquanto que para
Chayanov é a auto exploração da forma de trabalho familiar. Assim, exerce papel
fundamental a composição da família que definirá o limite máximo e mínimo de
trabalho exercido. Existe um movimento que constitui a história da família, e a
força de trabalho nas unidades de produção é determinada pela disponibilidade de
membros em idade de trabalho (Chayanov, 1974).

O autor desenvolve um estudo levando em consideração a dinâmica
demográfica da família que determinará a variação no volume de consumo e
trabalho. O elemento central de sua análise é a empresa familiar também como
unidade de consumo. O volume da atividade econômica não envolverá somente a
atividade agrícola, mas outras atividades dentro e fora da propriedade, das quais
provenha uma renda que, somada àquela proveniente da produção agrícola, vão



resultar na renda global da família que será utilizada para a satisfação das suas
necessidades. Para determinar o volume de trabalho a ser realizado pela família, o
camponês executa um balanço no qual, por meio de uma avaliação subjetiva, define
o grau de autoexploração ao qual a família terá que se submeter para satisfazer a
relação trabalho/consumo.

Em resumo, o que determina o volume de trabalho da família é o consumo. A
família constituída basicamente de crianças pequenas terá uma sobrecarga de
trabalho que recairá sobre os pais. Por outro lado, na família em que todos os
membros adultos trabalham, haverá uma subdivisão maior do volume de trabalho
para cada membro e assim um equilíbrio no balanço braços e bocas.

A adoção do termo empresa familiar, na análise das unidades produtivas, é
importante para se diferenciar da categoria marxista que utiliza a empresa
capitalista. Embora as empresas familiares apresentem traços coerentes com a lógica
do capital, se distinguem das empresas capitalistas pela dinâmica própria de
funcionamento. A empresa familiar atua sob a responsabilidade dos membros da
família que subordinam sua força de trabalho à sua unidade de produção, não
contratam força de trabalho exterior e possuem seus próprios meios de produção,
nem sempre a terra. A unidade familiar é dotada de certa autonomia, e sua
organização interna orienta-se em função da produção, consumo, relações de
sociabilidade e ajuda mútua dos membros do grupo doméstico.

É importante salientar que a família trabalha para satisfazer suas necessidades
básicas que podem ser simplesmente biológicas, como é o caso da alimentação e
vestuário, ou aquelas determinadas socialmente e economicamente, como a compra
de um automóvel, de um trator, de uma televisão, micro-ondas, geladeira,
pagamento de taxas, juros, impostos etc. A família camponesa pondera sobre todas
as oportunidades de trabalho que lhe são oferecidas e distribui a mão de obra por
entre as atividades. Então, torna-se frequente o fato de a família deixar de utilizar a
terra e os meios de produção dos quais dispõe, ou liberar parte da mão de obra, se
outras oportunidades de trabalho lhe são rendosas. Oliveira (1988, p. 17) fala de
dois fatores que estão intimamente ligados às atividades da família:



Primeiramente, a sazonalidade que se observa na agricultura. Determinados cultivos possuem seu tempo
de germinação e colheita restritos a certos períodos do ano e assim, liberam mão de obra para outras
atividades. Por outro lado, situações de favorecimento do mercado podem dar oportunidade a outras
atividades, principalmente artesanais e à especialização em produtos voltados para o comércio.

Para Chayanov (1974, p. 238), o camponês jamais deixará de satisfazer suas
necessidades para acumular capital,

[…] solo de modo gradual, al ir aumentado la productividad de la fuerza de trabajo y al poder ampliarse
el presupuesto personal para ir cubriendo una tras otra las necesidades familiares, el jefe de la
explotación puede destinar una cantidad cada vez mayor el ingreso a la renovación y formación de
capital. En otras palabras, pudimos decir que en la unidad económica de explotación familiar los
adelantos para renovar y están vinculados con el proceso de satisfacción de las necesidades personales y
que, en todos los casos, su importe depende de la que pueden satisfacerse estas necesidades.

A economia camponesa apresenta peculiaridades devido ao caráter familiar da
sua divisão do trabalho. São as relações de parentesco que definem tanto a unidade
de produção quanto a de consumo, formando uma interação entre empresa
agrícola e família. A teoria apresentada por Chayanov representa um instrumento
que deve ser levado em conta nos estudos atuais. Como observa Gerardi e Salamoni
(1994, p. 207),

[...] o trabalho de Chayanov representou um instrumento de análise inovador, pelo fato de se opor à
visão tradicional a respeito da produção familiar camponesa que, via de regra, é encarada sob a ótica do
sistema capitalista e de seus padrões de modernidade. [...] para melhor entender as singularidades dessas
formas, é necessário incorporar às análises a ótica fornecida pelos próprios agentes do processo
produtivo: os camponeses.

Para as autoras, os indicadores socioeconômicos apresentados por Chayanov,
presentes no interior das unidades produtivas, podem explicar como estão
combinados os fatores de produção na agricultura:

[…] quanto maior o número de trabalhadores em uma mesma família, menores serão as possibilidades
de ver o seu produto aumentado. Isso porque, à medida que um novo membro for adicionado ao
conjunto da mão de obra familiar, tem-se que a fração de produtos suplementar que ele obtém com seu
trabalho tende a zero e a parcela corresponde à renda individual decresce; é a chamada ‘lei dos
rendimentos decrescentes’, um dos pontos mais explorados por Chayanov, na análise da dinâmica



interna das unidades produtivas camponesas. É evidente que essa situação pressupõe que o excesso de
mão de obra esteja combinado com limitados recursos de terra, considerando-se, ainda, que não haja
progresso técnico. (Gerardi e Salamoni, 1994, p. 201).

A utilização intensiva ou não dos recursos terra, trabalho e capital está ligada à
satisfação das necessidades dos membros da família. A influência de fatores
econômicos sobre os processos de renovação e acumulação de capital na exploração
familiar também é percebida por Chayanov, mas sob o prisma dos níveis de bem-
estar da família camponesa. A partir disso, os indicadores básicos para a análise são:

1. Renda bruta da exploração resultante de produção total da família (agrícolas e
não agrícolas) é dada em função de que todos os membros do grupo familiar
atuam segundo suas capacidades pessoais para atingir um nível satisfatório das
necessidades;

2. parcela investida na reprodução e renovação dos meios de produção,
conhecido como “gastos econômicos”, serve para os gastos em mecânica,
animais, insumos, construções, compra de terras;

3. orçamento pessoal da família está relacionado ao autoconsumo familiar,
contabilizando o que é necessário para a sobrevivência da família
(alimentação, roupas etc.), o agricultor passa a comprar produtos industriais;

4. parcela não investida diretamente na unidade produtiva, o destino é a
poupança familiar, porém só será investida nas renovações de capital se as
mínimas condições de sobrevivência da família estiverem garantidas.

O camponês assume um comportamento econômico diferente daquele
apresentado pelas teorias marxistas. Entende-se que ele é o dono, o gestor e o
produtor, participando diretamente na produção de alimentos e/ou produção de
matéria-prima. Salamoni (1992, p. 69) explica:

[…] por outro lado, na lógica do pensamento chayanoviano, o camponês não apresenta uma contradição
antagônica ao sistema que o envolve, como defendeu Marx. Mas sim, a presença do campesinato indica a
coincidência de três funções reunidas numa só pessoa – o proprietário fundiário, uma vez que detém a
propriedade da terra, a figura do empresário rural, porque gerencia o funcionamento da exploração
agrícola; e, ainda, a função de produtor, ao participar diretamente do processo produtivo.



Na perspectiva de compreender o camponês como um grupo que conseguiu se
adaptar às mutações da sociedade e conservar algumas heranças agrárias, autores
como Mendras (1978) e Shanin (2005) oferecem indícios epistemológicos do
conceito de camponês associado à sua permanência.

Para Mendras (1978), a autonomia relativa e a originalidade são características
do grupo doméstico camponês, cujas relações econômicas com a sociedade se
mantêm garantindo uma autarquia relativa, na qual não se distingue a produção de
consumo. Shanin (2005) aponta a propriedade rural familiar, a sobrevivência pela
agricultura, a vida em comunidade rural e sujeição e domínio das explorações
externas como elementos genéricos e específicos do camponês.

Assim, o cerne das particularidades camponesas parece repousar na natureza e
na dinâmica da organização da propriedade rural familiar, enquanto unidade básica
de produção e modo de vida. A partir disso, em nossas análises, é necessário
entender a família camponesa e a propriedade como a unidade indissociável que
contabiliza, ao mesmo tempo, os braços que trabalham e as bocas que têm de ser
alimentadas. A preocupação dominante do camponês é a perpetuação do sistema, a
manutenção de seu gênero de vida e a continuidade de sua família, grupo
doméstico e linhagem. A terra é o patrimônio familiar (Mendras, 1978).

Somando a essas ideias, devemos observar o camponês, sua unidade de produção
e sua família como as partes centrais da investigação. Shanin (2005, p. 5) afirma:
“O camponês deve ser compreendido, portanto, através da investigação das
características do estabelecimento rural familiar camponês, tanto internas quanto
externas, isto é, suas especificidades e interações com o contexto social mais amplo”.

O fim dos camponeses apontado por alguns autores marca o término de um
tipo de sociedade cujo arranjo estrutural e cujos modos de vida foram modificados
e não desaparecidos. Sendo assim, o campesinato não desaparece, ele se adapta ao
novo modelo de sociedade que surge. Mendras (1978, p. 13) afirma que “o
camponês transforma-se em agricultor, produtor agrícola que é, ao mesmo tempo,
‘empreiteiro’ e ‘trabalhador’, proprietário de seus meios de produção, mas que não
utiliza – ou só em pequena escala – mão de obra assalariada”.



No que diz respeito ao prosseguimento das heranças agrárias dos camponeses,
destaca-se a produção de alimentos para o autoconsumo. Tal produção não gera
rendimentos monetários diretos, ela representa uma economia de renda, pois evita
gasto com a compra de alimentos no mercado. Quanto mais diversificada for a
produção camponesa, mais variada será a alimentação da família. Conforme
Mendras (1978, p. 45):

Um sistema de autoconsumo supõe uma estreita correspondência entre o que se produz e o que é
consumido, entre o sistema agrário e o regime alimentar. Essa correspondência pode ser estável durante
grandes períodos e transformar-se rapidamente em outros, seja porque a introdução de novos cultivos
agrega novos produtos à dieta tradicional, seja porque um novo refinamento da dieta impulsiona novos
cultivos. Mas em todos os casos cada produção se faz responder a um consumo preciso. O que é
verdadeiro para a alimentação também o é para outras necessidades.

Com base no que foi demonstrado até agora, entende-se que, para caracterizar
determinada unidade de produção, faz-se necessário tomar como referência vários
elementos que abarquem a amplitude das formas de permanência que esse
segmento encontrou e encontra para se reproduzir em meio às relações capitalistas.
Campesinato é o mais velho e mais universal modo de produção conhecido na
história. Ele consegue se adaptar ao novo modelo de sociedade que surge.

As formas e condições camponesas no Brasil:
concepções históricas

No Brasil, particularmente, o debate sobre o campesinato é marcadamente
diverso, com posturas favoráveis à existência contrapostas por aquelas que afirmam
nunca ter existido no Brasil essa categoria. A concepção histórica mostra-nos
formas e condições camponesas, porém, não se reconhece a presença na história do
campesinato como existiu na Europa. Como categoria histórica, o campesinato é
constituído por diversidade na produção, abastecimento do mercado interno, mão
de obra familiar, além de a área ocupada possuir dimensão distinta daquelas
voltadas à produção monocultora. O conhecimento do tempo e do espaço do
camponês é antigo e já existia mesmo antes daquilo que convencionamos chamar



de ciência (Moura, 1988, p. 9).
A sociedade brasileira seria então configurada pela polarizada relação senhor-

escravo e, posteriormente, capital-trabalho. A economia foi configurada pelas
grandes propriedades, pelo trabalho escravo e pela monocultura voltada à
exportação (Linhares e Silva, 1981).

Ao analisar a estrutura interna da sociedade colonial, percebe-se que a produção
de alimentos para o abastecimento local se realizava por meio de formas produtivas
como a brecha camponesa, uma vez que consistia na concessão de um espaço
pequeno de terras, cultivado por escravos ou imigrantes posteriormente. Esse local
tinha relativa diversificação de produtos agrícolas e criação de animais, ou seja, a
produção agrícola destinada ao autoconsumo acontecia nas “franjas” das grandes
fazendas monocultoras (Cardoso, 1979).

No regime escravista-colonial existiram outras formas possíveis de atividades
camponesas, mas o papel principal da brecha camponesa foi a garantia de produção
de alimentos para núcleos urbanos. Não existiam no Brasil leis que incluíssem a
questão da alimentação dos escravos. Sabe-se que existiam determinações de que o
sábado era livre,5 para que pudessem se dedicar à produção diversificada de
alimento e ao cultivo de mandioca, denominado como o pão da terra. Porém, a
brecha camponesa não era a única forma de produção de alimentos que contava na
época colonial. Linhares e Silva (1981) descrevem detalhadamente mais dois
seguimentos, tais como: lavradores de cana obrigados e os pequenos produtores ou
posseiros.

À margem do latifúndio, existia todo um seguimento de produtores profundamente vinculados a este, e
que deveriam atender às suas necessidades, mas também de garantir a normalidade de uma relação de
subordinação […] o grande engenho aparece rodeado de lavradores que têm suas canas obrigadas no
engenho e, mesmo, por aqueles que trabalham nas próprias terras do engenho. Estes, aliás, além das
canas, plantavam mandioca, legumes e possuem grandes números de capoeira que deveriam se constituír
em recursos para o abastecimento local e para a eventualidade de crises. De qualquer forma, o
fundamental a reter é que esses chamados […] lavradores de canas obrigados […] não eram
exclusivamente produtores de cana, mas também produziam alimentos para o autoconsumo e, ainda,
para um fornecimento eventual às grandes unidades produtivas. Outro segmento responsável pela
produção de alimentos era aquele constituído de pequenos produtores, no mais das vezes posseiros, que



formavam uma ampla franja demográfica na região do agreste. (Linhares e Silva, 1981, p. 131).

A partir desse resgate de ideias, podemos afirmar que a gênese das formas
camponesas no Brasil vai ao encontro do protocampesinato (Cardoso, 1979), ou
seja, produção de alimentos realizada pelos escravos e suas famílias, atividades
praticadas no interior do latifúndio agroexportador, havendo ainda a participação
dos lavradores de canas e os pequenos produtores ou posseiros, que eventualmente
forneciam alimentos às grandes unidades produtivas.

Com o passar do tempo6 o regime de trabalho escravo entrou em decadência, o
crescimento das riquezas se tornou inviável à custa da sujeição do cativeiro do
negro, devido à própria impossibilidade da reprodução do escravo e do escravismo
como forma de exploração e dominação, a grande propriedade entrou em crise, os
grandes fazendeiros necessitavam de mão de obra barata para preencher as
demandas trabalhistas em suas fazendas. Com isso, em vários pontos do país,
abriram-se espaços para a criação de núcleos de colonização com estrangeiros
voltados às pequenas propriedades, ou pequenas lavouras, como eram chamados na
época.

As políticas de colonização tiveram como objetivo trazer trabalhadores livres
para suprir a mão de obra nas fazendas cafeeiras, todavia ocorreu a criação de um
grupo social de pequenos proprietários que teriam acesso a terras. Em vista disso,
afirmamos que a pequena propriedade rural sempre foi destinada aos pequenos
agricultores, em outros momentos chamados de camponeses.

Como expressão bastante utilizada na academia brasileira nos anos 1980, a
pequena propriedade seria administrada exclusivamente pela família. “Pequena
propriedade: essencialmente trabalhada pelo proprietário e sua família; podem
ocorrer propriedades de tamanho tão pequeno que a mão de obra se torne
excedente e os membros da família procurem outra ocupação.” (Diniz, 1986, p.
66).

Em outra perspectiva, Lorena (1988, p. 23) indica três dimensões de definição
da pequena propriedade.



Podemos determinar o tamanho de uma propriedade agrícola por uma dimensão física, de área, por uma
dimensão econômica, de valor, ou por uma dimensão humana, de emprego de mão de obra. A dimensão
física pode ser dada pela área da propriedade, por sua área aproveitável ou pela área efetivamente
explorada e pode ser medida em hectares ou outra unidade fixa ou em módulo, sendo esta uma medida
variável de acordo com a localização do imóvel e o tipo de exploração em que é empregado. A dimensão
econômica pode ser dada pelo valor da propriedade, pelo valor da produção, pelo valor do crédito
utilizado etc. A dimensão humana pode ser dada pelo número de trabalhadores normalmente usados
(proprietários e familiares, arrendatários, parceiros e assalariados). O tamanho fixado por apenas uma
dessas variáveis será sempre deficiente, permitindo distorções que farão uma propriedade parecer muito
menor ou muito maior do que realmente é. É necessário considerar sempre as três variáveis ou pelo
menos duas delas.

As pesquisas desenvolvidas no Brasil, na maioria das vezes, tomam como
parâmetro de análise as dimensões físicas e a mão de obra empregada. Dessa forma,
para auxiliar na conceituação dos atores, termos presentes, como pequena
propriedade, pequenos proprietários, pequena produção, pequeno produtor
agrícola, unidade familiar de produção, são as definições mais usadas nas pesquisas
referentes aos anos 1970, 1980 e 1990, conforme podemos analisar no quadro 2.

Quadro 2 - Literatura Brasileira

Referência
Nominal

Autor Definição Características Período

Agricultura de

Maria
Yeda

Linhares;

Está diretamente
ligada à

agricultura/produção
de subsistência que

possibilita a
produção de

alimentos por meio
de formas como a

"brecha camponesa"
na sociedade

Formas de
produção

familiar como
categorias

heterogêneas ao
modo de
produção
escravista

colonial, e não
como

possibilidades
múltiplas da Séculos



Subsistência/
Produção
Familiar

Francisco
Carlos

Teixeira
da Silva

escravista. Gênese do
Campesinato

brasileiro: produção
de alimentos se fazia

no âmbito do
trabalho familiar, seja

ele no interior do
latifúndio

agroexportador, seja
na sua periferia pelo

lavrador.

sociedade
colonial. Cabe à

agricultura
produtora de
alimentos, no
conjunto da

economia
colonial e no

nível das análises
até então feitas,

um papel
secundário e
subordinado.

XVII e
XVIII

Camponês
Margarida
Maria M.
Moura

Em qualquer tempo
e lugar, a posição do
camponês é marcada
pela subordinação
aos donos da terra e
do poder, que dele
extraem diferentes
tipos de renda: renda
em produto, renda
em trabalho, renda
em dinheiro. No
campesinato, é
impossível separar a
prática econômica da
família. Camponês

Elos próximos e
igualitários
como os que
caracterizam a
troca de bens e
de trabalho
entre os
camponeses,
sempre
envolvem o
parentesco e os
poderes
políticos e
jurídicos.
Observação do
camponês na
família e na
relação com os
parentes, ou nas
práticas de

Século
XX
Década
de 1980



como cultivador que
trabalha a terra.

herança para dar
continuidade ao
uso social da
terra que habita
e trabalha e a
própria
organização da
vida.

Pequeno
Proprietário
Camponês

Carlos R.
Brandão

Produtor agrícola
dono de porções de
terra de pequenas
dimensões (as
fazendinhas ou
chácaras);
trabalhador direto
em regime de
produção familiar é,
em geral, não
apropriador da força
de trabalho. Podem
ser também
“meeiros” ou
lavradores (produtor
rural não
proprietário de terra)
durante, pelo menos,
períodos anuais do
ciclo agrícola.

O pequeno
proprietário
camponês
consome o
alimento
produzido em
sua propriedade
e possui ideia da
qualidade do
que está
comendo.
Quando fala a
respeito do que
come, estabelece
uma diferença
entre: a) aquilo
que é da
natureza; b) o
que se usa da
natureza; c) o
que não serve
para comer; d) o
que é comível.

Século
XX
Década
de 1980

A implantação da
pequena propriedade
deveria desenvolver-



Pequena
Propriedade

Maria
Thereza
Schorer
Petrone

se ao lado da grande
propriedade, ser
subsidiária desta e
não concorrer com
ela no mercado de
trabalho. A pequena
propriedade devia
ocupar espaços
vazios, promovendo
a valorização
fundiária, e criar
condições para o
surgimento de uma
camada social
intermediária entre
latifúndio e escravo,
camada que pudesse,
ao mesmo tempo, ser
mercado
consumidor, oferecer
braços no mercado
de trabalho e
diversificar a
economia com a
produção de gênero
para os quais a
grande propriedade
não se prestava.

Pela pequena
propriedade,
trabalhada pelas
mãos do
proprietário
imigrante e sua
família,
pretendia-se
conseguir uma
camada social
internamente
diária atuante
entre senhores e
escravos, e que
até então,
embora existisse
na forma de
pequenos
posseiros,
agregados e
outros, não
desempenhava
papel relevante
na vida
brasileira.

Século
XX
Anos
1970

Pequena produção:
se trata de uma
definição geral.
Tomada como
problemática, supõe,
portanto, O trabalho do



Pequena
Produção

Ana Célia
Castro et
al.

interrogações que
desvendem sua lógica
interna, ao mesmo
tempo que se reveste
de especificidades
estruturais (exemplo:
modo particular de
articulação a mão de
obra) ou culturais (o
significado histórico
do tradicionalismo),
é também a lógica de
um sistema
dominante e
envolvente que a
destrói ou a regenera.
A pequena produção
mantém seu perfil
reprodutivo de
pequena
propriedade,
controlando os meios
de produção, aí
incluída, a
propriedade jurídica
da terra. A pequena
produção
responsabiliza,
prioritariamente, o
próprio pequeno
produtor e sua
família pela obtenção
de sua subsistência,
isto é, de sua

pequeno
produtor e sua
família, que
dificilmente
atribui o
correspondente
a um salário
para si e sua
família. A
produção de
numerosos bens
e serviços é
deixada a
pequenos
produtores
porque ela é em
geral
antilucrativa
para a
penetração da
lógica capitalista
propriamente
dita. O
sobretrabalho
do pequeno
produtor se
materializa em
lucros da
propriedade-
empresa.

Séculos
XVI,
XVII e
XVIII



reprodução física e
social.

Pequeno
Produtor

Delma
Pessanha

Está sendo entendido
como categoria social
por constituir parte
de um sistema
classificatório que
qualifica as múltiplas
posições socialmente
diferenciadas. A
análise do conteúdo
dessas categorias
permite o
entendimento da
prática concreta

Lavrador de
cana: são
pequenos e
médios
proprietários de
terra, possuem
certa autonomia
na unidade
familiar de
produção.
Dedicam-se à
plantação desse
produto de
forma
relativamente
especializada, e
tem como
alternativas
utilização dos
fatores de
produção para
as outras
culturas, cujos
produtos
possam ser
transportados
em valor de
troca; são
bastante
limitados. O
pequeno
produtor não só

Século
XX
Década



Agrícola Neves desses produtores e
as formas de inserção
dos novos membros,
a partir da
incorporação de
valores e formas
espaciais de
reprodução da vida e
de aprendizagem da
prática social e
política.

se subordina à
racionalidade do
capital
industrial e
financeiro e se
submete a uma
série de
limitações, ele
também tem
assegurado a
continuidade de
sua reprodução
pela garantia de
propriedade da
terra – condição
básica à inserção
no circuito do
capital. Os
fatores de
produção são
caracterizados
como “produção
da mão para a
boca”, isto é,
como uma
atividade
produtiva que só
assegura a
sobrevivência da
unidade
familiar.

de 1980

Modelo
sustentado pela
organização da



Unidade Familiar
de Produção

Delma
Pessanha
Neves

Pauta-se num
sistema classificatório
construído a partir
de adjetivações
dicotômicas.
Unidades familiares
de produção são
entendidas pelas
determinações
internas, pelas
características e
necessidades próprias
e subtraídas da
interdependência
com outros
princípios de
ordenação social. São
entendidas pelo
produtivo, e pelo
“mundo rural”,
destacando-se o
estilo de vida ou os
valores culturais.

família (objeto
de análise). Não
constituem
especificidade
das unidades
familiares da
produção
agrícola os
arranjos
internos que
viabilizem a
adequação dos
recursos
financeiros à
hierarquia do
consumo, aos
projetos de
melhorias das
condições de
vida. As análises
sobre essas
unidades de
produção não
devem valorizar
um único
sentido
(econômico ou
familiar) e
abandonar a
atribuição entre
representações,
ideologia e
prática social.

Século
XX
Década
de 1990

O pequeno



Pequeno
Produtor

Familiar/Pequena
Produção

Camponesa
/Camponês –

trabalhador para
o capital

Maria
Nazareth
Baudel
Wanderley

Mesmo mantendo
sua base produtiva, a
exploração familiar,
para reproduzir-se, é
obrigada a completar
sua renda com a
alocação de parte da
força de trabalho que
dispõe, fora da
unidade familiar de
produção.

produtor
familiar tenta
aumentar o
volume de sua
produção,
alterando a
organização
interna do
trabalho e
intensificando
seu esforço
produtivo.
Tende a
especializar sua
produção,
concentrando
seus esforços
naqueles
produtos que
disponham de
condições mais
vantajosas de
preço no
mercado. O
autoconsumo
cede lugar às
atividades
destinadas à
venda.

Século
XX
Década
de 1980

A propriedade
da terra é uma
condição
necessária para
ser produtor



Agricultura
Familiar

Mª de
Nazareth
Baudel
Wanderley

O significado da
agricultura familiar
depende, antes de
tudo, da associação
de sua presença na
sociedade com
valores considerados
socialmente
positivos: tradição,
desenvolvimento,
eficiência econômica,
proteção da natureza,
são possíveis
caracteres que,
atribuídos a certos
grupos de
agricultores, lhe
conferem
legitimidade social.

rural. A
proporção dos
produtos
cultivados que
contribuem para
o autoconsumo;
proporção das
compras de
alimentos sobre
as necessidades
alimentares da
família; a
diversificação
das atividades
como uma
estratégia muito
frequente
adotada pelos
agricultores. O
esforço de
diversificação se
destina não só a
ampliar o leque
de produtos
comercializáveis,
mas igualmente
a garantir o
autoconsumo.

Século
XX
Década
de 1990

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017

A partir dos anos 1990, fortalece-se a inserção dos agricultores como produtores
de matérias-primas para as indústrias. No entanto, permanece a característica da
pequena propriedade como um local de morar e produzir. Como apontam Mota et
al. (2007), a transição conceitual de pequena propriedade à agricultura familiar



também ocorre nesse período.

A pequena propriedade explicita uma noção de diminuta importância em relação à grande produção no
contexto de modernização conservadora, surgindo associações com algo pequeno, por exemplo, em
termos de área do estabelecimento ou do valor da produção. […] A denominação pequena produção
substitui a partir dos anos 70, a então hegemônica noção de campesinato contribuindo assim para a
despolarização do tema. Está estreitamente ligada a transformação política do estado (ditadura militar).
A denominação pequena propriedade não corresponde à heterogeneidade de situações da agricultura
que este termo pretende descrever. Já a denominação agricultura familiar está ligada à redemocratização
do país e à existência de políticas específicas para esse seguimento, fruto da mobilização dos movimentos
sociais a partir dos anos 90. (Mota et al., 2007, p. 131).

Na década de 1990, temos duas pesquisas importantes cujas temáticas se
relacionam. A obra A agricultura familiar, de Hugues Lamarche (1993), é
resultado de uma investigação realizada por estudiosos de diferentes países, entre
eles o Brasil, com Maria Nazareth Baudel Wanderley e outros pesquisadores
brasileiros que objetivaram, por meio de metodologia comum, caracterizar a
agricultura familiar em diferentes contextos e referendar o conceito de produtor
familiar.

O convênio FAO/INCRA também se vinculou ao estudo da agricultura
familiar, buscando traçar os contornos desse tipo de agricultura brasileira. Com
base nas tabulações do Censo Agropecuário de 1996, o estudo reacendeu o debate
sobre a importância desse grupo social. Guanziroli et al. (2001, p. 7) esclarecem:

em contraste com a elevada concentração da propriedade de terra, o estudo revela que 85,2% dos
estabelecimentos agropecuários são explorados por produtores familiares, que utilizam pelo menos 50%
da mão de obra da própria família. Revela também que a agricultura familiar ocupa 30,5% das terras
agricultáveis, mas responde por 37,9% da produção agropecuária brasileira. Sistemas de produção
diversificados que reduzem o risco econômico e elevam o nível de bem-estar especialmente por meio do
autossuprimento de alguns componentes básicos da alimentação.

A diferenciação em contextos sociais, econômicos e culturais cria tipos
específicos de agricultores e agriculturas. O relatório técnico da FAO/INCRA
comprova a diversidade e as especificidades da agricultura familiar brasileira:

estudos indicam que a agricultura brasileira apresenta uma grande diversidade em relação ao seu meio



ambiente, à situação dos produtores, à aptidão das terras, à disponibilidade de infraestrutura etc., não
apenas entre as regiões, mas também dentro de cada região. Isto confirma a extrema necessidade de
aprofundar o conhecimento das realidades agrárias específicas que caracterizam a geografia agrária
brasileira, bem como revela a necessidade de incorporar de forma efetiva e ágil tais conhecimentos ao
processo de planejamento das políticas públicas para o meio rural. (Guanziroli et al., 2000, p. 7).

Tendo em vista o tamanho do território nacional, os acontecimentos históricos
e a condensação dos estudos localizados, surgem diferentes denominações regionais
a respeito dos grupos que vivem no campo. É por esse motivo que afirmamos que a
agricultura não pode ser caracterizada como homogênea, ela aparece organizada
sobre a superfície terrestre de formas diferenciadas. Enquanto, na atualidade,
algumas áreas do território brasileiro encontram-se em estágio avançado de
desenvolvimento agrícola, outras ainda mantêm formas tradicionais de produção.
Assim, se partirmos da diversidade espacial como a característica principal da
realidade agrária do Brasil, fica evidente que se tem, historicamente, um modelo de
agricultura diferenciado em geografias regionais.

Promover um debate sobre a organização da agricultura apresenta-se como vital,
na medida em que esse segmento agrega uma parcela significativa da população
rural e é movido por uma lógica que ultrapassa as imposições do sistema capitalista,
que condicionam as relações da sociedade de forma geral.

Soma-se a isto que, em 1996, o governo Fernando Henrique Cardoso
implementa o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –
PRONAF, “voltado ao atendimento de produtores rurais com áreas não superiores
a quatro módulos fiscais e que contratam até dois trabalhadores. Desde então, tais
produtores passaram a usufruir de tratamento diferenciado, tendo acesso ao crédito
oficial em condições bastante favoráveis” (Hespanhol, 2008, p. 383).

Abordagens contemporâneas: as particularidades das
agriculturas familiares

Até aqui foi possível observar que os conceitos são dinâmicos e, muitas vezes,
apresentam um caráter polissêmico, ou seja, se transformam juntamente com a



realidade e assumem novos termos para expressar o mesmo conteúdo. Em vista
disso, uma característica relevante na compreensão das dinâmicas presentes na
agricultura familiar é o fato de a família morar e viver na comunidade rural e
participar das atividades socioeconômicas presentes nesse espaço. O caráter familiar
se expressa nas práticas sociais que implicam uma associação entre patrimônio
fundiário/terra, trabalho/família e produção/consumo, no interior das unidades
produtivas, e que orienta uma lógica de funcionamento específica (Wanderley,
2009).

Tendo em vista as novas tendências dos estudos que tratam sobre a
permanência da agricultura familiar, a noção desses atores sociais passa por uma
reconceitualização, adaptando-se às circunstâncias históricas que são rapidamente
transformadas. Primordialmente, busca-se compreender o conceito de agricultura
familiar como categoria analítica. Sobre essa questão é válido lembrar de Carneiro
(2008, pp. 255-6, grifos do autor):

Não há uma estrutura mais verdadeira que a outra, trata-se de alternativas que irão orientar nosso olhar
de maneira a enfatizar, ou a menosprezar, determinados aspectos da realidade. As classificações e as
definições que as surgem são frutos, portanto, de um determinado olhar e, como tal, são expressão de
determinados interesses sobre o social, já que informam, normalmente, práticas políticas ou propostas
de intervenção. Aceitar a relatividade ideológica de uma classificação tipológica ou de um modelo
(entendido aqui também como conceito) não significa, porém, abolir o rigor teórico-metodológico, mas
sim, atentar para os limites do conhecimento sobre a realidade.

Apoiados na importância social, econômica e política da agricultura familiar, há
autores que discutem a capacidade de adaptação desse segmento às novas realidades
sociais e à sua permanência como forma de resistência aos ditames do capital.
Afirmamos que a agricultura familiar é dotada de uma lógica específica, voltada
para princípios internos da propriedade rural, para fazer frente à racionalidade do
mercado. Em consonância com Mota et al. (2007, p. 129), destacamos as seguintes
vantagens ao se tratar de agricultura familiar:

Dentre as vantagens comparativas, destacam-se as seguintes: 1) é responsável pela maior diversificação
dos sistemas de produção e da conservação da biodiversidade; 2) pode contribuir, assim, para um
manejo adequado dos recursos naturais; 3) apresenta, em geral, maior produtividade em áreas menores;



4) valoriza a coexistência das diferenças culturais pela ‘personalidade’ que cada estabelecimento tem e 5)
apresenta a possibilidade de maior proximidade entre consumidor e produtores na identificação da
origem dos alimentos, uma das tendências em cursos nos novos padrões de consumo.

Dessa forma, é a lógica do agricultor familiar em estabelecer estratégias de
reprodução social e de sobrevivência que explica o fato da permanência da
produção familiar dentro dos padrões modernos de produção no interior da
economia capitalista. O agricultor procura produzir, então, bens cujo caráter
alternativo permita que sejam tanto consumidos quanto vendidos (Paulilo, 1990).
É possível compreender por que essa produção não desaparece, ao contrário, se
reproduz e permite a permanência desses atores como os responsáveis pela
produção e abastecimento de alimentos dos centros urbanos, como afirma
Wanderley (2009, p. 189):

Retomo aqui, a proposta teórica formulada por Hugues Lamarche (1993), segundo a qual os
agricultores familiares são portadores de uma tradição, mas que devem adaptar-se às condições
modernas de produzir e de viver em sociedade, uma vez que todos, de uma forma ou de outra, estão
inseridos no mercado moderno e recebem a influência da chamada sociedade englobante.

Paulilo (1990) destaca três elementos meritórios, a saber: relação de produção,
participação no mercado e diversificação agrícola. Seriam, então, agricultores
familiares aqueles produtores que usam mão de obra predominantemente familiar,
apresentam diversificação da produção, e o seu consumo alimentar venha,
principalmente, da propriedade familiar.

No conjunto dos conceitos examinados anteriormente, ressaltam-se algumas
características intrínsecas à produção familiar. Salientamos que “o caráter familiar”
da “agricultura familiar” não se reduz somente ao “trabalho familiar” (Carneiro,
2008), mas se ligam aos elementos destacados por Chayanov (1974), Wanderley
(1995 e 2000) e Carneiro (2008) como: predominância da organização produtiva
familiar; jornada de trabalho variando conforme as necessidades impostas pelas
atividades agrícolas; propriedade individual da terra como patrimônio da família,
quando o agricultor detém totalmente a posse dos meios de produção; relações de
sociabilidade com a comunidade; origem étnica e tradições agrícolas herdadas dos



antepassados; produção para o autoconsumo e semiespecializada para o mercado; e,
por fim, a propriedade rural representando o lugar de morar, trabalhar e produzir.

Sob o mesmo ponto de vista, outra marca expressiva da agricultura familiar é o
seu coletivismo interno, expresso na organização e na divisão do trabalho, ou seja,
cada família adapta sua capacidade de trabalho conforme as características de
gênero e idade dos membros do grupo doméstico. Todos os membros da família
participam das tarefas ligadas à produção agrícola, direcionando seus esforços para a
formação de um patrimônio fundiário e de reprodução do capital produtivo.
Wanderley (2000, p. 30) afirma “[…] como percebido nos estudos clássicos, estas
coletividades rurais são, aqui também, depositárias de uma cultura cuja reprodução
é necessária para a dinamização técnico-econômica, ambiental e social do meio
rural, ao mesmo tempo em que são portadoras de um sentimento de pertencimento
a este espaço de vida”.

Sendo assim, a agricultura familiar não perdeu, ao longo do tempo e a despeito
das transformações técnicas, o seu caráter familiar e, tampouco, deixou de ser uma
importante forma social de produção e de trabalho, capaz de desenvolver interações
importantes com outros atores sociais existentes no espaço rural e urbano. A
complexidade dos processos de transformação pela qual passa o mundo rural
contemporâneo, como chama a atenção Wanderley (2003), sugere que se discuta o
significado da agricultura familiar neste novo contexto da integração da agricultura
com a indústria e do rural com o urbano. Diante disso:

Mesmo integrada ao mercado e respondendo às suas exigências, o fato de permanecer familiar não é
anódino e tem como consequência o reconhecimento de que a lógica familiar, cuja origem está na
tradição camponesa, não é abolida; ao contrário, ela permanece inspirando e orientando – em
proporções e, sob formas distintas, naturalmente – as novas decisões que o agricultor deve tomar nos
novos contextos a que está submetido. Esse agricultor familiar, de certa forma, permanece camponês (o
camponês ‘adormecido’ de que fala Jollivet), na medida em que a família continua sendo o objetivo
principal que define as estratégias de produção e de reprodução e a instância imediata de decisão.
(Wanderley, 2003, p. 48).

Observam-se as características peculiares que explicam a existência, adaptação e
permanência no contexto da atual agricultura, justificando a tendência de olhar a



agricultura familiar em uma perspectiva teórica mais ampla relacionada, por
exemplo, a atividades de caráter não agrícola. É necessário enfatizar que os
agricultores são portadores da história de seus lugares de vida, de trabalho, bem
como de suas estratégias produtivas. O agricultor não está apenas escondido no
passado ou em locais distantes. Às vezes, desempenha um papel discreto, mas
decisivo, em lugares altamente modernizados (Van Der Ploeg, 2009).

O grupo familiar assume a centralidade na organização da agricultura, é a
família que sustenta as relações sociais diversificadas. Por isso não pode ser
observada de maneira isolada, deve ser analisada na sua totalidade. Carneiro (2008,
p. 258) chama atenção para as especificidades do grupo familiar:

a família agrícola integra uma variedade de relações sociais que, geralmente, não são levadas em conta
nas análises. Nestes termos, cabe chamar a atenção para a especificidade estruturante da unidade de
produção familiar. Trata-se das interrelações entre os domínios do parentesco e os do trabalho. É desta
inter-relação que resultam os princípios que orientam as relações sociais e que, ao serem identificados,
permitem apreender a lógica de atuação dos indivíduos, seja na unidade familiar ou na de produção.

Assim, falar em agricultura familiar requer incorporar e entender a
complexidade das relações sociais, culturais, econômicas, políticas e ambientais que
definem essa categoria social. Nessa perspectiva, torna-se necessário redefinir
também o universo de observação, privilegiando-se a família como unidade social, e
não apenas como unidade de produção, como normalmente tem sido considerada
quando o assunto é a agricultura familiar (Carneiro, 2008).

O caminho a seguir

O melhor conjunto de ideias para auxiliar uma análise empírica é aquele que
busca explicar o conjunto de fatos selecionados pela observação, “e principalmente,
seja capaz de legitimar-se como a melhor representação possível da realidade”
(Carneiro, 1999, p. 326).

Trouxemos até aqui fundamentos teóricos que vêm demarcando muitos
estudos empíricos realizados no Brasil. Do conjunto selecionado e apresentado é



possível extrair parâmetros para orientar futuras investigações sobre a temática da
agricultura familiar. A produção nessa área é ampla, e nossas escolhas refletem parte
dela, no que se refere ao conceito e visão de mundo. É nesse contexto que
apresentamos os parâmetros, sabendo que outras formas de análise são possíveis.

Alguns parâmetros para estudos da agricultura familiar:

tamanho da propriedade – módulo fiscal/pequenas propriedades;
tipo de acesso à terra por compra/herança/assentamentos;
tipos de atividades desenvolvidas – agrícolas e não agrícolas;
produção para o autoconsumo e a alternatividade dos produtos entre os
agricultores familiares;
características dos meios de produção, técnicas e financeiras;
autonomia e subordinação do grupo familiar ao mercado e à agroindústria;
características demográficas do grupo familiar;
mão de obra utilizada – se é familiar ou não;
renda e finalidade da produção;
elementos culturais – visão de mundo/relação com
familiares/parentesco/amigos;
heranças agrárias e transmissão de saberes através das gerações.
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5. Reflexões teórico-metodológicas sobre a
agricultura familiar: algumas perspectivas de

estudo para o rural brasileiro

Giancarla Salamoni

Carmen Rejane Flores

Introdução

A organização deste capítulo converge para a proposição de perspectivas de
estudo sobre a realidade sociocultural, econômica e ambiental da produção familiar
presente no rural brasileiro. Acredita-se que a consequente difusão desse
conhecimento poderá ampliar as possibilidades de inserção das pesquisas
desenvolvidas no campo da geografia agrária, nas mudanças estruturais pretendidas
e desejadas para o real fortalecimento e a valorização da agricultura familiar.
Retomando o pensamento de Furtado (1984, p. 61), tem-se que,

O papel que venham a desempenhar nossas Universidades dependerá, certamente, da forma como elas
se insiram na vida social. Para identificar os verdadeiros problemas da região – aqueles de cuja solução
depende a melhoria das condições de vida da massa da população – faz-se necessário um contato direto
com a realidade social em seus múltiplos aspectos.

Desse modo, a partir do confronto entre raciocínio teórico e realidade empírica,
torna-se possível identificar as especificidades contidas no rural, particularmente
no que se refere à organização da produção familiar, a suas relações com outros
segmentos da economia e, ainda, às estratégias de reprodução social e econômica
adotadas pelos agricultores familiares.



O modelo de desenvolvimento dominante no campo atualmente corresponde a
um período ínfimo nos dez milênios de história acumulada pela agricultura, porém
seus efeitos sobre a natureza foram proporcionalmente muito maiores que a prática
de séculos de exploração agrícola. Nos últimos cinquenta anos, percebeu-se um
aprofundamento da crise econômica na agricultura, ao lado da sistemática
degradação dos ecossistemas.

Essa situação resultou na adoção de um paradigma produtivo que provocou
profundas transformações na organização física, técnica, social e cultural do espaço
rural, traduzido como modernização da agricultura. O processo modernizante
fundamentou-se por meio da mecanização das atividades agrícolas, da utilização de
fertilizantes químicos e agrotóxicos e da disseminação de organismos
geneticamente modificados. Após algumas décadas de vigência desse modelo
técnico-científico e apesar dos vultosos investimentos realizados, os resultados
revelaram uma heterogeneidade de padrões produtivos no campo brasileiro, uma
vez que produtores e produtos foram atingidos de forma diferenciada pela
modernização agrícola.

Sabe-se que a agricultura familiar é a principal responsável pelo abastecimento
de produtos alimentares destinados para o consumo nacional, daí a necessidade de
garantir a permanência desse segmento da agricultura brasileira, sob pena de serem
inviabilizadas as metas de erradicação da fome e da pobreza, tanto no campo
quanto nas cidades.

A concepção que permeia este trabalho diferencia-se daquela defendida por
outros pesquisadores de que a agricultura familiar estaria em vias de extinção.
Entende-se que, em todos os países, até hoje, independentemente de qual seja o
sistema político ou o tipo de mercado econômico, a produção agrícola é sempre, em
maior ou menor grau, assegurada por unidades familiares de produção, ainda que se
reconheça a existência de situações diferenciadas de desenvolvimento nesse
segmento produtivo. Nesse enfoque, as diferenças que distinguem as unidades de
produção de caráter familiar não se estabelecem apenas em nível das relações com o
mercado, mas também quanto às diferentes formas de organização interna e às



estratégias de reprodução social. Diante da disponibilidade de recursos – mão de
obra, terra e capital –, os produtores realizam a combinação destes, a fim de se
manterem ativos no contexto atual da agricultura. Isso permite afirmar que as
lógicas socioprodutivas se encontram balizadas tanto pelas necessidades de
consumo da família e pela manutenção do patrimônio fundiário quanto pelas
demandas do mercado.

De acordo com Abramovay (1992), muitas das unidades produtivas familiares
foram, ao longo do processo de modernização da agricultura, incorporando
técnicas e sistemas de produção inadequados à disponibilidade de mão de obra, ao
tamanho das propriedades e às condições ecológicas em que se encontravam. O
mesmo autor observa que a produção familiar convive com o capital ao entrar no
mercado e está subordinada às suas determinações. Na maioria das vezes, o grupo
familiar produz de acordo com o interesse de grupos empresariais que necessitam
de seus produtos e de sua força de trabalho para realizar a complexa circulação do
capital.

Quando se analisa o processo de integração dos produtores familiares às
agroindústrias, é importante desvendar as relações pelas quais acontece a submissão
do produtor ao capital industrial e comercial. Muitas vezes, a articulação entre
agricultura e indústria chega a subverter os elementos que constituem a
organização interna das unidades familiares: o balanço trabalho/consumo, como
fator determinante das decisões econômicas do produtor familiar, cede lugar para
as determinações impostas pelos segmentos do circuito urbano-industrial. Desse
modo, os produtores familiares integrados sofrem uma perda da sua autonomia e
personificam a ideia de trabalhador para o capital (Wanderley, 1985).

A compreensão desse processo e as contradições que dele emergem são
condições necessárias para se pensar propostas de desenvolvimento voltadas à
agricultura familiar. Novas concepções de desenvolvimento têm sido apresentadas
como alternativa ao modelo convencional, uma vez que as sucessivas “crises
agrícolas” manifestadas, em particular nos anos mais recentes, têm demonstrado
que essa forma de desenvolvimento não se sustenta a longo prazo, principalmente



devido à geração de impactos ambientais, cuja correção exige custos monetários
elevados; finitude dos recursos naturais, a qual tem sido um dos maiores entraves ao
modelo convencional; queda real das rendas dos produtores, responsável pelo
agravamento da pobreza rural.

Nesse sentido, as análises teóricas a respeito da agricultura familiar têm
enfocado, principalmente, os processos de reprodução social e estratégias
econômicas assumidas por esses agricultores, vis-à-vis a consolidação de modo
capitalista de produção e suas diferentes formas de articulação com a agricultura.

Os debates em torno desse tema produziram especulações bastante
diversificadas sobre o destino da agricultura familiar. Se muitos tomaram sua
defesa, mais de um profetizou seu desaparecimento com base em um processo
inexorável de decomposição que daria lugar a formas ditas “evoluídas”, como a
empresa agrícola capitalista ou os processos de proletarização no campo. No
sentido de dar conta ou contribuir para o entendimento da questão da agricultura
camponesa, Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1991) apresenta as três vertentes
teóricas que, por muito tempo, nortearam os estudos sobre o rural no Brasil.

A primeira preconizava o processo de generalização das relações de produção
especificamente capitalista na agricultura. As consequências seriam o completo
desaparecimento do campesinato ou, por meio do processo de diferenciação
interna, dado pela sua capacidade de integração ao mercado, a configuração de duas
classes sociais distintas: os camponeses abastados (pequenos capitalistas rurais) e os
empobrecidos. Esses últimos se transformariam, gradativamente, em assalariados.

Um segundo ponto de vista traduzia o processo de penetração das relações
capitalistas no campo por meio de etapas consecutivas de “separação” para o
camponês. Primeiro, este seria separado dos estreitos vínculos de hierarquias
comunitárias, o que destruiria a chamada economia natural, transformando-o em
produtor individual; em seguida, haveria a separação entre a indústria rural e a
agricultura, gerada pela introdução da economia de mercado, e nesse momento, a
produção artesanal daria lugar à produção comercial; a terceira etapa seria a da
separação total do camponês dos meios de produção, com sua consequente



proletarização e a implantação de formas capitalistas de produção na agricultura.
A terceira vertente teórica ressaltava o processo contraditório de

desenvolvimento do modo capitalista de produção, ou seja, o próprio movimento
do capital seria capaz de gerar relações não capitalistas de produção, combinadas ou
não, com as relações especificamente capitalistas, sendo todas igualmente
necessárias à reprodução ampliada do capital.

Tais proposições teóricas nortearam os estudos sobre a agricultura camponesa
até meados dos anos 1990. Entretanto, no sentido de validar a aplicabilidade dessas
análises à realidade do agro brasileiro, muitos conceitos foram, paulatinamente,
ampliados com a introdução de novos termos ou, ainda, com novas interpretações
para as referências teóricas originais. O resultado disso é a profusão de trabalhos
que produzem um conjunto de categorias empíricas, calcadas na multiplicidade de
situações e de processos econômicos, políticos e socioculturais que vêm sendo
gestados no campo.

Para referenciar os inúmeros trabalhos de pesquisa, dois deles são dignos de
nota devido às importantes contribuições para o tema da agricultura familiar na
contemporaneidade. O primeiro é a compilação de textos escritos por Maria de
Nazareth Baudel Wanderley (2009), pensadora de reconhecida representação no
campo de estudo da sociologia rural e do desenvolvimento rural no Brasil,
publicados sob o título O mundo rural como espaço de vida: reflexões sobre a
propriedade da terra, agricultura familiar e ruralidade. O segundo é o texto da
antropóloga Delma Pessanha Neves (2007), intitulado “Agricultura familiar:
quantos ancoradouros!”, no qual a autora apresenta o caráter polissêmico assumido
pelos conceitos e definições, fruto dos embates políticos e ideológicos no campo das
ciências sociais e que aportaram em futuro enquadramento institucional desses
sujeitos no processo de construção da categoria socioprofissional, denominada
agricultor familiar. Para tanto, utiliza-se de vasto referencial bibliográfico,
composto por autores afiliados a diversos campos temáticos, em tempos e espaços
nacionais e estrangeiros, no intuito de esclarecer sobre os critérios que
fundamentaram as diferentes proposições analíticas até os anos 1980 e pós-década



de 1990.
Ambos os trabalhos repercutem a inserção da categoria social da agricultura

familiar nas políticas públicas1 especialmente para acesso de crédito e extensão
rural, nas quais o agricultor familiar passa a ser visto não somente como
imprescindível ao abastecimento e à segurança alimentar para combater a fome, a
pobreza e a miséria, mas também como alternativa ao desenvolvimento rural, por
meio da geração de emprego e renda.

Assim, a questão fundamental que perpassa as abordagens sobre a realidade do
rural brasileiro refere-se à necessidade de aprofundar estudos visando à redução do
abismo existente entre as evidências empíricas e a dimensão teórica, bem como à
ampliação da natureza excessivamente economicista das análises, que reduzem
processos sociais a meras determinações das relações de produção.

Para a presente reflexão, o texto foi estruturado em três itens, além da
introdução e considerações finais. No primeiro item são discutidos aspectos a
respeito da noção de multifuncionalidade e as possibilidades de adequação para a
realidade do rural brasileiro. No segundo, destaca-se a importância de aliar os temas
do desenvolvimento rural sustentável e da agroecologia ao tratar das estratégias de
reprodução social e econômica das famílias rurais. No terceiro item, apresenta-se o
conceito de sistemas agrários como categoria operacional aplicada aos estudos da
agricultura familiar.

O tema da multifuncionalidade da agricultura familiar
como categoria investigativa

A partir de meados dos anos 1980, segundo Graziano da Silva et al. (2002, p.
39, grifos dos autores), surgem novas formas de organização das atividades no rural
brasileiro, características que podem ser associadas ao processo de modernização da
agricultura, a saber:

Esse ‘novo rural’, como vem sendo denominado, compõe-se basicamente de três grandes grupos de
atividades: Uma agropecuária moderna baseada em commodities, e intimamente ligada à agroindústria;
Um conjunto de atividades não agrícolas, ligadas à moradia, ao lazer e a várias atividades industriais e de



prestação de serviços; Um conjunto de novas atividades agropecuárias, impulsionadas por nichos
especiais de mercado.

Essa perspectiva provoca um debate sobre quais seriam realmente as funções
e/ou as “novas” funções da agricultura. Na percepção de Carneiro e Maluf (2003,
p. 19),

A abordagem da multifuncionalidade da agricultura se diferencia por valorizar as peculiaridades do
agrícola e do rural e suas outras contribuições que não apenas a de bens privados, além dela repercutir as
críticas às formas predominantes assumidas pela produção agrícola por sua insustentabilidade e pela
qualidade duvidosa dos produtos que gera.

No bojo destas transformações, vinculadas ao enfoque espacial, a noção de
multifuncionalidade surge como elemento conceitual e representa, também, um
esforço de rompimento com a ótica setorial da agricultura ao enfatizar,
principalmente, a heterogeneidade estrutural presente no espaço rural. Carneiro e
Maluf (2003, p. 19) apontam que essa noção de multifuncionalidade

rompe com o enfoque setorial e amplia o campo das funções sociais atribuídas à agricultura que deixa de
ser entendida apenas como produtora de bens agrícolas. Ela se torna responsável pela conservação dos
recursos naturais (água, solos, biodiversidade e outros), do patrimônio natural (paisagens) e pela
qualidade dos alimentos […].

Carneiro e Maluf (2003) analisam as funções da agricultura familiar centrados,
principalmente, em quatro dimensões básicas da multifuncionalidade, a saber: a
reprodução socioeconômica das famílias, a partir da composição e das fontes
geradoras de renda; as condições de permanência no campo e as práticas de
sociabilidade; a promoção da segurança alimentar da sociedade e das próprias
famílias rurais, abrangendo a produção para o autoconsumo e para a
comercialização; a manutenção do tecido sociocultural, referindo-se às condições
de vida e da reprodução das culturas locais; a preservação dos recursos naturais e da
paisagem rural, aqui entendida como referência ao uso de recursos e sua
preservação. Em todas as dimensões apresentadas, há a valorização das
características dos espaços geográficos. Essas múltiplas funções estabelecidas no



espaço rural permitem, concomitantemente, o estabelecimento de atividades não
agrícolas que diversificam as possibilidades de geração de renda entre as famílias,
valorizando os saberes e as práticas dos agricultores. Por conseguinte, podem-se
compreender duas características no rural contemporâneo, a multifuncionalidade e
a pluriatividade,2 ambas relacionadas a estratégias de desenvolvimento rural, pois,
além de geração de renda econômica, proporcionam a valorização do patrimônio
cultural e natural presentes nas propriedades rurais.

Como variante desse enfoque, apresenta-se o conceito de multifuncionalidade
da paisagem – MFP. Conforme salienta Pinto-Correia (2007), na Convenção
Europeia da Paisagem, realizada em 2000, a paisagem foi proclamada como um
elemento conceitual que pode refletir a diversidade da herança cultural, ecológica e
socioeconômica de dado conjunto populacional, tornando-se um dos fundamentos
da identidade local e regional.

A paisagem é o resultado, observado pelo Homem, de um sistema complexo e dinâmico de muitos
factores naturais e culturais (rocha-mãe, solos, água, relevo, clima, vegetação, uso do solo, estrutura
fundiária, povoamento, caminhos e infra-estruturas, etc.) que se influenciam mutuamente e se
modificam ao longo do tempo. (Pinto-Correia, 2007, p. 3).

Portanto, no escopo das estratégias para o desenvolvimento rural, o conceito de
paisagem torna-se central, balizador para normas e projetos de planejamento. Com
relação ao seu caráter empírico, dentro do objetivo proposto, as paisagens devem
manter as suas autenticidades e, ao mesmo tempo, as suas diversidades. Desse
modo, entende-se a paisagem “como simultaneamente uma realidade física e
biológica e uma construção social ou cultural, […]” (Pinto-Correia, 2007, p. 3).

A paisagem geográfica apresenta simultaneamente várias dimensões, que serão
privilegiadas de acordo com a matriz epistemológica adotada para seu estudo. A
dimensão morfológica evidencia o conjunto de formas criadas pela natureza e pela
ação humana e permitirá que se avaliem as formas das propriedades rurais em cada
uma de suas realidades específicas. Na dimensão funcional, serão observadas as
relações entre as diversas partes que compõem a paisagem. Como produto da ação
humana ao longo do tempo, a paisagem apresenta uma dimensão histórica e, na



medida em que uma mesma paisagem ocorre em certa área da superfície terrestre,
apresenta uma dimensão espacial. Por fim, a paisagem é portadora de significados,
que expressam valores, crenças e representações, tendo, assim, sua dimensão
simbólica revelada.

Reforçando essa concepção, duas questões ressaltam a importância do papel do
Estado. A primeira é de caráter social e ligada à agricultura familiar, na qual a
aplicação da multifuncionalidade nas unidades familiares rurais auxilia na
“passagem do agrícola para o familiar e rural […]” (Carneiro e Maluf, 2003, p. 20).
Outra questão se refere à geração de bens públicos – principalmente segurança
alimentar e preservação dos recursos naturais –, permitindo a ampliação do foco de
análise para além da noção de pluriatividade, que se limitava apenas aos bens
privados. Escolher a multifuncionalidade como fundamento norteador do
desenvolvimento rural significa integrar as diferentes funções do espaço rural e da
agricultura numa lógica de planejamento e gestão que se concretiza por meio de
práticas espaciais.

Segundo essa visão, o rural passa por uma renovação de princípios norteadores,
tanto do ponto de vista conceitual quanto do das políticas públicas (Graziano da
Silva, 1999). Assim, verifica-se uma busca por um chamado desenvolvimento do
rural e não um desenvolvimento agrícola (modernização da agricultura). Com isso,
o enfoque territorial passou a ser um instrumento fundamental das políticas
públicas, retirando a proeminência das questões setoriais nas discussões sobre o
desenvolvimento.

Desenvolvimento rural sustentável e agroecologia

O entendimento do termo sustentabilidade parte de um processo que busca
valorizar estratégias de desenvolvimento rural, tratando de forma harmônica a ação
antrópica nos ecossistemas. Segundo Caporal e Costabeber (2004), esse processo
segue determinadas condições que permitem a construção da sustentabilidade ao
longo do tempo. Essas condições se referem desde a ruptura das formas de
dependência que estimulem a utilização de recursos – de modo a respeitar os ciclos



materiais e de energias e a regeneração do sistema biótico, o resgate e a conservação
dos saberes dos agricultores como forma de valorizar a identidade e a construção de
conhecimento local – até a formação de circuitos que vão desencadear não só na
qualidade de vida, mas também no incremento da biodiversidade biológica e
sociocultural.

Nesse contexto de contradições firmadas pelo modelo de desenvolvimento
convencional, baseado na modernização da agricultura, surge outro paradigma – o
agroecológico – que, entre outras coisas, busca a superação dessa crise
socioambiental. Segundo Caporal e Costabeber (2004), a agroecologia, um campo
de conhecimento e de investigação, pode proporcionar subsídios e ferramentas para
a efetivação do desenvolvimento rural sustentável.

A agroecologia tem sido motivo de estudos e debates acadêmicos e em
organizações e instituições ligadas à extensão rural e aos movimentos sociais no
Brasil e em demais países da América Latina. Sem dúvida, cada vez mais a
agroecologia vem sendo difundida em diferentes meios ligados à agricultura
familiar por apresentar um padrão técnico capaz de orientar as estratégias de
desenvolvimento rural sustentável. O principal objetivo da agricultura sustentável é
a manutenção da produtividade agrícola com o mínimo possível de impactos
ambientais e com retornos econômicos que resultem em uma melhor qualidade de
vida para as populações do campo e da cidade.

Sobre esse tema, comenta Altieri (2004, p. 23):

Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos
à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um
todo. Ela utiliza os agroecossistemas como unidade de estudo, ultrapassando a visão unidimensional –
genética, agronomia, edafologia – incluindo dimensões ecológicas, sociais e culturais. Uma abordagem
agroecológica incentiva os pesquisadores a penetrar no conhecimento e nas técnicas dos agricultores e a
desenvolver agroecossistemas com uma dependência mínima de insumos agroquímicos e energéticos
externos.

Nesse sentido, Sevilla-Guzmán (2001, p. 40), ao se referir à consolidação do
desenvolvimento rural sustentável e à resposta da agroecologia nesse processo,
afirma ocorrer uma articulação do tradicional com o novo, ou seja, com as



tecnologias. Assim, afirma que “nos lugares onde tais sistemas, pela sua
durabilidade na história, provaram ser sustentáveis, a mudança social e a inovação
tecnológica são uma constante, ainda que, na maior parte dos casos, resultam
invisíveis aos ‘olhos urbanos’”.

Dessa forma, a agroecologia torna-se uma estratégia de produção e reprodução
social para os agricultores familiares, na medida em que oferece meios e condições
técnicas para o cultivo de produtos agrícolas, na maior parte das vezes, alimentos
saudáveis, e valoriza os saberes e potenciais sociais e ambientais do lugar. Também é
importante destacar o aspecto econômico, uma vez que a agroecologia representa
uma forma de reduzir os custos de produção, bem como o consumo energético,
devido ao seu manejo ecológico. E, por outro lado, garante à família e à sociedade
alimentos de qualidade e com aceitação em mercados diversos, garantindo trabalho
e renda para as atuais e futuras gerações.

O estudo da agricultura familiar operacionalizado pelo
conceito de sistemas agrários

O segmento da agricultura familiar caracteriza-se por apresentar uma grande
diversidade de combinações, tanto no que se refere à disponibilidade quanto ao uso
e distribuição dos recursos – terra, trabalho e capital – no interior das unidades
produtivas. Essa diferenciação pode ser observada em diversas escalas – mundial,
nacional, regional e local. A agricultura familiar, dessa forma, torna-se objeto de
estudos, principalmente aqueles relacionados às estratégias adotadas por este
segmento para se organizar e reorganizar diante das especificidades do modo de
produção capitalista. No entanto, embora estando o agricultor vinculado à
indústria e/ou aos mercados, as dimensões terra, trabalho e família conformam a
lógica de funcionamento das unidades produtivas familiares. Woortmann e
Woortmann (1997, p. 23) explicam que: “Nas culturas camponesas, não se pensa a
terra sem pensar a família e o trabalho, assim como não se pensa o trabalho sem
pensar a terra e a família”.

Segundo Wanderley (2009), o agricultor familiar é portador de uma tradição e



possui capacidade de resistência aos novos contextos econômicos e sociais, mesmo
estando inserido nestes. Essa perspectiva converge para o pensamento da autora de
que o desenvolvimento de novas dinâmicas produtivas na agricultura e no rural
brasileiro não significa a implantação de uma forma social de produção
homogeneizada (de caráter empresarial). Ao contrário, a diversidade da agricultura
familiar permanece ocupando um lugar importante no cenário contemporâneo; ou
seja, o agricultor familiar é um ator social que apresenta “rupturas e continuidades”
em relação ao seu passado, mas que continua ativo no presente e participando na
construção do futuro dos rurais.

Entende-se, sobretudo, que o reconhecimento das especificidades da agricultura
familiar em distintos espaços e tempos permite o entendimento da diversidade das
estratégias de reprodução social e econômica (Salamoni e Costa, 2014). Ressalta-se
que muitas das atividades socioprodutivas presentes nas unidades de produção
familiar não se constituem em um fato histórico novo. Na verdade, a valorização de
tais atividades é que define seu caráter “novo” em relação às dinâmicas presentes no
rural.

Com vistas a fornecer subsídios teórico-metodológicos sobre o tema da
agricultura familiar, justifica-se o conhecimento acerca dos sistemas agrários, vis-à-
vis a diversidade de formas e de processos de inserção nos mercados convencionais e
institucionais e na ampliação das possibilidades de geração de trabalho e renda.

Para entender a organização da agricultura familiar, nesses termos, é necessário
considerar que as estratégias adotadas pelos produtores familiares são, também,
fruto dos estímulos advindos das políticas públicas e da atuação de mediadores
(cooperativas, associações, órgãos de assistência técnica e extensão rural, entre
outros) combinados com práticas sociais, culturais, técnicas e produtivas que
conformam as “heranças agrárias” desses agricultores (Mazoyer e Roudart, 2010).

Sendo assim, pode-se dizer que, mesmo com a difusão do processo de
modernização da agricultura, persiste um patrimônio cultural camponês3

identificável por meio dos conhecimentos sobre a gestão dos agroecossistemas e da
sociabilidade camponesa, entendida, a partir de uma abordagem geográfica, como



constituindo as “territorialidades” 4 da agricultura familiar. Nesse sentido, a
questão cultural valoriza o conhecimento empírico acumulado ao longo do tempo
na construção dos territórios. E esse saber camponês passa a ser valorizado na
medida em que a sociabilidade camponesa torna-se, também, agente de
transformação dos padrões de produção/consumo na escala local e regional. Sabe-se
que a agricultura familiar é capaz de produzir uma diversidade de organizações
espaciais, baseadas nas formas de ocupação do território, produzindo,
consequentemente, uma diferenciação nos sistemas agrários.

O sistema agrário corresponde a um conjunto de conhecimentos
metodicamente elaborados como resultado da observação, delimitação e análise da
diversidade socioespacial e dos diferentes tipos específicos de agricultores e
agriculturas. Para que se possa compreender o que é um sistema agrário, no
entanto, é necessário distinguir a agricultura tal como ela se apresenta na realidade,
ou seja, um objeto de observação e de análise (Silva Neto e Basso, 2005).

Nessa perspectiva, Queiroga (2012, p. 54) complementa, afirmando que

O sistema agrário pode ser definido como o modo de organização adotado por uma sociedade rural para
explorar seu espaço e gerar seus recursos. Esse modo de exploração do meio resulta das interações entre
restrições e potencialidades do meio físico, as características socioeconômicas da comunidade e das
tecnologias adquiridas pela sociedade rural, ao mesmo tempo em que estas interações sofrem influências
de fatores externos ao meio.

Fundamental para essa concepção, a Teoria dos Sistemas Agrários permite
compreender, dentro de grandes linhas, a diversidade geográfica da agricultura em
uma determinada época. O sistema agrário apresenta-se, com isso, como um
instrumento intelectual que permite apreender a complexidade de cada forma de
agricultura e perceber as transformações históricas e a diferenciação geográfica das
diferentes formas de agricultura (Mazoyer e Roudart, 2010).

A teoria dos sistemas agrários pode ser empregada com fins exclusivamente
acadêmicos ou com o intuito de constituir um corpo coeso de conhecimentos
capaz de embasar a formulação de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento rural (Silva Neto e Basso, 2005). Assim, os processos



socioculturais e suas inter-relações com as características dos ecossistemas estão
presentes na configuração de estratégias capazes de assegurar a reprodução social e
territorial dos agricultores, transformando-os em sujeitos ativos no
desenvolvimento rural. Por conseguinte, reconhecer o potencial multifuncional da
agricultura familiar é fundamental para planejar e implementar o desenvolvimento
rural, seja pela ação associativa, seja como objeto de políticas públicas.

Como enfatiza Bertalanffy (1975), a proposta da abordagem sistêmica, em
essência, é uma ampliação do campo de visão delimitado pelo método analítico.
Sob muitos aspectos, esse método conferiu a determinados grupos –
preferencialmente homens, brancos e europeus – um status diferenciado,
adjudicando autoritariamente a eles o direcionamento sobre os rumos do
conhecimento científico. A proposta da abordagem sistêmica é a de que a
orientação da ciência deve se dar a partir das demandas emanadas de toda a
sociedade (e não de parte dela), tendo muito presente o reconhecimento de que
qualquer concepção teórica (inclusive a sistêmica) comporta falhas e limitações, e
sua validade deve sempre ser condicionada à observância da realidade.

A Geografia, entendida como uma ciência de síntese, tem na abordagem
sistêmica um arcabouço teórico-metodológico para a compreensão dos processos
naturais e humanos de forma integrada, ou seja, o espaço geográfico é analisado
tanto a partir do ambiente físico quanto das intervenções antrópicas, em diferentes
escalas (Christofoletti, 1979).

A utilização do método sistêmico permite que o pesquisador defina os
elementos e as variáveis a serem estudadas de acordo com os objetivos pretendidos
na análise. A ideia norteadora parte da consideração das inter-relações dos
elementos, as quais influem direta ou indiretamente na organização do sistema.
Fundamentalmente, os sistemas podem ser definidos como um grupo de
componentes independentes que operam unidos para um fim comum capaz de
reagir como um todo em face de estímulos externos; cabendo ressaltar que todo o
sistema pode ser visto como um subsistema, ou seja, uma parte de um todo mais
abrangente. Entretanto, as partes, fora do contexto, são apenas “átomos” isolados.



Razão pela qual se entende que o todo é maior que a soma das partes, pois a
organização do sistema confere ao agregado características não só diversas, mas,
também, muitas vezes, não encontradas nos componentes isolados.

A abordagem sistêmica, esboçada na perspectiva de Bertalanffy (1975), é
apropriada pela Geografia Agrária, conforme Miguel et al. (2009), a partir da
segunda metade do século XX, no momento de reconfiguração global decorrente
do final da Segunda Guerra Mundial. Segundo os autores, a emergência do
conceito de sistemas agrários é uma tentativa de representar, em teoria, a
agricultura como o produto das relações territorialmente entabuladas em um
momento histórico específico, considerando as relações estabelecidas no interior
desse território, bem como a forma que a população se relaciona com o exterior.

É importante salientar – em especial, sob um olhar geográfico – que a breve
menção feita por Mazoyer e Roudart (2010) ao fato de a Geografia Agrária
representar o berço do conceito de sistema agrário possivelmente não faça a devida
justiça ao peso da contribuição da ciência geográfica à disseminação do conceito.
Conforme demonstraram Sodré e Salamoni (2016), o termo sistema agrário ou o
seu conteúdo conceitual referido por diferentes terminologias já se fazia presente
na produção teórica da Geografia francesa desde o começo do século XX. Essa
presença manifestou-se de formas muito diversas, por meio do nítido conteúdo
sistêmico da abordagem geográfica de Vida de La Blache (1845--1918) ou dos
conceitos de complexo geográfico de Pierre Monbeig (1908-87) e de combinação
geográfica de André Cholley (1886-1968); pelo uso direto – ainda que talvez
menos burilado – do termo sistema agrário por Max Derruau e Marc Bloch –
único não geógrafo analisado pelas autoras e incluído em razão do cunho
autorreconhecidamente geográfico de sua obra, ou, ainda, na forma do nítido
direcionamento sistêmico das discussões teóricas de Daniel Faucher (1882-1970),
Leo Waibel (1888-1951) e Pierre George (1909-2006).

Como realçam Sodré e Salamoni (2016), é notável o refinamento teórico das
proposições precursoras de tais autores, não só ao cunhar o conceito de sistema
agrário e defender um enfoque sistêmico de tratamento da agricultura por parte da



Geografia Agrária, como também ao manifestar um grau de aprimoramento
epistemológico que só encontraria eco em Morin (1980), quando o autor enceta
uma crítica densa e um aprofundamento detalhado de várias das proposições
originais de Bertalanffy (1975). Como pontuam as referidas autoras, esse
reconhecimento da importância precursora que tiveram os geógrafos na
constituição do conceito de sistema agrário em nada desprestigia a originalidade da
Teoria dos Sistemas Agrários de Mazoyer e Roudart (2010), um corpo teórico
consistentemente elaborado e, portanto, contrastante com as contribuições prévias,
porém essencialmente fragmentadas, dos geógrafos franceses. Não se trata de
contestar a autenticidade do pensamento de Mazoyer e Roudart (2010), mas de
lembrar à própria Geografia Agrária o caráter vanguardista de seu passado (Sodré e
Salamoni, 2016).

No Brasil, José Felizola Diniz (1984) é um dos geógrafos agrários que adotou o
método sistêmico nos seus estudos, pensando a agricultura na forma de sistemas
(internos e externos) para diagnosticar a realidade agrária e entender as dinâmicas
presentes no espaço rural por meio de tipologias sobre o Sistema da Agricultura.
Nesse sentido, Queiroga (2006) adverte que é preciso distinguir a representação
teórica permitida pelo estudo do sistema agrário de um dado território da
agricultura efetivamente praticada pelos habitantes desse território, considerando-
se que, enquanto a última se constitui em um objeto concreto, o primeiro trata-se
apenas de uma reprodução abstrata utilizada para fins de reflexão teórica.

Para Diniz (1984), pensar a agricultura é pensar a respeito do seu
funcionamento e, somado a isso, pensar nos campos interdisciplinares da ciência,
não só no campo geográfico. Isso pressupõe que o geógrafo agrário conte com uma
grande quantidade de informações, capazes de descrever a complexidade dos
fenômenos. Segundo Diniz (1984, p. 33), “a ciência geográfica tem muito a
contribuir com os estudos da agricultura. Há muito tempo a geografia vem
estudando a agricultura e hoje a análise continua, com técnicas capazes de ajudar a
responder às nossas exigências e complexas questões”. Cabe explicar que a
representação do sistema da agricultura, proposto por Diniz (1984), é composta



por uma divisão de três subsistemas internos da agricultura. O subsistema social
permite a caracterização do produtor, o subsistema funcional (ou técnico) engloba
os elementos técnicos, e o último, o subsistema de produção, trata de caracterizar o
output do sistema da agricultura.

Em torno destes estão quatro subsistemas externos: o econômico (o
desenvolvimento dos mercados e a busca da especialização conduzem as zonas
rurais a uma dependência cada vez maior dos centros urbanos, dos transportes, da
infraestrutura industrial e do capital), o ecológico (relatividade e rigor das
condições naturais, a distribuição do tempo de trabalho aplicado na elaboração de
uma produção agrícola subordina-se a ciclos biológicos e climáticos e as condições
naturais impõem limites geográficos às diversas categorias de produção agrícola), o
demográfico-cultural (engloba as tradições e os padrões de cultura das populações
agrícolas e indicadores demográficos puramente – taxa de masculinidade,
composição etária, potencial migratório) e o político (este tipo de atuação procura
disciplinar e corrigir as distorções de certos setores – política de controle e proteção
dessa atividade), que fornecem as condições em que se desenvolvem os tipos de
agricultura. Esse conjunto de subsistemas permite o estabelecimento de relações
entre os elementos da organização sociotecnoprodutiva existentes nos sistemas
agrários (Diniz, 1984).

Tomando por base uma aproximação teórico-metodológica entre a proposta de
Diniz (1984) e a Teoria dos Sistemas Agrários (Mazoyer e Roudart, 2010; Silva
Neto e Basso, 2005), entende-se que a elaboração de Diagnósticos de Sistemas
Agrários (DSA), a serem aplicados nos estudos sobre agricultura familiar, políticas
públicas e desenvolvimento rural, apresenta elevado potencial de contribuição para
pesquisas alinhadas com uma visão sistêmica dos espaços rurais.

Sob tal compreensão, o diagnóstico das realidades agrárias é uma ferramenta
que auxilia na coleta de informações, sistematização e análise dos resultados de
pesquisas de campo e documentais elaboradas pelos integrantes do grupo de
pesquisa envolvido na proposta. Tal diagnóstico deve buscar uma aproximação da
complexidade da realidade agrária, tensionando a melhor representação de sua



dinâmica. Dufumier (2007, p. 58) completa, explicando que:

A análise-diagnóstico das realidades agrárias tem por objetivo principal identificar e classificar
hierarquicamente os elementos de toda natureza (agroecológicos, técnicos, socioeconômicos…) que
mais condicionam a evolução dos sistemas de produção e compreender como eles interferem
concretamente nas transformações da agricultura.

A utilização do diagnóstico sobre a diversidade da agricultura familiar permite
compreender o contexto local nas suas dimensões ambiental, econômica e social,
além de identificar as características dos grupos sociais e do meio natural no qual
esse contexto se insere. Concretamente, um diagnóstico deve permitir: a) fazer um
levantamento das características socioeconômicas e ambientais da área a ser
pesquisada; b) identificar e caracterizar os principais sistemas de produção
adotados pelos agricultores, as suas práticas sociais, técnicas e econômicas e os seus
principais problemas; c) identificar e explicar os principais elementos – ecológicos,
sociais, técnicos, culturais, econômicos, políticos, que, combinados, representam a
realidade do recorte territorial em questão; e d) sugerir políticas, programas e
projetos de desenvolvimento. Além disso, o diagnóstico deve ser rápido e
operacional, ter rigor científico, não apenas descrevendo a realidade, mas,
sobretudo, explicando-a.

O organograma 1 ilustra a proposta metodológica que orienta uma apreensão
da realidade com base em uma visão integrada dos elementos que permeiam a
agricultura, como a análise de mapas físicos e de elementos humanos a partir de
dados e informações primárias e secundárias. Assim, trata-se de elaborar uma
caracterização dos sistemas agrários presentes na agricultura familiar, partindo da
combinação dos elementos do sistema ambiental (análise de mapas físicos) e do
sistema socioeconômico (sistema da agricultura e sistema histórico-cultural).

Organograma 1 – Proposta Metodológica para elaboração de Diagnóstico de
Sistemas Agrários – DSA



Fonte: Fernandes e Salamoni (2011).

O enfoque do sistema ambiental, assim, propicia a sistematização e análise de
informações pelo uso de mapas físicos. Possibilitando, com isso, a identificação das
limitações e potencialidades das diversas formas e práticas de utilização do solo, a
disponibilidade hídrica, as características da vegetação original e atual e os aspectos
relacionados ao relevo, que, em conjunto, fazem parte da composição dos sistemas
agrários. Aliado à caracterização do sistema ambiental, o sistema socioeconômico
prioriza os três subsistemas internos da agricultura propostos por Diniz (1984) e
incorpora o sistema hídrico, isto é, a utilização da água nas propriedades rurais, para
uso doméstico ou agrícola, com o objetivo de caracterizar os limites e as
potencialidades do aproveitamento desse recurso no espaço rural. Ademais, ainda
no sistema socioeconômico, propõe-se a consideração do sistema histórico-cultural,



por meio de uma abordagem dialógica entre as tradições agrícolas e as diversas
formas de organização dos aspectos simbólico-culturais que permeiam a dinâmica
dos sistemas agrários.

Considerações finais

Ao longo do capítulo, buscou-se apontar, ainda que de forma breve, a força da
categoria social agricultura familiar, reconhecida como categoria normativa ao
ingressar nos Censos Agropecuários e na política de crédito por meio do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), em 1996.

Para entender a relevância da agricultura familiar na organização dos espaços
rurais, ao que passou a se chamar de “uma nova agricultura”, recorreu-se ao
trabalho de Delma Pessanha Neves (2007) para reforçar que a constituição do
termo agricultura familiar expressa uma disputa política e ideológica, travada tanto
no campo acadêmico quanto no bojo dos movimentos sociais. E também ao
pensamento de Maria Nazareth Baudel Wanderley (2009), que, ao considerar os
movimentos mais recentes, procura incluir os agricultores familiares como
protagonistas do desenvolvimento, considerando as dimensões política e cultural-
identitárias que os diferenciam de outras categorias sociais presentes no rural
brasileiro. De qualquer um dos pontos de vista, parece evidente que as estratégias
de reprodução social e econômica constituem elemento explicativo para
compreender a agricultura familiar contemporânea.

O capítulo mobiliza três temas que se tornaram pautas importantes para os
estudos rurais do Brasil: a agricultura familiar e o seu vasto campo de investigação
social; a noção da multifuncionalidade da agricultura; e as propostas de
desenvolvimento rural sustentável. A tentativa de síntese recai sobre as articulações
teórico-metodológicas que se entrecruzam na proposta de diagnóstico dos sistemas
agrários. Ainda aponta a valorização da dimensão espacial nas reflexões a respeito
do desenvolvimento rural sustentável como projeto de sociedade. Para consolidar a
análise, reforça a necessidade de resguardar no debate a afirmação de que os
espaços, tanto quanto as relações sociais, trazem a marca da diversidade.
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1 A formulação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 1996 , o
qual foi complementado com a criação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em 2003 e, em 2009,
com as mudanças realizadas no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

2 A pluriatividade representa o fenômeno no qual os componentes de uma unidade familiar executam diversas
atividades, que tanto podem desenvolver-se no interior como no exterior da propriedade rural, com o
objetivo de obter remuneração por elas por meio da venda da força de trabalho familiar, da prestação de
serviços a outros agricultores ou de iniciativas como indústria doméstica, turismo rural, artesanato, entre
outras (Sacco dos Anjos, 2003, pp. 90-1).

3 Camponês e agricultor familiar são termos utilizados neste trabalho de forma similar e indissociável, a fim de
enfatizar a existência de um campesinato na contemporaneidade da sociedade brasileira. Nesse sentido, a
categoria analítica adotada – agricultura familiar camponesa – expressa o reconhecimento da permanência de
lógicas camponesas que estão combinadas a uma diversidade de estratégias socioprodutivas de caráter familiar
na agricultura. Lógicas de resistência e estratégias de reprodução social que combinam produção mercantil
com produção para o autoconsumo, e cujos resultados estão voltados para a construção/reprodução do
patrimônio familiar (Ribeiro e Salamoni, 2011, p. 215).

4 Segundo Haesbaert (2008), a territorialidade diz respeito às relações econômicas e culturais presentes nos
territórios. Nas palavras de Sack (Sack, 1986 apud Haesbaert, 2008, p. 21), a construção de territorialidades
está “intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no
espaço e como elas dão significado ao lugar”.



6. As relações campo/cidade e rural/urbano no
século XXI

Glaucio José Marafon

Gabriel Bias-Fortes

Rogério Seabra

Introdução

Pensar a relação entre campo e cidade no período hodierno significa ultrapassar
a representação pretérita sobre o espaço rural, ou seja, superar a proposta
dicotômica, pensada/inserida em um contexto de afirmação da lógica urbana, e
reconhecer a cidade e o campo como elementos integrados por uma lógica única
(porém diversa), própria da produção do espaço sob a égide do capitalismo.

As questões “o que é campo/cidade?” e “o que é rural e urbano?” orientam
estudos no ambiente acadêmico desde a constatação de que o paradigma
dicotômico e a associação direta entre os pares – campo com o rural e cidade com o
urbano – já não era suficiente para compreensão da dinâmica de reprodução
espacial observada no que se entendiam anteriormente como estes ambientes. Este
caráter dinâmico do espaço que se reproduz sob influência de um ordenamento
territorial e modelo de produção hegemônico em um determinado momento
histórico é, possivelmente, a principal causa do rompimento desse paradigma. Mas
qual era o entendimento da questão campo/cidade e rural/urbano anterior a essa
ruptura?

Entendia-se o urbano a partir da produção industrial, aglomeração nos grandes



centros e relação direta com a cidade, enquanto o rural era concebido pela
produção agrária e dispersão na forma do campo. Soma-se a esta associação direta
campo-rural e cidade-urbano a ideia de que o urbano representava a modernidade,
tecnologia e qualidade de vida, e o rural o atraso, precariedade e ausência de
infraestrutura e serviços.

Os autores Sorokin, Zimmerman e Galpin (1986) expressam parcialmente essa
concepção, na primeira metade do século XX, ao associar o ambiente rural ao
ambiente agrário pela identificação de sociedades rurais e urbanas a partir da
ocupação funcional de seus integrantes (atividades agrárias X atividades industriais,
comerciais etc.). Para os autores:

O principal critério para a definição da população ou da sociedade rural é ocupacional: a coleta e o
cultivo de plantas e animais. Através dele a sociedade rural diferencia-se de outras populações,
particularmente da urbana, envolvida em atividades ocupacionais diferentes. Neste sentido a sociologia
rural é, em primeiro lugar, uma sociologia de um grupo ocupacional, a saber, a sociologia da ocupação
agrícola. Desta diferença entre comunidades rurais e urbanas segue-se uma série de outras, a maioria das
quais ligadas de forma casual a esta diferença em ocupação. (Sorokin et al., 1986, p. 200).

A ruptura com esse paradigma de associação direta vem inicialmente com a
expansão da técnica e do capital para o campo. O modelo de produção hegemônico
passa a se reproduzir com maior intensidade no campo e transforma esses
ambientes dotando-os de elementos anteriormente vinculados exclusivamente à
cidade e ao modo de vida urbano, tais como industrialização (especialmente a
agroindústria), crédito bancário (voltado para o setor “rural”), infraestrutura e
maquinário de alta tecnologia. Ocorre um reordenamento territorial a partir de
uma lógica de racionalização que, segundo Santos (2006, p. 206), altera as relações
sociais que então existiam no campo e no que se concebia como meio rural. Sobre
esse processo de modernização do campo, o autor pondera:

É verdade que durante muito tempo se escreveu, no caso brasileiro, ser o campo hostil ao capital,
obstáculo à sua difusão. Hoje, porém, o que vemos é o contrário, um campo que acolhe o capital novo e
difunde-o rapidamente, com tudo o que isso acarreta, isto é, novas formas tecnológicas, novas formas
organizacionais, novas formas ocupacionais, rapidamente instaladas. É uma tendência que claramente se
nota nas áreas economicamente mais avançadas, mas que também se faz presente naqueles subespaços



menos avançados. (Santos, 2013, p. 43).

Há de se observar, todavia, que esse processo de modernização referido pelo
autor não se fez de modo homogêneo e pacífico. A expansão do modelo atingiu (e
ainda atinge) os territórios de forma desigual (com intensidades distintas), criando
o que Santos (2006) denomina de espaços luminosos (intensamente modificados
por essa lógica de reprodução espacial) e opacos (pouco atingidos ou mesmo
negligenciados). No campo, especificamente, alguns espaços se modificam segundo
essa lógica, enquanto outros praticamente não são alterados (e outros ainda com
diferentes intensidades de modificação). Essa transformação também se fez – e
ainda se faz – de forma conflituosa; no campo, é marcada por expropriações,
grilagem de terras e ampla alteração no quadro natural (desmatamento,
contaminação do solo e alteração do fluxo hídrico). Esses conflitos e diferentes
intensidades de modificação, bem como suas consequências, interferem
diretamente nas relações sociais (e atores sociais) que habitavam anteriormente
esses espaços considerados como rurais.

Outra transformação marcante observada fora a expansão de atividades não
agrícolas, apontada por Rua (2006) e por Marafon (2010), e a pluriatividade dos
trabalhadores, apontada por Del Grossi e Silva (1995) e Silva (1997). Quando se
aborda o tema da pluriatividade, considera-se que os sujeitos que anteriormente se
ocupavam exclusivamente em atividades agropecuárias passam a exercer atividades
diversas em tempo parcial (majoritariamente no setor comercial e de serviços),
fenômeno que pode ter suas raízes tanto na diminuição do tempo demandado pelas
atividades agropecuárias por meio da técnica mais avançada quanto na necessidade
de complementação da renda para subsistência familiar no campo. Entre as
atividades não agrícolas observadas, Marafon (2010) aponta, ao analisar o território
fluminense, especialmente para aquelas relacionadas à produção agroindustrial e ao
setor do turismo e lazer.

De outra maneira, pode-se dizer que a ruptura com o paradigma ocorre pela
percepção de dois elementos fundamentais na concepção anterior do campo e
rural: (1) pela expansão da técnica, esse espaço não está mais vinculado ao atraso e à



ausência de infraestrutura, podendo, inclusive, apresentar um ordenamento
territorial mais eficaz que nas grandes aglomerações (eficaz, no contexto da lógica
de produção espacial predominante); e (2) esse espaço deixa de ser exclusivamente
apropriado pela produção agropecuária, reflexo da expansão industrial no campo
(inseridas principalmente na cadeia produtiva do agronegócio) e da expansão das
atividades de turismo e lazer (relacionadas a um imaginário social de aproximação
com a natureza e busca por um “mundo rural”).

O “encaixe” eventual desse paradigma como plataforma para análise científica e
elaboração de políticas públicas fomenta um conflito entre a visão associada do
rural/urbano ao campo/cidade com visões que buscam dissociar os pares em
dimensões distintas de análise. No Brasil, a convivência com estudos que associam a
delimitação do rural/urbano a patamares quantitativos e demográficos – como
observado em Veiga (2002) – e com ações do poder público de motivação
urbana/rural voltadas especificamente para a atividade praticada ou para a
aglomeração como forma/estrutura (como a tributação em IPTU/ITR, crédito
rural para produção agropecuária e políticas urbanísticas voltadas para a cidade)
reforça essa visão associada e influencia, mesmo entre aqueles que discutem o
paradigma, a repetir a vinculação entre o campo como rural e a cidade como
urbano. Conforme dito anteriormente, uma vez que os territórios não se
modificam uniformemente (nem pacificamente) dentro de um modelo de
reprodução espacial, uma análise espacial ainda hoje pode refletir esse paradigma de
associação entre o rural/urbano e o campo/cidade.

A partir dessa reflexão sobre a superação “parcial” do paradigma campo/cidade
associado ao rural/urbano, chega-se a dois questionamentos de importância. O
primeiro acerca da concepção do que vem a ser o campo/cidade e o rural/urbano
no cenário de dissociação entre os pares, e o segundo acerca da posição dessa visão
diante da “superação incompleta” do paradigma inicial.

Pretende-se, então, desvincular os pares campo/cidade e rural/urbano a partir
das constatações de autores como Monte-Mór (2006), Rua (2006), Carneiro
(2008), Marafon (2010), Hespanhol (2013), entre outros, que compreenderam



que campo e cidade podem se mostrar associados a um mesmo fluxo de produção
espacial (com distinções muito mais relacionadas a funções que a valores) à medida
que os termos rural e urbano articulam-se muito mais a aspectos subjetivos, como a
identidade, modo (e ritmo) de vida, relação com a natureza, e pelas interações
sociais entre os agentes que reproduzem (ou mesmo reinventam) essas
subjetividades. Para se atingir tal objetivo, o texto aborda – além da introdução e
das considerações finais – reflexões referentes à fundamentação teórica que separa
os pares campo/cidade e rural/urbano, seguindo por discussões mais detalhadas do
que (e no que) se configuraria cada um desses pares e, por fim, apresenta uma
última reflexão para compreender o porquê dessa associação entre os pares ainda
ser vista na sociedade mesmo com essa separação.

Campo e cidade e interações rural/urbano: a
interdependência da materialidade e do subjetivo

O campo e a produção agrícola comungaram do mesmo significado durante
várias décadas e, principalmente, de várias metodologias de estudo. Estudar o
campo era, quase sempre, estudar os aspectos relacionados ao processo de produção
de gêneros agrícolas e à distribuição desses produtos. A hegemonia do
produtivismo (Woods, 2011) é apenas uma abordagem possível para estudos e
análises sobre o campo e, como primeira aproximação, deveria sempre ser articulada
como uma relação com a cidade.

O ponto inicial para o debate sobre a separação teórica entre campo e rural e
urbano e cidade passa pela compreensão das transformações derivadas da superação
da dicotomia e da contradição para uma interação pautada na complementariedade
e no vínculo entre campo e cidade. As mudanças em tela também devem suplantar
a superioridade do urbano como morfologia e, consequentemente, o fim do rural.

Carneiro (2012, p. 25), por exemplo, trabalha com “formas de sociabilidade”
entre os atores sociais no espaço rural, pensando nas especificidades desse padrão de
interação social e produzindo uma espacialidade dinâmica e distante da
ultrapassada abordagem paralisada para o rural.



Um dado objetivo é a ruptura com a centralidade da agricultura para a definição
de padrões de comportamento e uma maior participação das atividades não
agrícolas na organização das relações sociais no espaço rural sem, entretanto, alterar
o rural na sua particularidade e essência. Analisando o caso europeu,
particularmente a França, Carneiro (2012) relaciona a moderação da agricultura
como centralidade para as práticas sociais no campo com a modernização da
agricultura, em sintonia com o paradoxo produtivista indicado por Woods (2011).
Nessa abordagem, a tecnificação do campo altera a velocidade da produção,
elevando a produtividade e reduzindo a necessidade de trabalhadores na
agricultura. A partir desse momento, (re)surgem “novas formas de ocupação do
espaço” (p. 34) capazes de fomentar novas representações do espaço rural e novas
práticas de sociabilidade.

Os símbolos, a cultura e a paisagem do espaço rural compõem, com a
permanência da agricultura, outras formas de articulação social, expressando
“ruralidades”1 associadas aos atuais contornos do campo, ou seja, com atividades
agrícolas e não agrícolas. Assim, como afirma Marafon (2012), as atividades não
agrícolas, essencialmente aquelas relacionadas à valorização da natureza, são
fundamentais para a construção de práticas sociais, valores simbólico-culturais-
identitários e territorialidades em interação com as cidades.

Novamente, Carneiro (2012) discute o perfil atual da ruralidade – os agentes,
as normas e os valores em interação no campo – inserindo-a, necessariamente, nos
encontros e interações com as práticas urbanas e produzindo, segundo Rua (2007,
p. 276), “múltiplas territorialidades” para os agentes no campo e na cidade, novas
relações de alteridade (Moreira, 2005) entre as representações do urbano e do rural.
Retornando para os argumentos de Carneiro (2012, p. 36), “O rural, quer seja
considerado como modo de vida e de utilização de determinados espaços, quer seja
uma representação que guarda um conteúdo operatório, não estaria se diluindo
junto com a aproximação simbólica e espacial entre cidade e campo”.

Portanto, há mudanças no espaço rural, transformações nos padrões de
sociabilidade, novas formas, intensidades e escalas de articulações com o espaço



urbano, novos conflitos e embates de identidade e representações; contudo, o rural
mantém sua particularidade, principalmente pela manutenção da sua alteridade
com o urbano.

Moreira (2005) concatena as ruralidades com o processo de globalização,
apontando para a conexão em escalas mais amplas para a mediação campo e cidade.
O autor desconstrói as “identidades absolutas” (p. 15), típicas da racionalidade
moderna/iluminista, entre elas, a diferenciação dicotômica entre rural e urbano,
vinculando os processos de constituição de identidades com os embates e conflitos
pertinentes à globalização.

Assim, para o autor,

[…] estaremos falando de rurais sem território e sem natureza, bem como de rurais tradicionais
vivenciados nas cidades e no presente. Mesmo que concebidas como simulacros, representações e
virtualidades, essas ruralidades compõem elementos da realidade e das identidades contemporâneas.
(Moreira, 2005, p. 15).

A partir da citação, destacaremos as interações sociais no espaço rural do campo,
compreendido como a materialização das relações socioespaciais em interação nas
múltiplas escalas. Retornando ao conceito apresentado por Carneiro (2012),
Moreira amplia a possibilidade de vivenciar as ruralidades fora do campo, isto é, a
presença de padrões, símbolos e comportamentos do campo experimentados e
vivenciados na cidade. Da mesma forma, Rua (2002 e 2007) propõe a experiência
de urbanidades no campo.

Relacionando as múltiplas possibilidades de simular a vivência do rural, Moreira
(2005) desfaz o rural moderno para construir a ruralidade na globalização, com
trações e permanências do modelo de outrora, em outras palavras, são ruralidades
ressemantizadas de acordo com os parâmetros sócio-econômico-técnico-espaciais
do período atual – a globalização.

Associando Moreira (2005 e 2007) e Rua (2002 e 2007), entendemos
urbanidades e ruralidades como práticas, materiais e imateriais, socioespaciais
realizadas e experimentadas no campo e na cidade de forma articulada, por vezes
conflituosa, em outras associadas, porém sempre gerando uma espacialidade



processual e híbrida, ou seja, em formação constante e com traços duais no campo e
na cidade.

Portanto, urbanidades e ruralidades não são práticas exclusivas de uma área ou
são determinantes para a definição e delimitação dos estados. Porém, como
elementos materializados ou não, são territorialidades (Marafon, 2012) em
constante troca e influência mútua nas relações entre campo e cidade, articulados
pela perspectiva do espaço reticular.

Assim, casamos o argumento de Moreira (2005) sobre a formação de padrões
identitários por alteridade e relacional, isto é, a ruralidade e a urbanidade são pares
dialéticos e coexistem pela sua simultânea interação e diferença. Para o autor,

Em outro sentido, toda identidade social que se faz presente, expressa-se e só pode revelar-se em suas
relações, só podemos falar de indivíduos em sociedade ou em sociedade de indivíduos […] Não há uma
existência absolutamente autônoma das relações que a compõe e nem uma essência escondida que se
revela por partes, como fazem crer as epistemologias herdadas do positivismo e do essencialismo. (p. 18).

Associando esse raciocínio com Santos (2002), a (re)produção do espaço
geográfico – a materialidade e a imaterialidade do sistema de objetos e ações –
condiciona e é condicionadora da manutenção de estruturas hegemônicas. Assim, a
produção de identidades sociais rurais e urbanas são articuladas por processos
assimétricos de poder, ou seja, as relações campo-cidade pensadas como interações
espaciais (Corrêa, 1997) e as interações entre sociabilidades urbanas e rurais são
pautadas por relações de poder fundamentadas em articulações-sobreposições
oriundas e produtoras de desigualdades. Em outras palavras, a cidade, como
expressão espacial, e as urbanidades (Rua, 2007), são hegemônicas em relação ao
campo e às ruralidades, porém não destruidoras dos processos subalternos de
origem campestre.

Nas palavras de Rua (2007, p. 272),

As urbanidades no rural seriam todas as manifestações materiais e imateriais com caráter inovador (nem
sempre de origem urbana ou metropolitana, embora influenciadas por essa origem) em áreas rurais, sem
que, por isso, fossem identificados tais espaços como urbanos. As urbanidades são constituídas por uma
enorme gama de manifestações, que incluem, em seus aspectos materiais, a melhoria da infraestrutura e



dos meios de comunicação, novas formas de lazer, a segunda residência, o turismo, as indústrias, o acesso
a bens de consumo coletivos, especulação imobiliária e o preço da terra, novas relações de trabalho,
direitos trabalhistas, aposentadoria rural etc.

Rua (2002 e 2007) conecta as mudanças no campo e em suas relações com as
cidades com movimentos de maior magnitude. Segundo o autor, o movimento do
modo de produção capitalista produz (e reproduz) processos de mercantilização do
(e no) espaço, sempre de forma desigual e combinada (Harvey, 2004).

A diversidade resultante é fruto do processo histórico de materialização e
embate das forças produtivas em um determinado contexto socioespacial. Logo, as
condições de investimento e reprodução ampliada do capital são determinadas e
determinantes por conflitos, negociações, cooptações e aceitações mutáveis ao
longo do processo histórico. Na prática, os indivíduos sociais vivem vários papéis e
realizam diversas ações, potencializando a complexidade das relações sociais e
espaciais.

As práticas sociais presentes nas urbanidades ou nas ruralidades são, em geral,
apropriadas e transformadas em mecanismos de reprodução ampliada do modo de
produção capitalista. A aparente simplicidade da afirmação mascara uma enorme
possibilidade de interações e análises de morfologias espaciais e sociais separadas
apenas para fins de compreensão, já que, na realidade, são processos totalmente
imbricados.

Tal posição reforça a necessidade e a dificuldade de pensarmos em parâmetros e
indicadores capazes de sistematizar campo e cidade e, principalmente, sua relação.
Assim, concordando com Sobarzo (2006, p. 53), “o foco da discussão do que é
urbano e rural desloca-se da forma para o conteúdo”, e as expressões espaciais desses
conteúdos aparecem no campo e na cidade.

Apesar de conteúdos sociais e morfologias espaciais distintas, urbanidades e
ruralidades carregam a expressão da lógica urbano-global como virtualidade e, por
isso, como normativo e hegemônico. Pensar, portanto, em separar campo e cidade a
partir de indicadores e parâmetros estatísticos é romper a basilar lógica relacional e
transescalar das interações urbanidades-ruralidades-campos-cidades.



Como virtualidade e como prática social, as urbanidades se tornam
hegemônicas pela interação com outras práticas em diversas escalas. Assim, como
indica Sobarzo (2006), há avanços e retrocessos dialéticos nas interações entre
campo e cidade, (re)invenções e novas articulações nos conteúdos sociais e
inclusões/marginalizações de áreas-técnicas-pessoas.

A urbanização não representa a construção e a edificação de morfologias típicas
das cidades, o urbano não é sinônimo de cidade e a cidade não é antônimo de
campo. Urbanidades e ruralidades são práticas e conteúdos sociais em interação, e a
urbanização generalizada integra campo e cidade e os articula.

Ao observar tal processo, Monte-Mór (2006) sugere uma autonomia do urbano
e do rural (tal como da cidade e do campo) ao referirem-se a um complexo rol de
relações culturais, socioeconômicas e espaciais entre formas e processos derivados
tanto da cidade quanto do campo, sem, no entanto, exprimirem a clareza
dicotômica e a associação direta característica de tempos anteriores (nos quais fora
constituído o paradigma).

Essa dissociação pode ocorrer em duas dimensões analíticas. A primeira aponta
o campo e a cidade como elementos inseridos na cadeia de produção espacial com
diferentes intensidades em virtude do grau de “urbanização” desse modelo de
produção. Nessa dimensão, rural e urbano saem da objetividade (do campo e da
cidade) para a subjetividade relacionada ao modo de vida, demandas e níveis da
técnica utilizada na produção espacial.

O urbano passa a ser visto não somente pela aglomeração em si, mas também
pela técnica, pelas relações sociais e pelos fluxos gerados pela produção espacial (nos
quais também se insere o fluxo de informação). O grau de urbanização passa a ser
analisado pela relação de uma localidade com os principais fluxos de técnica e
capital referentes ao modelo de produção espacial. Territórios anteriormente tidos
como rurais são, em intensidades variadas, modificados conforme o nível de
influência da sociedade urbana, na qual seu modo de reprodução espacial altera não
apenas a paisagem, mas também as relações sociais anteriormente estabelecidas.

Essa dimensão de análise é bastante influenciada pelo pensamento de Lefebvre



(1991) acerca da urbanização da sociedade, onde cada vez mais a população urbana
supera a população rural, e os territórios rurais vão gradativamente se inserindo na
lógica de produção urbano-industrial, junto com a expansão da cultura urbana no
modo de vida da sociedade (reflexo da expansão dos fluxos de informação). A
cidade e o campo passam a se configurar como elementos materiais sujeitos ao
reordenamento territorial decorrente desse processo de urbanização.

A ideia de urbanização dos territórios e da sociedade serve de base para diversas
correntes de estudo sobre a temática (campo/cidade e rural/urbano), todavia, há de
se destacar dois grupos principais sustentados na concepção do campo/cidade
como elementos materiais sujeitos ao processo de urbanização. A diferença entre
esses grupos vai partir da premissa do desaparecimento ou permanência/reinvenção
do mundo rural diante desse processo.

No primeiro grupo, autores como Endlich (2013, p. 29) reforçam (e resgatam)
a associação do rural com a precariedade e atribuem a transformação desse espaço à
expansão do modo de vida urbano. Nessa lógica, a superação da precariedade
ocorreria pelo modo de reprodução espacial urbano, e o rural tenderia a
desaparecer à medida que avança a urbanização da sociedade (seja no campo ou na
cidade).

Em lógica similar, os estudos acerca de um gradiente (continuum) entre o rural e
o urbano a partir do grau de urbanização (aqui abrangendo tanto a material quanto
a imaterial/cultural) de uma localidade2 também demonstram uma tendência ao
desaparecimento do mundo rural, como fora bem identificado por Rua (2006, p.
90), que critica a concepção do continuum (em que há graus distintos de
urbanização no território) como parte de um princípio “urbanocêntrico”, no qual o
urbano é reflexo do avanço do modo de produção capitalista e que leva ao
desaparecimento do rural.

Já na década de 1980, a questão da urbanização dos territórios era estudada por
Fredrich e Davidovich (1982) como um fenômeno da expansão de um modelo de
produção dominante, que ocorria de forma desigual nos territórios e gerava
diferentes escalas de urbanização. Essa visão de um gradiente de urbanização entre



territórios mais e menos “urbanizados” fundamenta reflexões como a de Silva
(1997), que enxerga a industrialização no campo e o transbordamento do mundo
urbano, em territórios tidos como rurais, como um reflexo da urbanização do rural
– na lógica da expansão da sociedade urbano-industrial abordada em Lefebvre
(1991).

A partir dessa corrente de estudo, considera-se o mundo rural como espaços
opacos – na concepção de Santos (1996) – que tenderiam a desaparecer ao passo
que avançam a técnica, os equipamentos, os fluxos de capital e informação e toda a
cultura envolta na sociedade urbana. Esse avanços alterariam permanentemente
tanto o meio físico quanto as relações sociais do que se compreendia como rural.

Um segundo grupo de estudos relacionados ao tema, apesar de considerar uma
tendência de urbanização da sociedade, não aponta para o desaparecimento do
rural, mas para sua ressurgência ante as novas configurações espaciais. Nesse
contexto, o rural pode permanecer tanto como uma forma de resistência ao
processo de urbanização ou como integração a esse fluxo pela atribuição de valor ao
rural como mercadoria (que tornaria sua manutenção indispensável no sistema de
produção e ordenamento territorial). Há de se somar ainda que as diferenças
territoriais nesse processo de urbanização podem criar ambientes onde os meios
urbano e rural se fundem em ambientes híbridos (tanto rurais quanto urbanos),
criando novas categorias de análise espacial.

Ao debater sobre “urbanidades no rural”, Rua (2006) rejeita a tendência de
desaparecimento do mundo rural e entende o processo da criação de espaços
híbridos pela interação entre o urbano e rural como um resultado em duas escalas
de ação: uma ampla, onde a urbanidade é entendida como um devir (a urbanização
da sociedade); e outra de ação local, onde se observam as particularidades desse
processo em cada território, onde identidades culturais, relações sociais, atores
presentes e “mercantilização” do espaço rural ocorrem em diferentes intensidades,
gerando a diferenciação desses territórios (daí, a criação de espaços híbridos, onde o
rural é preservado).

De forma similar, Sposito (2013, p. 121) reconhece a existência de uma área de



transição caracterizada pelo compartilhamento de práticas políticas, sociais e
econômicas relativas aos espaços urbanos e rurais. Contudo, ao contrário do
primeiro grupo de estudo, que entende o processo como fenecimento do mundo
rural, para a autora, essa constituição confere a possibilidade de criação de uma
nova unidade espacial que contenha o urbano e o rural.

Carneiro (2008) trabalha o aspecto da ressignificação do espaço rural, dentro
do contexto de produção espacial, como espaço historicamente constituído,
apresentando formas de interação social e modos de vida distintos do concebido no
devir urbanocêntrico, com diferenças específicas na ocupação do espaço e na
relação com o meio natural.

Esse simbolismo atribuído ao rural é explorado pela autora (Carneiro, 2008) na
constituição do mito de um rural idealizado; um espaço composto de elementos
que estariam ausentes na imagem do urbano (onde rural e urbano partem antes de
uma idealização para, então, serem “achados”, ou mesmo produzidos, no meio
físico). Marafon (2010), ao estudar a configuração do espaço rural fluminense,
também aponta para a existência de um rural idílico consumido pela sociedade
urbana, observado pela demanda crescente do turismo rural, do ecoturismo e do
fluxo migratório para cidades reordenadas no imaginário de um meio rural como
fruto de maior qualidade de vida.

Seja pela ressignificação do rural ou por sua valoração como mercadoria, esse
segundo grupo de reflexão, apesar de reconhecer o caráter hegemônico do processo
de urbanização na sociedade e nos territórios, não prevê o fim do mundo rural (o
que é concebido como rural), mas sua modificação e adaptação perante a
reestruturação territorial resultante desse processo, considerando as
particularidades de cada território e o próprio caráter de atuação conflituosa e
desigual desse devir urbanocêntrico. O campo e a cidade, tal como no primeiro
grupo, permanecem como formas de apropriação espacial sujeitas ao modelo de
produção; deixam de ser espaços antagônicos e se tornam espaços complementares
na cadeia produtiva.

Essa dimensão de análise do impacto da urbanização nos espaços rurais leva à



reflexão sobre em que consiste esse processo de urbanização em si. Quando se pensa
em tal processo como um resultado de um modelo de produção e ordenamento
territorial predominante na sociedade, associa-se-o diretamente ao termo urbano
devido a uma maior intensidade e influência que esse modelo, a priori, exerce sobre
o universo do urbano. A questão que se deve discutir é a associação desse modelo a
um viés necessariamente urbano (da forma como geralmente é associada na
literatura científica) ou se esse modelo funciona a partir de uma lógica própria e
atua tanto no urbano e no rural quanto na cidade e no campo, com diferentes
escalas e intensidades.

Com base nessa reflexão, é possível estabelecer uma segunda dimensão de
análise, que dissocia o rural/urbano do campo/cidade sem vincular o modelo de
produção espacial à sociedade urbana. Nessa visão, campo e cidade se apresentam
como formas ou estruturas morfológicas com funcionalidades predominantes
associadas à aglomeração ou à dispersão; são elementos objetivos e materiais. Em
contrapartida, rural e urbano extrapolam a esfera do objeto e do material para
ascenderem à esfera do cultural, do simbólico e das relações sociais (pode-se,
inclusive, falar em territorialidades rurais e urbanas).

Esse é o entendimento exposto por Marafon e Seabra (2014) ao desenvolverem
a ideia da separação conceitual entre cidade/campo e urbano/rural, sendo que o
primeiro par se expressaria como estruturas espaciais (morfológicas)
interdependentes, rejeitando o paradigma do antagonismo entre essas duas
estruturas, à medida que urbano/rural seriam práticas e conteúdos sociais em
interação (entrando, portanto, na esfera do virtual e do cultural).

Por conseguinte, estabelecer essa fragmentação do campo/cidade (contidos
mais pelos aspectos material, funcional e morfológico) do rural/urbano
(ascendendo a esferas da subjetividade); no contexto de um modelo de produção
espacial e de ordenamento territorial hegemônico (sem desconsiderar o caráter
temporal dessa hegemonia), requer três esclarecimentos fundamentais: um
primeiro, acerca da concepção do campo e da cidade nessa dimensão analítica; um
segundo, sobre o caráter subjetivo do rural e do urbano, e, por fim, discutir a



temporalidade que envolve o processo de reestruturação territorial (não mais
vinculado especificamente à ideia de urbanização da sociedade) e as razões pelas
quais o paradigma de associação direta dos pares ainda pode ser observado tanto
espacialmente quanto no debate acadêmico.

O campo e a cidade: uma perspectiva pragmática

Nesta perspectiva de análise, o campo e a cidade – não mais necessariamente
atados aos conceitos de rural e urbano – surgem no campo material como formas
estruturais específicas e relacionadas a três aspectos:

1. Aglomeração e dispersão:

Em síntese, a cidade tende a ter uma maior aglomeração (aqui, não somente de
pessoas, mas também de edificações, construções, equipamentos, malha viária,
serviços etc.) que o campo (de ocupação mais dispersa). Não se deve confundir essa
característica de aglomeração/dispersão com níveis de modificação espacial pela
ação humana (é perfeitamente possível a ocorrência de ocupações dispersas e
intensamente modificadas). Essa ideia de que cidade e campo associam-se a
morfologias de tendências, respectivamente, de dispersão e aglomeração, já fora
referenciada em outros estudos acadêmicos.

Autores como Diry (2004, p. 9) relacionam elementos como a baixa densidade
e a desconcentração de construções como critérios de caracterização do meio rural
(ao fazer alusão ao campo), da mesma forma que Medeiros (2011, p. 59) relaciona
o campo como uma área afastada da centralidade da cidade e de baixa densidade
populacional, e Whitacker (2010, p. 191), que atribui ao campo uma representação
caracterizada pela dispersão.

Sposito (2013, p. 113) utiliza atributos referentes à concentração demográfica e
à unidade espacial (compreendida na concentração de construções) como critérios
de diferenciação entre cidade-campo, e Geiger (1963, p. 9) vai descrever a cidade,
em seu aspecto formal, como um modo de agrupamento expressivo de indivíduos e



de fisionomia arquitetônica específica).
Essa percepção da cidade e do campo no aspecto morfológico direciona ao

entendimento de que essas formas, em concordância com Beaujeu-Garnier (2010),3

se diferenciariam pela ocupação e destinação do solo. Em sintonia, apropria-se da
imagem do tecido urbano4 formulada por Rego e Meneguetti, (2011) como
estratégia para destacar a forma da cidade:

O que antes de mais nada chama a atenção no desenho de uma cidade é a sua tessitura, a trama dos seus
elementos. O tecido urbano é configurado pelo sistema viário, pelo padrão do parcelamento do solo,
pela aglomeração e pelo isolamento das edificações, assim como pelos espaços livres. Em outras palavras,
o tecido de cidade é dado pelas edificações, ruas, quadras e lotes, parques, praças e monumentos, nos
seus mais variados arranjos. (Rego e Meneguetti, 2011).

Ao atentar-se, além do caráter de concentração da cidade – reforçando que não
apenas de pessoas e edifícios, mas também de meios de produção, capital, mão de
obra e bens de consumo coletivos (Carlos, 2013) –, para a questão do parcelamento
e do padrão desse parcelamento observado na ocupação da terra (com
consequências diretas no valor do metro quadrado), cidade e campo passam a ter
um ordenamento territorial que os diferencia; as características estruturais da
cidade ganham forma nas quadras, verticalizações e padrões viários distintos da
ocupação do campo.

Reflete-se também acerca da noção de escala na compreensão de campo e cidade
(a concentração da cidade versus a vastidão atribuída ao campo). Dado o caráter de
aglomeração ou dispersão, a escala utilizada e vivida pelos habitantes desses meios
há de ser diferenciada: acesso a serviços e equipamentos (de maior concentração e
proximidade nas cidades), a área destinada à preservação (tende a ser maior no
campo que na cidade), o valor da terra por metro quadrado (tende a ser maior na
cidade), a quantidade de terra demandada para reprodução espacial (tende a ser
maior no campo) etc. Pode-se, nesse sentido, também tratar as diferenças entre
campo e cidade a partir da escala atribuída a esses meios.

2. A funcionalidade e a estrutura organizacional dessas formas:



A divisão técnica e territorial do trabalho na sociedade – como fora concebida
por Lefevbre (2016) – atua nos aspectos de diferenciação entre campo e cidade,
tornando esses ambientes mais propícios a certas atividades dentro de uma lógica (e
logística) de produção espacial. Assim, o campo é percebido como um ambiente
prioritariamente de produção agropecuária (com relações de trabalho e produção
espacial associadas a esse setor) ou reserva de expansão, enquanto a cidade é
percebida como um ambiente onde predominam atividades relacionadas à
indústria, comércio e serviços (da mesma forma que a sociedade local é organizada a
partir desses setores).

O uso da terra influi diretamente na diferenciação funcional entre campo e
cidade por meio da quantidade e do dimensionamento que determinadas
atividades vão demandar. Atividades agropecuárias e de preservação ambiental
tendem (a regra não é absoluta) a demandar maiores quantidades de terra do que
atividades relacionadas a indústria, comércio e serviços. Novamente, relacionam-se
cidade e campo a uma questão de escala (o quanto de terra é demandado para a
atividade).

Essa associação funcional não significa que alguns setores de produção sejam
exclusivos do campo ou da cidade, ou mesmo que esta última se organize em
virtude da conjugação obrigatória entre indústria, comércio e serviço.5 Dado a
complexidade e a diversidade na ocupação e na reprodução espacial, cada localidade
pode apresentar elementos específicos no ordenamento territorial em decorrência
de sua posição e de seu grau de interação com o sistema de produção em escala
global ou regional.6 Dessa forma, é plenamente possível haver ocorrências como
atividades industriais no campo (agroindústria) e produção agropecuária nas
cidades (hortas urbanas, cultivos intensivos etc.) sem que esses ambientes percam
suas características materiais de campo ou cidade.

O que se deve levar em consideração é a funcionalidade predominante desses
meios e a relação dessa função com a estruturação da sociedade local. O
ordenamento territorial influi diretamente na materialização do campo e da cidade
(na diversidade de formas tanto do campo quanto da cidade), ainda que o modelo



de produção espacial não venha a alterar com intensidade as formas herdadas dos
modelos de produção anteriores. A partir dessa análise, junto com os aspectos da
concentração e da dispersão, é que se torna possível distinguir a cidade do campo.

3. Essas formas deixam de ser opositoras para se tornarem
complementares:

A partir da compreensão da cidade e do campo constituídos a partir da
aglomeração/dispersão, funcionalidade e ordenamento da sociedade e do território,
concorda-se com Marafon (2010) acerca de uma nova relação campo/cidade
sustentada mais na complementaridade e dependência que na antiga oposição
estabelecida entre esses espaços.

A partir da divisão técnica e territorial do trabalho, é estabelecido um fluxo que
associa campo e cidade na mesma cadeia produtiva, criando um ambiente de redes
que se conectam pelos nós (as cidades) que, segundo Santos (2006), teriam funções
de coordenação a fim de viabilizar esse processo. Dessa forma, a cidade e o campo se
inserem no mesmo processo de produção espacial em oposição à ideia de diferentes
modelos de produção para esses meios.

No contexto de variabilidade nas formas do campo e da cidade (contrapondo a
antiga dicotomia quase binária do campo X cidade), o que se observa é um sistema
de produção espacial interagindo com todos os territórios com diferentes
intensidades e resistências. Tanto a cidade quanto o campo são transformados em
amplitudes variadas em relação ao grau de intensidade que esse sistema atua sobre
esses espaços e em relação às resistências que estes espaços oferecem (gerando essa
diversidade nas formas da cidade e do campo).

Essas transformações podem, inclusive, manifestar-se com mais intensidade em
algumas localidades no campo do que em localidades na cidade, a exemplo das áreas
de produção agrícola modificadas pelo agronegócio, ou ainda se manifestar
regionalmente com intensidades distintas. A reflexão proposta por Santos (2006)
acerca de espaços luminosos e opacos, sem o julgamento de valor de bom/ruim ou
melhor/pior, auxilia a compreensão dessas diferenciações espaciais em decorrência



da intensidade de atuação (e posição/função na rede regional ou global) do sistema
de produção espacial.

Assim, a cidade e o campo se configuram em formas materiais dotadas de
morfologias e funcionalidades específicas que, em diferentes amplitudes (tanto na
cidade quanto no campo), são reordenadas conforme um modelo predominante de
produção espacial.

O rural e o urbano

Se nessa segunda dimensão de análise propõe-se que os pares cidade e campo
configuram-se como elementos materiais e funcionais desprendidos dos pares
urbano e rural (dotados de maior subjetividade), onde estes últimos termos vão se
encaixar no contexto atual de produção espacial?

O rural e o urbano não vão mais se limitar aos aspectos materiais manifestados
no espaço. Elas ascendem para uma esfera subjetiva e passam a se compreender
aspectos culturais, identitários, simbólicos, históricos e práticas sociais manifestadas
em cada território, criando uma diversidade de territórios híbridos, onde se
observam urbanidades e ruralidades em diferentes níveis.

Lefebvre (2002) chama a atenção do urbano (ou sociedade urbana) para além
da forma observada na morfologia da cidade, que não compreenderia todas as
relações sociais (de produção e de troca) presentes no fenômeno urbano. Para o
autor, a sociedade urbana possui um caráter simbólico e uma prática social
marcantes que ultrapassam as fronteiras da cidade (da imagem da cidade
manifestando-se na virtualidade): “enunciamos um objeto virtual, a sociedade
urbana, ou seja, um objeto possível, do qual teremos que mostrar o nascimento e o
desenvolvimento relacionados a um processo e uma práxis (uma ação prática)”
(Lefebvre, 2002, p. 16).

Lefebvre (2002) parte da universalidade e da totalidade da sociedade urbana
para indicar uma urbanização completa (ou um devir de urbanização) ao
compreender que o urbano, nascido historicamente da sociedade industrial (por
sua vez, nascida de uma sociedade agrária), reflete um processo/modelo de



produção espacial que se projeta nos territórios, influenciando seu ordenamento e
reestruturando suas relações sociais.

Essa compreensão influenciou tanto as correntes que indicam a tendência de
desaparecimento do rural quanto as que indicam sua reinvenção ante o devir
hegemônico da sociedade urbana. Todavia, há de se trabalhar nessa reflexão com a
ideia de que o “urbano” de Lefebvre consiste no modelo de produção espacial
vigente e predominante na atualidade (aspecto temporal), historicamente
construído a partir de outros modelos de produção que foram gradualmente
superados (o modelo industrial e, anteriormente, o agrário).

Esse modelo, que não se manifesta uniformemente nos territórios (ocorrendo
em momentos e intensidades distintas), é responsável por uma complexidade
espacial em que se torna difícil a identificação do que é urbano e do que é rural, ao
contrário da identificação da cidade e do campo (visíveis na imagem das duas
morfologias). O urbano e o rural vão se constituir em ideias historicamente
construídas a partir de práticas sociais e subjetividades (símbolos, identidades,
culturas), podendo apresentar distinções conceituais de acordo com cada
sociedade, e que se submetem à influência dos modelos de produção espacial
(reestruturação territorial), todavia podendo, também, manter singularidades
herdadas de momentos passados (práticas e símbolos antigos).

Assim, observam-se territórios compostos tanto de urbanidades quanto de
ruralidades, estas que se expressam como tais em um determinado momento
(tempo) e sociedade (contexto histórico). Essas medidas de rural e urbano não se
mostram em um gradiente (continuum) de urbanização, sendo demonstradas de
forma mais adequada sob a noção de espaços híbridos (Rua, 2006), todavia sem
uma relação hierárquica entre o urbano e o rural.

Woods (2005), ao trabalhar o espaço rural como uma representação social,
aborda a idealização desse espaço por meio dos símbolos atribuídos pelos
indivíduos (questionamentos sobre como cada um define o rural), de forma que o
mundo rural vai surgir como uma construção social, definição que também pode
ser aplicada ao universo urbano. Para o autor, a compreensão da construção social



passa pelo caminho em que cada pessoa identifica um lugar, objeto ou ideia por
meio da atribuição de características sociais, culturais, estéticas e ideológicas. Ainda
que parta de uma reflexão individual, a construção social consolida-se somente
quando um grupo de pessoas a imagina como tal, sendo, portanto, uma dimensão
que, ao mesmo tempo, é individual e coletiva (o conjunto das reflexões). Diry
(2004) reforça essa imagem de espaços historicamente construídos ao vincular a
concepção do que é rural a partir da paisagem (não apenas na morfologia, mas
também nos símbolos e significados que essa paisagem representa), herança cultural
e atores sociais envolvidos na reprodução de seu meio.

Dessa forma, o rural e o urbano se apresentam como abstrações sustentadas no
imaginário do coletivo, criadas a partir de relações, práticas, símbolos e identidades
territoriais. Constituem-se como construções sociais elaboradas pela percepção dos
indivíduos, que, segundo Guerra (1993), são fundamentadas tanto pelo quotidiano
(espaço vivido por cada sujeito) quanto pelo imaginário social (relacionado às
conjunturas históricas e a representações desejáveis).

Conclui-se então, concordando com Carneiro (2008), que o rural e o urbano
são entendidos como práticas sociais e modelos culturais que se interpenetram,
podendo ser analisados pela percepção da ruralidade (tal como da urbanidade)
como um fenômeno cultural historicamente forjado (Carneiro, 2008).

Essa concepção rompe com a noção de que o rural estaria vinculado ao atraso
tecnológico (ou mesmo rejeita pelo uso da técnica) e à ausência de infraestrutura,
caracterizando-se como um espaço “opaco” e subutilizado pela sociedade urbana,
uma vez que parte do rural/urbano, como representações sociais, também supera a
abordagem dessas categoriais pela análise superficial do grau de artificialização da
natureza.7

Compreender o rural e o urbano pela subjetividade das representações sociais
(cultura, historicidade, práticas sociais, identidades, simbologia) significa assimilar
três particularidades. A primeira é a composição diversificada de territórios
preenchidos por urbanidades e ruralidades em diferentes níveis e interações
decorrentes do contexto histórico (e geográfico) nos quais estão inseridos. A



segunda ocorre em razão da elevação do rural/urbano à esfera subjetiva (virtual),
permitindo desagregar os conceitos da materialidade presentes em um determinado
momento. Em outras palavras, os termos são dinâmicos/mutáveis e podem ser
redefinidos em outro contexto (em outro modelo de produção espacial). A terceira
é saber que não se trata do avanço do urbano sobre o rural, mas do avanço de um
modelo de produção espacial sobre o urbano e o rural, reestruturando o território
(e, consequentemente, as relações que aí existiam) e ressignificando esses termos
diante de um novo contexto histórico.

Isso permite uma maior amplitude para a análise dessas categorias, que deixam
de ser antagônicas e passam a compor espaços híbridos de urbanidades e
ruralidades. Assim, permite-se observar cidades e campos com mistos de aspectos
rurais e urbanos sem que isso signifique maior ou menor intensidade de influência
do modelo hegemônico de produção espacial vigente.

A (re)união entre os termos e a manifestação do
paradigma

Ao abordar o rural e o urbano (e cidade/campo) deve-se sempre levar em conta
o caráter temporal e a relação desses temas com os modelos de produção espacial.
No que diz respeito ao aspecto dos modelos, a temática (rural/urbano) pode ter
tido estreita associação com a ideia atual de campo e cidade em tempos e
configurações espaciais anteriores ao modelo hegemônico de ordenamento
territorial, como fora na abordagem da cidade industrial e do campo agrário
predominante no século XIX e na primeira metade do século XX.

Já no que se refere ao caráter temporal, reforça-se a ideia do desenvolvimento
desigual para compreender que cada território tem o seu próprio “tempo” na
transição de um modelo de produção espacial para outro, e nem sempre esta ocorre
de forma uniforme ou sem conflitos. Observam-se, assim, avanços e retrocessos,
espaços priorizados e espaços negligenciados, diferentes espectros de intensidade
(de transformação) e conflitos pelo uso/ocupação do território nessa transição
entre um modelo e outro (que podem, inclusive, coexistir em determinados



momentos).
Daí a importância de trabalhar o tempo ao estudar o urbano/rural e

cidade/campo pela lógica da produção espacial e do ordenamento territorial. Os
significados desses termos sempre estarão associados com o momento (tempo) no
qual são estudados e com as forças (territorializações) provenientes dos modelos de
produção espacial, considerando tanto a intensidade com que essas forças atuam e
modificam cada território quanto com o resultado (síntese) do conflito dessas
forças com as antigas configurações espaciais.

Compreender essa relação do significado dos termos com o tempo e a produção
espacial permite a reflexão do porquê ainda se associa urbano a cidade e rural a
campo; as razões pelas quais o paradigma ressurge.

A primeira razão ocorre em virtude do próprio desenvolvimento desigual e dos
diferentes “tempos” dos territórios. Por mais que o modelo hegemônico de
ordenamento territorial possa ter superado quase que por completo os modelos
anteriores em determinadas áreas, outras podem ter sido pouco afetadas por esse
modelo e manifestar configuração espacial similar a modelos passados de produção
espacial, ou seja, vivem, na sua lógica de ordenamento do território, um momento
distinto das áreas mais afetadas pelo modelo hegemônico. Essa diferenciação de
“tempos” vividos por cada território decorre da intensidade com que são
transformados8 pelo modelo predominante de produção espacial.

Dessa forma, é possível a ocorrência de territórios cuja organização seja
predominantemente em conformidade com modelos anteriores de estruturação
espacial, resultando em campos predominantemente agrícolas (com a lógica de
produção anterior à “modernização”), marcados pelo simbolismo do rural, e em
aglomerações correspondentes a uma centralidade predominantemente
industrial/comercial, marcadas pelo simbolismo do urbano.

Soma-se a isso o fato de que nada impede o encaixe do rural com o campo e do
urbano com a cidade (mesmo na lógica atual de produção espacial e ordenamento
do território). A ideia trabalhada é de que o rural e o urbano passem para a esfera da
imaterialidade e do simbolismo e se desprendam da materialidade do campo e da



cidade, o que não significa que tais termos estejam impedidos de se (re)encaixarem.
A diferença, ao se observar esse encaixe, ocorre na concepção dos termos rural e
urbano, que antes eram diretamente relacionados a aspectos materiais (cidade e
campo) e hoje são associados a subjetividades provenientes de relações sociais,
simbologia, historicidade e identidades presentes nos territórios.

Assim, mesmo com a dissociação entre os pares rural/urbano e campo/cidade, o
debate acadêmico (tal como o próprio exercício da ciência) ainda pode se encontrar
com vestígios do paradigma anterior (associação direta entre os pares) a partir da
observação de territórios cuja associação campo/rural e cidade/urbano coincidam.
Nesses casos, o que se deve levar em conta é que a interpretação proposta neste
estudo não impossibilita essas configurações, mas parte da ideia de que tais
configurações não são exclusivas; o rural pode ocorrer nas cidades, e o urbano,
ocorrer nos campos, criando uma diversidade de composições de urbanidades e
ruralidades em cada território.

Considerações finais

Buscou-se neste estudo evidenciar a separação conceitual entre os termos
rural/urbano e campo/cidade, rompendo com o paradigma anterior de associação
entre os pares (o campo vinculado ao rural e a cidade vinculada ao urbano). A
superação do paradigma ocorre na percepção de que o urbano e o rural deixam de
se vincular ao aspecto morfológico ou funcional (esfera material) e passam a
compor elementos subjetivos que transmitem sua representação, como imaginário
social, construção histórica, relações entre os atores que vivem no meio, símbolos
etc.

À medida que o campo e a cidade se consolidam como estruturas materiais
fundamentadas no uso e na ocupação da terra, o rural e o urbano passam para a
esfera imaterial (virtual), compondo construções e práticas sociais – ambas de
caráter dinâmico e mutável – que podem ocorrer tanto no campo quanto na
cidade.

Isso possibilita a existência de localidades com aspectos relacionados tanto ao



rural quanto ao urbano (como campos urbanizados e cidades rurais), com a atenção
de que esses aspectos (urbanidades e ruralidades) não dizem respeito ao nível
tecnológico em si, mas às construções e práticas sociais que sustentam o caráter de
urbano ou rural (ou ambos).

Dessa forma, rompe-se também com a dimensão de análise que sustenta a
urbanização da sociedade ou o predomínio do urbano sobre o rural. O que se tem
na realidade é um predomínio de um modelo de produção espacial9 e de
ordenamento territorial sobre outros modelos, atuando para transformar tanto o
rural e o urbano (o que impacta a esfera virtual e transforma a percepção desses
termos) quanto a cidade e o campo (o que altera o ordenamento territorial na
esfera material). As diferenciações espaciais, nesse contexto, são geradas pela
intensidade com que tal modelo atua nos territórios e pela síntese gerada no
confronto deste com as configurações espaciais anteriores.

Ao abordar a transição entre modelos de produção espacial hegemônicos,
Lefebvre (1991 e 2002) optou por utilizar a expressão fenômeno urbano como
identificação do modelo atual, fato que influenciou a associação deste com a ideia
do urbano na academia científica. Todavia, deve-se relembrar que a ideia de urbano
já existia antes do fenômeno urbano, e o que chama a atenção na obra de Lefebvre
(1991, 2002) é a transição de um modelo de produção espacial para outro,
independentemente do nome atribuído ao novo modelo.10 Assim, não há de se falar
em urbanização ao se referir à expansão desse modelo predominante, uma vez que
ele atua (transforma) tanto no urbano quanto no rural (figura 1).

Figura 1 – Representação dos termos campo/cidade e rural/urbano nas esferas
material e virtual sob a influência de um modelo de produção espacial



Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

Deve-se levar em conta a escala temporal da análise abordando as relações
urbano/rural e cidade/campo no início do século XXI. Conforme dito
anteriormente, ocorre ao longo do tempo a transição de modelos de produção
espacial (atuando em diferentes momentos e com diferentes intensidades no
espaço) que interfere na concepção desses termos (cidade, campo, rural e urbano).
Se esses conceitos tiveram um significado no passado, ele foi modificado no
contexto atual, e pode ser modificado no futuro diante de outro modelo que venha
a superar o de hoje. Dada essa limitação temporal da análise, não cabe neste estudo
criar um nome específico para identificar o modelo atual de produção espacial;
basta identificá-lo como modelo predominante atual.

Desconstruir uma ideia amplamente difundida e outrora “consolidada” em
décadas passadas não é uma tarefa simples e tampouco o objetivo desta reflexão é
superar por completo um paradigma pela criação de outro. Trabalhar com
elementos como espaço, tempo e escala leva o cientista a aceitar que discussões e
revisões conceituais sempre serão necessárias diante do aspecto dinâmico da



sociedade. O espaço é constantemente transformado pelo tempo com diferentes
níveis ou intensidades de transformação. Modelos de produção espacial e de
ordenamento territorial são superados, alterados e reinventados na mesma medida
em que os conceitos utilizados para sua compreensão também devem ser.



Referências

BATISTA, F. O. “Os contornos do rural”. In FIGUEIREDO, E. et al. (coord.). O rural plural: olhar o presente,
imaginar o futuro. Castro Verde: 100 Luz, 2011, pp. 49-58.

BEAUJEU-GARNIER, J. Geografia urbana. Trad. Raquel Soeiro de Brito. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2010.

CARLOS, A. F. A. A cidade. 9 ed. São Paulo: Contexto, 2013.

CARNEIRO, M. J. “Rural como Categoria de Pensamento”. Ruris, Campinas, v. 2, n. 1, pp. 9-37, mar. 2008.

______. Ruralidades contemporâneas: modos de viver e pensar o rural na sociedade brasileira. Rio de Janeiro:
Mauad Editora, 2012.

CORREA, R. L. “Interações espaciais”. In CASTRO, I. et al. (orgs.). Explorações geográficas. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1997, pp. 279-318.

DEL GROSSI, M. E. e SILVA, J. G. “A pluriatividade na agropecuária brasileira em 1995”. Estudos: Sociedade
e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, pp. 26-52, out. 1998.

DIRY, J. P. Les espaces ruraux. 2 ed. Paris: Armand Colin, 2004.

ENDLICH, A. M. “Perspectivas sobre o urbano e o rural”. In SPOSITO. M. E. B. e WHITACKER, A. M.
(orgs.). Cidade e campo: relações e contradições entre o urbano e o rural. 3 ed. São Paulo: Outras Expressões,
2013.

GEIGER. P. P. Evolução da rede urbana brasileira. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais,
1963.

GRAZIANO DA SILVA, J. “O novo rural brasileiro”. Nova Economia, Belo Horizonte, v. 7, n. 1, pp. 43-81,
maio 1997.

GUERRA, I. “Modos de vida: novos percursos e novos conceitos”. Sociologia: problemas e práticas. Lisboa, n.
13, pp. 59-74, 1993. Disponível em: http://sociologiapp.iscte- iul.pt/fichaartigo.jsp?pkid=270 . Acesso em:
26 jun. 2017.

HARVEY, D. O novo imperialismo. Trad. Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 2004.



______. O enigma do capital: e as crises do capitalismo. Trad. João Alexandre Peschanski. São Paulo: Boitempo,
2011.

HESPANHOL, R. A. M. “Campo e cidade, rural e urbano no Brasil contemporâneo”. Mercator, Fortaleza, v.
12, n. 2, pp. 103-12, set. 2013.

LEFEBVRE, H. The production of space. Trad. D. Nicholson-Smith. Oxford: Basil Blackwell, 1991.

______. A revolução urbana. Trad. Sérgio Martins. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

______. O direito à cidade. Tradução Rui Lopo. Lisboa: Letra Livre, 2012.

______. O direito à cidade. Trad. Rui Lopo. Lisboa: Letra Livre, 2012.

______. Espaço e política: o direito à cidade II. Trad. Margarida Maria de Andrade et al. 2 ed. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2016.

MARAFON, G. J. “Permanências e mudanças no campo: transformações no espaço rural fluminense”. In
MARAFON, G. J. et al. Rio de Janeiro: um olhar socioespacial. Rio de Janeiro: Gramma, 2010.

______. “Relações campo-cidade: uma leitura a partir do espaço rural fluminense”. In SANTOS, Ângela
Moulin S. Penalva et al. Um território em mutação. Rio de Janeiro: Gramma Faperj, 2012, pp. 209-22.

______ e SEABRA, R. “Relações campo-cidade e a comercialização agrícola: notas sobre o estado fluminense”.
Geo UERJ, Rio de Janeiro, v. 2, n. 16, pp. 9-36, segundo semestre 2014.

MEDEIROS, R. M. V. “Dilemas na conceituação do campo e do rural no Brasil”. In SAQUET, M. A. et al.
(orgs.). Territorialidades e diversidades nos campos e nas cidades latino-americanas e francesas. São Paulo:
Outras Expressões, 2011, pp. 59-65.

MONTE-MÓR, R. L. O que é urbano no mundo contemporâneo. Texto para discussão n. 281. Belo Horizonte:
UFMG/CEDEPLAR, 2006.

MOREIRA, R. J. “Ruralidades e globalizações: ensaiando uma interpretação”. In ______. (org.). Identidade
sociais: ruralidades no Brasil contemporâneo. v. 1. Rio de Janeiro: DP&A, 2005, pp. 15-40.

______. “Configurações de poderes urbano-rurais: fragmentos de discursos e práticas”. In MARAFON, G. et
al. (orgs.). Abordagens teórico-metodológicas em Geografia Agrária. Rio de Janeiro: UERJ, 2007, pp. 67-95.

REGO, E. L. e MENEGUETTI, K. S. “A respeito de morfologia urbana: tópicos básicos para estudos da forma
da cidade”. Acta Scientiarum, Maringá, v. 33, n. 2, pp. 123-7, 2011.



RUA, J. “Urbanidades e novas ruralidades no estado do Rio de Janeiro: algumas considerações teóricas”. In
MARAFON, G. J. e RIBEIRO, M. F. (orgs.). Estudos de geografia fluminense. Rio de Janeiro: Infobook,
2002, pp. 27-42.

______. “Urbanidades no rural: o devir de novas territorialidades”. Campo-Território: Revista de Geografia
Agrária, Uberlândia, v. 1, n. 1, pp. 82-106, fev. 2006. Disponível em:
http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio/article/view/11781. Acesso em: 08 abr. 2019.

______. “As crises vividas pelo estado do Rio de Janeiro e a emergência de novas territorialidades em áreas
rurais”. In MARAFON, G. et al. (orgs.). Abordagens teórico- metodológicas em Geografia Agrária. Rio de
Janeiro: EDUERJ, 2007, pp. 271-98.

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo; razão e emoção. 4 ed. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2002.

______. A urbanização brasileira. 5 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013.

SAQUET, M. A. Abordagens e concepções do território. 4 ed. São Paulo: Outras Expressões, 2015.

SOBARZO, O. “O urbano e o rural em Henri Lefebvre”. In SPOSITO, M. E. B. e WHITACKER, A. M.
(orgs.). Cidade e campo: relações e contradições entre urbano e rural. São Paulo: Expressão Popular, 2006, pp.
53-64.

SOROKIN, P. A. et al. “Diferenças fundamentais entre o mundo rural e o urbano”. In MARTINS, J. S.
Introdução crítica à sociologia rural. 2 ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1986.

SPOSITO, M. E. B. “A questão cidade-campo: perspectivas a partir da cidade”. In ______ e WHITACKER,
A. M. (orgs.). Cidade e campo: relações e contradições entre o urbano e o rural. 3 ed. São Paulo: Outras
Expressões, 2013.

VEIGA, J. E. Cidades imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas: Editores Associados,
2002.

WANDERLEY, M. de N. B. “A ruralidade no Brasil moderno. Por um pacto social pelo desenvolvimento
rural”. In GIARRACCA, N. (org.). Una nueva ruralidad en América Latina? Buenos Aires: 2001, pp. 31–
44.

WHITACKER, A. M. “Campo e cidade. Cidades médias e pequenas. Algumas proposições para a pesquisa e o
debate”. In LOPES, D. M. F. e HENRIQUE, W. (orgs.). Cidades médias e pequenas: teorias, conceitos e
estudos de caso. Salvador: Publicações SEI, Série Estudos e Pesquisas, v. 87, 2010, pp. 187-94.



WOODS, M. Rural geography. Londres: Sage, 2005.

______. Rural. Nova York: Routledge, 2011.



1 Wanderley (2000), Batista (2011) e Marafon (2012).
2 Apropria-se da consideração de Carneiro (2008) da localidade como uma expressão da territorialidade de um

grupo junto a uma referência (ainda que fluida) de localização espacial.
3 Beaujeu-Garnier (2010, p. 7) considera os meios específicos de ocupação do solo, como elemento de

organização espacial, como caracterizadores da cidade. Para este estudo, entende-se que essa configuração
ocorreria de forma diferente do que seria o campo em seus aspectos de ocupação.

4 Não se deve confundir com o tecido urbano trabalhado por Lefebvre (2012), que o concebe tanto com
aspectos materiais quanto com aspectos subjetivos.

5 O aspecto industrial da cidade é, inclusive, debatido na obra de Lefebvre (1991 e 2016) como um aspecto que
vem perdendo relevância perante o aspecto do “urbano” e o da “sociedade urbana” (o que, para nossa reflexão,
entende-se como o modelo predominante de produção espacial e ordenamento territorial).

6 Parte-se da análise de Santos (1996) para compreensão da produção espacial local e sua relação com a
produção espacial em outra escala (como a global).

7 Por mais que o meio natural (e seu grau de alteração) possa compor a representação (ainda que somente
imaginada ou desejada) do rural/urbano, não se pode evocar exclusivamente este critério como diferenciação
dessas categorias.

8 Chama a atenção que essas transformações não são exclusivamente materiais. Podem, nesse sentido,
manifestar-se como transformações simbólicas ou imateriais.

9 Quando se fala em predomínio de um modelo de produção espacial, considera-se que este possui maior poder
social (maior capacidade de direcionar/estruturar o ordenamento territorial) que os demais modelos. Esse
entendimento “foucaltiano” do poder também fora utilizado por Saquet (2015) na abordagem territorial.

10 Santos (1996), por exemplo, opta pela atribuição do novo modelo à globalização.



7. Temas e pressupostos metodológicos da
ruralidade em geografia rural

Flamarion Dutra Alves

Introdução

Nos estudos de geografia rural, a questão da ruralidade é colocada em discussão,
tendo em vista que os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2017) estimam uma população rural em torno dos 15,6% do
total da população brasileira em 2017. Ou seja, como dar relevo a atores e
territórios que vão diminuindo a cada contagem da população? Ou então, como
evidenciar que a ruralidade apresenta uma expressão acima dessa porcentagem? E
continuar a discussão de que o Brasil é menos urbano do que se calcula? E apontar
para territórios marcados pela ruralidade, com dinâmicas próprias e distantes da
metropolização do espaço?

Com base nisso, este texto tem como propósito discutir uma abordagem da
ruralidade a partir da relação campo-cidade, e suas configurações no território,
trazendo para o debate elementos da ruralidade tanto na paisagem como no
território, além de discorrer sobre os aspectos da ruralidade na concepção cultural,
econômica e política, indicando caminhos metodológicos na tentativa de
espacializar esse fenômeno.

Parte-se do pressuposto de que a ruralidade é material e imaterial, e por isso
ultrapassa os limites impostos no perímetro urbano, que determinam
administrativamente o que é cidade e campo, e envolve ações e vivências que se
expressam no cotidiano da sociedade.



Devido à dimensão do território brasileiro, seria pretensiosa uma metodologia
que fosse capaz de dimensionar toda a pluralidade dessa diferenciação espacial.
Entretanto, discutiremos alguns pontos que acreditamos ser importantes para
compreender a ruralidade e defender a hipótese de que a ruralidade é maior que os
dados oficiais do IBGE.

Consideramos também nossa realidade de pesquisas desenvolvidas pelo Grupo
de Estudos Regionais e Socioespaciais (GERES) da Universidade Federal de
Alfenas – MG, ao longo dos últimos sete anos, com base nas pequenas e médias
cidades do sul de Minas Gerais. Essa realidade regional, nos faz (re)pensar a questão
da ruralidade e da importância de estudar suas características, atores, problemas e
soluções.

Sendo assim, o texto está divido em definições e pressupostos da ruralidade. Em
seguida, a discussão da ruralidade em vários temas que podem ser explorados na
questão da espacialidade da ruralidade.

Definições e pressupostos teóricos da ruralidade

O termo ruralidade tem despontado, desde o final da década de 1990, como
uma acepção dos traços presentes na vida/mundo rural na sociedade
contemporânea e nas cidades. Essa definição não pode vir em oposição e num
sentido dicotômico da urbanidade, pois são concepções que se movimentam em
posições sincrônicas ou, às vezes, anacrônicas, mas sua presença tende a coexistir
com a diversidade e os modelos urbanos, ou seja, um não exclui o outro (Alves,
2017).

Com as análises feitas por Veiga (2004a), em que 80% dos municípios
brasileiros e 30% da população total seria rural, a discussão sobre o tema da
ruralidade ganhou força no debate científico após essa publicação. Ele deixou clara
sua posição quanto à contradição existente entre o campo e a cidade, suas
dependências e inter-relações, e não reforçando o discurso da dicotomia entre os
dois espaços.

Em outro trabalho, Veiga (2004b) discute em seu texto uma hipótese da



urbanização completa, proposta por Henri Lefebvre (2002), e do renascimento do
rural, por Bernard Kayser (1990). Na primeira, Lefebvre vê a urbanização como um
processo sem volta e tende a dominar a produção dos espaços e a sociedade urbana,
ficando em um primeiro plano. Na segunda hipótese, Kayser destaca uma
tendência à volta das populações para o campo. O êxodo rural, que se acentuou no
pós-1950, estaria regredindo, e o futuro seria uma reconstituição dos espaços e das
sociedades rurais-agrícolas.

Tanto na primeira como na segunda hipótese, os fatos e a realidade
socioespacial não seguiram esses propósitos, não houve uma anulação de nenhuma
das partes. O que Veiga (2004b) destaca, tendo como pano de fundo a Europa e a
América do Norte, é que as duas hipóteses estavam equivocadas, e, no contexto
atual, a ruralidade tem vários destinos, mas sua presença é real e deve ser observada
em várias nuances.

O trabalho de Abramovay (2000) tenta medir a ruralidade trazendo algumas
características desse processo, ao elencar três relações: com a natureza, com a
dispersão populacional e com as cidades. Com relação à natureza, Abramovay
(2000, p. 7) diz que:

A ruralidade supõe, em última análise, o contato muito mais imediato dos habitantes locais com o meio
natural do que nos centros urbanos […] a relação com a natureza emerge não só como um valor ético ou
afetivo, mas também como a mais promissora fonte de geração de renda rural.

Nesse aspecto, a ruralidade tem uma relação direta com a natureza e seus
processos, seja na forma de preservação ou na produção. Independentemente disso,
a natureza é marca do seu espaço vivido, de suas experiências, valores e sentimentos.
A ruralidade reporta as questões econômicas, sendo o fruto de seu sustento,
manutenção e reprodução social, conforme aponta Kageyama (2008, p. 37):

As características específicas do rural enquanto espaço são a menor densidade populacional, a relação
com a natureza e a relação com as cidades. A relação com a natureza não se dá apenas pela produção
agrícola, mas principalmente por “valores naturais” (paisagem, recreação, meio ambiente), de forma que
a noção de ruralidade incorpora o meio natural como um valor a ser preservado e não como um
obstáculo a ser removido pelo progresso agrícola.



Essas características apontadas da ruralidade podem ser pesquisadas pelo
geógrafo a partir da espacialidade desses fenômenos, como os processos de
diferenciação e interações espaciais são produzidos em determinado lugar,
analisando a importância das práticas rurais na sociedade. Outro ponto importante
a destacar é que a ruralidade vai se reproduzindo além da materialidade, ou seja, de
sua espacialidade física. Ela incorpora os elementos imateriais na paisagem,
simbólicos e de vivências dos sujeitos que fazem da ruralidade um modo de vida a
ser apreendido.

A ruralidade, para ser compreendida espacialmente, deve ser analisada em suas
dimensões políticas, econômicas, ambientais e culturais para podermos interpretar
qual é a importância da dinâmica da ruralidade na produção do espaço (figura 1).

Figura 1 – Espacialidade da ruralidade e suas dimensões de análise

Org.: Flamarion Dutra Alves.

A análise das dimensões da espacialidade da ruralidade deve ser apreendida de
forma integrada, inter-relacionando os elementos desse processo, tentando ao



mesmo tempo entender numa dimensão temporal. Ou seja, como a ruralidade está
presente na dimensão econômica ao longo da formação de um determinado lugar,
quais as marcas e expressões de uma dimensão política na paisagem ou quais os
reflexos e a dependência da dimensão ambiental da ruralidade na cidade pequena e,
além disso, a importância da dimensão cultural na dinâmica demográfica do lugar.

A proposta apresentada na figura 1 reproduz alguns temas e caminhos a serem
explorados na geografia rural acerca da ruralidade, na tentativa de explorar o
assunto além dos dados oficiais do IBGE e apresentar as diferentes dinâmicas
socioespaciais no contexto rural brasileiro.

Convém salientar a importância do uso de técnicas de pesquisa e métodos que
proporcionem a realidade dos lugares e os objetivos a serem atingidos. O emprego
da pesquisa quali-quantitativa tem se apresentado de forma eficiente nos estudos de
geografia rural. A aliança entre os dados estatísticos oficiais e as pesquisas in loco
que valorizem as experiências e os fenômenos a partir dos sujeitos tem se mostrado
uma ferramenta explicativa dos contextos socioespaciais.

Cada dimensão mereceria um texto mais aprofundado para discutirmos suas
interferências na dinâmica socioespacial da ruralidade. A seguir, daremos ênfase à
análise das dimensões políticas, econômicas e culturais, entendendo que as
discussões desses temas permeiam a questão ambiental, tão cara à produção da
ruralidade.

Ruralidade e dimensão política

No Brasil, a definição do IBGE concerne às prefeituras municipais o
comprometimento para delimitar as áreas dos espaços urbano e rural, de acordo
com as particularidades locais e regionais. Há o entendimento de que o espaço
urbano é aquele dotado de infraestrutura e de serviços próprios da cidade, e que a
ausência desses atributos é remetida ao espaço rural. Entretanto, a questão vai além
de ser uma divisão administrativa, envolvendo interesses político-tributários e
econômico-imobiliários, que galgam pela expansão da área “urbana” e esquecem os
sujeitos que vivem em áreas limítrofes e, por vezes, “mudam” de espaços sem mudar



suas vivências.
Alguns exemplos dessa distorção ocorrem com as sedes distritais, consideradas

urbanas, e muitas apresentam na sua estrutura e processo expressões da ruralidade
que vão além da paisagem. O distanciamento entre distritos e sedes provoca certos
“isolamentos” na oferta e no consumo de serviços, bem como nas relações
interpessoais, pela população dos distritos. Essa fraca interação espacial o mantém
um ritmo de vida e de produção do espaço distante do que se considera urbano.
Alguns trabalhos analisados em Alves e Vale (2016) discutem essas faces do rural
brasileiro, que está repleto de municípios pequenos com dinâmicas socioespaciais
atreladas à agricultura familiar e aos processos inerentes ao espaço rural e à sua
reprodução na cidade.

Wanderley (2000, 2001 e 2004) defende que os municípios com menos de
vinte mil habitantes em seu núcleo urbano sejam considerados rurais. A autora
parte de alguns exemplos do estado de Pernambuco e demostra que a dependência
da cidade pelo campo é grande, tanto na questão econômica da mão de obra quanto
nas questões simbólico-identitárias que estão presentes no cotidiano da sociedade
local.

Outra análise quanto à questão política é realizada por meio da dispersão
populacional de um município. Abramovay (2000) entende que a ruralidade está
marcada por espaços não densamente povoados, com núcleos humanos dispersos, e
esse fenômeno marca sua identidade territorial:

[…] a dispersão populacional pode representar um valor importante nas sociedades contemporâneas em
dois sentidos. Por um lado, pela oposição aos transtornos e à insegurança da vida urbana e
metropolitana, um dos fatores que produzem mundialmente um movimento migratório, inclusive de
camadas de média e alta rendas e com boa formação educacional, para áreas não densamente povoadas.
Por outro lado, nas áreas não densamente povoadas é, com frequência, menor o sentimento de solidão
trazido pelo anonimato da vida metropolitana: sobretudo quando essas áreas podem representar a
recuperação e o reforço de relações de proximidade familiar comunitária e de vizinhança. Que estes
valores possam transformar-se em fontes de desenvolvimento e geração de renda vai depender tanto da
organização dos habitantes e das instituições rurais, como, sobretudo, do tipo de relação que conseguem
estabelecer com as cidades. (pp.12-3).



Essa dispersão populacional remete ao que Corrêa (1997) afirma sobre as
interações espaciais, ou seja, o cotidiano do mundo rural é feito pelos fluxos mais
lentos e menos constantes. Nesse caso, a ruralidade aponta para espaços menos
dinâmicos em termos de trocas materiais, mas com uma fixação forte de seus
habitantes com o lugar, devido à menor mobilidade que desenvolve no seu
cotidiano. Diferentemente de áreas metropolitanas e grandes centros urbanos, que
têm uma interação espacial muito dinâmica e complexa, produzindo ritmos numa
escala-tempo distintos de lugares com modos de vida atrelados à dinâmica rural.

Nesse ponto, concordamos com Alves e Vale (2013) ao tratarmos da ruptura
pela visão do urbano para o rural:

O esforço de tentar superar a questão político-administrativa do urbano e rural é uma tarefa difícil, mas
que merece mais questionamentos e debates, não é um assunto encerrado e, por isso, faz-se necessário
rever metodologias referentes à definição da cidade, rever pontos de vista que delimitam o campo com
um subproduto da cidade, ou seja, uma reprodução da cidade ou metrópole. (Alves e Vale, 2013, p. 39).

Nesse contexto dialético entre campo e cidade, é importante rever suas
múltiplas inter-relações. Para Abramovay (2000), sua proposta é entender o meio
rural com as cidades, e não seu isolamento:

A relação do meio rural com as cidades tem uma dupla natureza: por um lado, as áreas rurais são sempre
polarizadas por pequenos ou médios assentamentos onde se concentram alguns serviços e infra-
estrutura básica. [...] Por outro lado, é fundamental o estudo da relação entre estas regiões rurais com os
centros metropolitanos de que dependem mais ou menos diretamente. (Abramovay, 2000, p. 14).

Nessa questão, vale destacar que os espaços rurais ou as cidades pequenas com
forte presença da ruralidade estão integrados a redes de cidades, os quais dependem
em certa medida de serviços e funções das cidades médias ou grandes. A ruralidade
não se extinguirá com centros urbanos modernos em seu entorno, mas a
coexistência desses processos é notória na relação campo-cidade da população
brasileira.

Ainda na questão populacional e da dispersão, Wanderley (2004) direciona
para uma questão do rural e sua densidade demográfica, em que a cidade é a
intermediária na relação com o campo, não excluindo os processos da ruralidade:



A diferenciação no interior do meio rural é também, aqui, largamente observada. Alguns bairros rurais
agrupavam um muito pequeno número de casas; outros eram maiores e situados mais próximos do
núcleo urbano, assumindo funções de integração entre as duas áreas. (Wanderley, 2004, p. 88).

Outro trabalho que defende a ligação da ruralidade com a densidade
demográfica é a proposta de Schneider e Blume (2004), ao basear-se nos princípios
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e
elaborar uma metodologia denominada Abordagem Territorial Rural. Nessa
metodologia, os municípios em Nível Local, que são classificados em urbanos,
apresentam uma densidade demográfica superior a 80 hab/km² ou população total
superior a cem mil habitantes, ou rurais, que apresentam dados inferiores aos
anteriores.

A abordagem territorial apresenta-se, portanto, como uma alternativa potencial
para os estudos que buscam um enfoque normativo diferenciado para a
classificação e a definição do rural e do urbano. Além disso, essa metodologia pode
ser útil aos planejadores e aos formuladores de políticas públicas, pois permite que
se identifiquem mais objetivamente as similitudes entre os territórios que
partilham de uma dinâmica demográfica semelhante (Schneider e Blume, 2004, p.
133).

No trabalho de Alves (2017), ao utilizar a proposta de Schneider e Blume
(2004) na análise da densidade demográfica da microrregião de Alfenas em Minas
Gerais, dos doze municípios, apenas Alfenas apresentou densidade demográfica
superior a 80 hab/km², os outros onze apresentaram indicadores inferiores a 80
hab/km², e podem ser considerados rurais por esse ponto de vista.

Evidentemente, é necessário um estudo conjunto das questões culturais e
econômicas para entender a dinâmica socioespacial da região e para afirmar se há a
presença da ruralidade. Mas a questão da dispersão populacional é um bom
indicador para discutir o ritmo das interações espaciais.

Ruralidade e dimensão econômica



Tão importante quanto a dimensão política, a dimensão econômica tem um
papel importante na discussão da ruralidade, pois representa a ação cotidiana do
trabalho da população. Sendo assim, a visão dicotômica do espaço rural ser agrícola
e a cidade, comércio e indústria, está superada.

Em áreas periféricas e limítrofes do perímetro urbano, concentram-se, em
cidades pequenas e médias, áreas de cultivo de alimentos e criação de animais. A
agricultura urbana representa uma forma de produção de renda e de vida.

A produção de alimentos em perímetros urbanos tem alguns aspectos positivos
em termos econômicos e sociais, pois as famílias que cultivam hortas em terrenos
vazios ou nos lotes residenciais economizam com supermercado e feiras, podendo
aplicar o dinheiro em outras atividades, além de produzir alimentos mais saudáveis,
com menos ou nada de agrotóxicos. Em muitos casos, o excedente da produção é
comercializado em feiras ou na própria residência, contribuindo para a renda
familiar. Com base nesses argumentos, Mougeot (2005) delineia a agricultura
urbana e periurbana:

As definições mais usuais da agricultura urbana se baseiam nos seguintes determinantes: tipos de
atividade econômica; localização intra-urbana ou periurbana; tipos de áreas onde ela é praticada; sua
escala e sistema de produção; as categorias e subcategorias de produtos (alimentícios e não alimentícios);
e a destinação dos produtos, inclusive sua comercialização. (Mougeot, 2005, p. 3).

O mesmo autor ainda discorre mais sobre como distinguir a agricultura urbana
da agricultura rural, dizendo que:

Não é a localização urbana que distingue a AU da agricultura rural, e sim o fato de que ela está integrada
e interage com o ecossistema urbano. Essa integração com o ecossistema urbano não é captada na
maioria das definições do conceito de AU, e menos ainda é desenvolvida em termos operacionais. Ainda
que a natureza das concentrações urbanas e de seus sistemas de abastecimento de alimentos tenha
mudado, a necessidade da AU de interagir adequadamente com o resto da cidade, por um lado, e com a
produção rural e as importações, por outro, continua sendo tão decisiva hoje como era há milhares de
anos. (Mougeot, 2005, p. 6).

A forma ideal para produção de hortas urbanas e periurbanas é aquela com uso
restrito de insumos químicos, para valorizar essa atividade, que está inserida no



contexto urbano, e assim ser uma produção diferenciada da convencional e que
promova qualidade de vida em termos ambientais e socioeconômicos. Aquino e
Assis (2007) concordam com essa premissa:

Nesse sentido é que a agroecologia é considerada especialmente apropriada para o entorno urbano,
posto que sistemas de produção orgânicos com foco agroecológico caracterizam-se como um
instrumento interessante para viabilização da agricultura em pequena escala, em regime de
administração familiar, tanto em sistemas de parcelas individuais como em explorações associativas,
posto que a baixa dependência de insumos externos facilita a adoção dessa forma de produção por esse
tipo de agricultor. (Aquino e Assis, 2007, p. 140).

Além da agricultura urbana, que se estabelece materialmente na cidade, é
importante estudar a interação espacial via mobilidade pendular da população
residente na cidade para trabalhar no campo.

O trabalho de Alves (2017) demonstra que a ruralidade está bastante presente
na microrregião de Alfenas, em Minas Gerais. A pesquisa considerou alguns
elementos na análise, entre eles, os dados sobre a População Economicamente
Ativa Agrícola (PEAA). Pôde-se constatar que a PEAA é maior que a população
rural da região, ou seja, há pessoas que moram na cidade e trabalham no campo –
em alguns municípios, 30% da população urbana trabalha em atividades
agropecuárias. Esse pode ser um caminho metodológico para mensurar o grau de
ruralidade na cidade, a partir da dimensão econômica, analisando como a força de
trabalho está estruturada e qual a dinâmica desse processo: se é uma mão de obra
sazonal, em épocas de colheita, ou se é uma prática constante na organização do
espaço.

Esse diagnóstico da PEAA mostra a relação da interação espacial da população
entre campo e cidade. E a PEAA maior que a população rural em cidades pequenas
e médias evidencia a herança das atividades agropecuárias presentes na formação do
território. Cidades estas que não têm uma dinâmica urbana tão desenvolvida e
estruturada e que carecem dos trabalhos em propriedades rurais na geração de
emprego, seja em épocas de plantio ou colheita, em propriedades rurais nos espaços
perirubanos no fornecimento de hortifrutigranjeiros, que necessitam de uma força



de trabalho mais intensa.
Outra relação na dimensão econômica da ruralidade está na estruturação do

comércio, na prestação de serviços e nas indústrias ligadas às atividades
agropecuárias, em que as cidades pequenas e médias ainda reproduzem, no espaço
urbano, as práticas e vivências da ruralidade. Algumas cidades estão organizadas de
forma a garantir a manutenção das atividades agropecuárias e da prestação de
serviços variados e qualificados, bem como comércios especializados e
diversificados para agricultura, além de ter lugares de processamento e manufatura
dos produtos agropecuários. Ou seja, há cidades com dependência econômica das
atividades rurais na geração de emprego e de renda na cidade e na contrapartida da
manutenção do agricultor no meio rural.

Quanto à questão metodológica, o uso de fontes secundárias para análise e
interpretação da dimensão econômica, com o emprego de periodizações e análises
temporais para entender o comportamento da atividade agropecuária (trabalho
assalariado, renda e PEAA) em um município, pode ser a chave para revelar a
importância da ruralidade na constituição socioespacial. A ruralidade na dimensão
econômica não só exprime a materialidade desse fenômeno, mas também está no
centro do indivíduo, no que diz respeito à sua vivência e ao cotidiano, como ele se
reproduz economicamente na sociedade capitalista e qual sua relação com as
atividades agropecuárias nesse processo.

Ruralidade e dimensão cultural

O tema da ruralidade tem sido amplamente debatido na sociologia e na
antropologia rural, acerca dos modos de vida e da identidade rural. Na geografia
rural, tem-se dilatado o número de pesquisas sobre a questão cultural, mostrando o
interesse do geógrafo em discutir a espacialidade dos fenômenos culturais no
campo, conforme aponta Alves (2013).

Há duas formas de interpretação da ruralidade predominantes na concepção
cultural da geografia, pelo viés materialista de base dialética ou pelo modo
humanista de base fenomenológica, cabendo ao pesquisador adotar o método que



contemple sua realidade e sua visão ideológica.
Numa visão dialética do processo campo-cidade, Wanderley (2004) aborda a

questão da imaterialidade presente no território rural, que não se limita a definições
político-administrativas do perímetro urbano:

Por um lado, um meio rural fragilizado pelo isolamento, pela precariedade com que tem acesso aos bens
e serviços oferecidos pela sociedade e pelos efeitos desagregadores do êxodo rural; por outro lado e
apesar da primeira, face a um meio rural povoado, cujos habitantes são portadores de uma cultura, que
dinamiza as relações sociais locais, e de uma grande capacidade de resistência aos efeitos desagregadores
aos quais estão constantemente confrontados. (Wanderley, 2004, p. 90).

Nessa conjuntura, a ruralidade é marca presente em muitas cidades pequenas e
médias. A territorialidade rural é expressa de diversas formas, desde os vínculos
afetivos da população com a terra, a cultura tradicional que é carregada por
gerações, a coesão dos indivíduos com o lugar que denota o processo de capital
social e as relações indetitárias dos sujeitos com as práticas rurais.

Lembrando Alves (2012) ao analisar o desenvolvimento da relação campo-
cidade na ciência geográfica, entendemos que:

A noção de ruralidade e urbanidade ganha destaque nas pesquisas em geografia, pois não trata somente
da questão espacial (do espaço absoluto), mas o espaço vivido e imaterial, considerando os valores e o
modo de vida que constituem o lugar. A ideia de estudar o espaço apenas pelos fixos, funções e formas,
não responde a totalidade da relação campo-cidade, deve-se atentar aos processos da sociedade. (Alves,
2012, p. 16).

Portanto, para o entendimento da ruralidade, não podemos focalizar somente
as relações sociais existentes no espaço rural, temos que observar e interpretar as
práticas e interações espaciais também na cidade, pois isso pode refletir a
manutenção de vivências do rural ou seu processo de transformação.

Nessa mesma linha de pensamento, Wanderley (2001) entende que pequenos
municípios são aqueles onde a população urbana não ultrapassa os vinte mil
habitantes e acrescenta cinco dimensões na trama social das cidades pequenas:

1. O exercício das funções propriamente urbanas atribuído a toda aglomeração,



sede municipal, qualquer que seja o seu tamanho.
2. Intensidade do processo de urbanização: o fato de ser pequeno

frequentemente significa ser precário do ponto de vista dos recursos
disponíveis.

3. A presença do mundo rural. Esta influência pode ser percebida, por um lado,
através de diversos indicadores socioeconômicos e demográficos, dentre os
quais merecem especial menção: o peso da população rural no conjunto da
população municipal; a proporção das pessoas que, vivendo nas áreas urbanas,
trabalham no meio rural.

4. O modo de vida dominante, percebido tanto através de suas manifestações
‘concretas’, como das representações que dele faz a população local.

5. A dinâmica da sociabilidade local: o espaço social assim construído se
complementa, por um lado, com a referência às diferenciações sociais, os
conflitos e as redes de alianças e associações, gerados especialmente pelas
formas de uso e controle da propriedade da terra e do capital e pela estrutura
do poder local; por outro lado, pela percepção deste espaço, tal qual reiterado
pela memória coletiva, dos indivíduos, famílias e grupos sociais e que também
funciona como elemento constitutivo de uma identidade local. (Wanderley,
2001, p. 8)

Dentro desse contexto, as cidades pequenas não são caracterizadas apenas por
terem menos de vinte mil habitantes em sua área urbana, mas também por
apresentarem uma dinâmica sociocultural, política e econômica peculiar e que une
seu tecido social ao espaço vivido.

É importante destacar que, ao tratarmos da ruralidade, não estamos mantendo
o conceito às suas práticas tradicionais e do passado, mas como essas práticas vão se
alterando com o progresso da sociedade. Ou seja, não sua exclusão ou reclusão, mas
sua manutenção com o advento de novos processos no campo e na cidade.
Corroborando com isso, Carneiro (1998, p. 55, grifos do autor) salienta:

[…] não congelarmos o conceito de ‘camponês’ no modelo medieval, como uma categoria social estática



e universal, incapaz de absorver e de acompanhar a dinâmica da sociedade em que se insere e de se
adaptar às novas estruturas sem, contudo, abrir mão de valores, visão de mundo e formas de organização
social definidas em contextos sócio-históricos específicos.

A dimensão cultural da ruralidade ainda é destacada por Carneiro (1998, p.
61):

[…] a ruralidade como um processo dinâmico de constante reestruturação dos elementos da cultura
local com base na incorporação de novos valores, hábitos e técnicas. Tal processo implica um
movimento em dupla direção no qual identificamos, de um lado, a reapropriação de elementos da
cultura local a partir de uma releitura possibilitada pela emergência de novos códigos e, no sentido
inverso, a apropriação pela cultura urbana de bens culturais e naturais do mundo rural, produzindo uma
situação que não se traduz necessariamente pela destruição da cultura local mas que, ao contrário, pode
vir a contribuir para alimentar a sociabilidade e reforçar os vínculos com a localidade.

Enquanto regiões são mais urbanas do que rurais, há em vários estados e no
interior do Brasil verdadeiras “cidades rurais”, ou seja, as funções econômicas
urbanas são dependentes da dinâmica rural, fora a cultura rural que predomina no
espaço urbano.

Ainda na questão conceitual da cultura na geografia, Almeida (2011, p. 248)
agrega o território nessa análise das identidades culturais:

Os bens culturais constituem um componente atual do território e da paisagem e trazem, em seu bojo,
razões de ordem espiritual, moral, motivos práticos das quais compartilham uma sociedade ou parte
dela. […] Uma identidade cultural possui componentes que formam um todo integrado, inter-
relacionado e único como uma língua, a história, o território, os símbolos, as leis, os valores e crenças e os
elementos tangíveis, incluindo a tecnologia.

No espaço rural, a cultura está impregnada na identidade, no patrimônio, na
memória e em suas manifestações no campo, expressas pela ruralidade. Entre essas
manifestações estão as festas, conforme Almeida (2011, p. 255, grifos do autor):

As festas rurais, pelos seus aspectos interativos e populares, são sempre um importante instrumento de
consolidação das identidades coletivas. Realizando a festa, considerada tradicional, os ‘antigos’
procuram manter a tradição e, para os ‘jovens’, é uma excelente ocasião de fazer novos conhecimentos e
efetuarem a integração às tradições religiosas.



A ruralidade está expressa material e imaterialmente na paisagem, lembrando
Eric Dardel (1990), quando este afirma que “a paisagem não se refere à essência, ao
que é visto, mas representa a inserção do homem no mundo, a manifestação de seu
ser para com os outros, base de seu ser social”. Isso quer dizer que os traços do
mundo rural podem ser apreendidos na construção material, que ao longo do
tempo deixou suas vivências no espaço. A materialidade expressa nas construções,
objetos, estruturas e formas denotam o processo ali instaurado pelos atores do
espaço.

Para entendermos a espacialidade da ruralidade, a paisagem pode ser um
conceito importante para a interpretação de como o fenômeno foi e está
transformando o lugar, concordando com Claval (2007, p. 15), que afirma:

As paisagens constituem um objeto de estudo fascinante para aqueles que se interessam pela geografia
cultural, mas a sua interpretação nunca é fácil: falam dos homens que as modelam e que as habitam
atualmente, e daqueles que lhes precederam; informam sobre as necessidades e os sonhos de hoje, e
sobre aqueles de um passado muitas vezes difícil de datar.

E, em muitas cidades e regiões, a dinâmica rural se faz presente nas paisagens e
nos lugares. No sul de Minas Gerais, a tradição associada à cafeicultura é marca
importante na paisagem e na identidade regional:

A ruralidade está presente no contexto socioespacial sul-mineiro, tanto nos aspectos materiais como
imateriais, fazendo parte da produção e organização do espaço. Esse processo é fortalecido pelas cidades
pequenas que representam historicamente o desenvolvimento agrícola da região, sendo arraigadas na
cafeicultura passando essa tradição de geração para geração. (Alves, 2017, p. 125).

Mesmo na cidade, há inúmeras formas e estruturas da ruralidade que
permanecem presentes na paisagem e estão no cotidiano da sociedade. Essas
paisagens marcam os elementos simbólicos da ruralidade que são produtos das
condições sociais ao longo do tempo.

Considerações finais

A ruralidade é um tema em destaque para os estudos em geografia rural em



andamento no século XXI, em razão dos dados oficiais que, muitas vezes,
mascaram a realidade pelos interesses político-tributários de prefeituras municipais.
Diante de teorias e estudos que reforçam a metropolização do espaço e da pretensa
homogeneização cultural da era globalizada, faz-se necessário discutirmos os
contextos regionais e a presença da ruralidade.

Negar a crescente urbanização e a influência das redes globais na sociedade atual
também não é a saída para o debate. Entretanto, excluir os processos oriundos da
ruralidade é menos eficiente ainda.

Entendemos que a diferenciação espacial existente reforça um sentido
contraditório na produção do espaço, lugares com ritmos e interações espaciais
diferentes, processos de formação do território intrínsecos, que nos faz pensar em
municípios menos ou mais dependentes das atividades agropecuárias.

Portanto, a ruralidade tem suas nuances distintas, que estão expressas
materialmente e imaterialmente nos lugares e paisagens, bem como no cotidiano da
sociedade. E essa intensidade e o processo de formação na cidade e no campo são o
desafio para a geografia rural atual.
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Parte II – Reflexões metodológicas em geografia
rural



8. Geotecnologias e sua aplicação na geografia
rural

Fausto Amador Alves Neto

Roberto Barboza Castanho

Introdução

Ao longo do tempo, as evoluções tecnológicas estão cada vez mais presentes no
cotidiano das pessoas. Com isso, nota-se que tecnologias em geral têm o objetivo de
melhorar a qualidade de vida e/ou facilitar os meios de produção. Na agricultura
não é diferente. Com o processo da Revolução Verde e uma expansão da
agricultura extensiva, fortaleceu-se ainda mais a questão da inovação das
tecnologias na agricultura. Ressalta-se que as tecnologias em geral não favorecerem
apenas a agricultura, mas também a agropecuária como um todo e,
consequentemente, a Geografia Rural.

Diante desse contexto, insere-se a ideia de meio Técnico-Científico-
Informacional, que diz respeito à evolução dos processos de produção e reprodução
do meio geográfico, no sentido de evolução das técnicas e no aprimoramento
destas, passando assim por um período que consiste nessa evolução.

Sendo assim, o meio Técnico-Científico-Informacional está atrelado ao avanço
das técnicas em transformação do meio, ou seja, sempre criando métodos e técnicas
eficazes que produzem cada vez mais em um período menor (Santos, 2008).

Diante do exposto e fazendo uma leitura do espaço agrário no cenário atual,
nota-se uma gama de tecnologias no seu processo de produção, na preparação do
plantio, bem como após o plantio, no monitoramento dos criatórios e das



agriculturas e também na hora da colheita.
Com todo esse arcabouço tecnológico presente na agropecuária, destaca-se o

uso das geotecnologias como mecanismo norteador para esses processos produtivos.
Todo esse processo vai gerar várias consequências no campo, desde a diminuição de
empregos, até uma especialização de mão de obra para a realização de tal trabalho.

Pode-se dizer que as geotecnologias são um conjunto de tecnologias que
auxiliam no processo de coleta, análise e informações com apontamento geográfico,
e que tem o intuito de poder facilitar toda a dinâmica no processo produtivo desse
sistema, sendo uma ferramenta de suma importância nos dias atuais do século XXI.

Rosa (2005) discorre que as geotecnologias também compreendem o chamado
“geoprocessamento”, sendo o conjunto de tecnologias para coleta, processamento,
análise e oferta de informações com referência geográfica. As geotecnologias são
compostas por soluções em hardware, software e peopleware que, juntos, constituem
poderosas ferramentas para tomada de decisões. Dentre as geotecnologias, é
possível destacar várias técnicas, como imagens de satélite, Sensoriamento Remoto,
Cartografia Digital, Sistema de Posicionamento Global, Sistema de Informação
Geográfica.

Observa-se o crescente uso de geotecnologias em diversas áreas de
conhecimentos como a geografia, a informática, a arquitetura, as engenharias em
geral, a antropologia, a geologia, entre outras ciências. Essa aplicação das
geotecnologias está diretamente relacionada à importância que o estudo do espaço
geográfico vem ganhando na sociedade contemporânea nos últimos anos,
principalmente alicerçando as ações de interpretação dos mais diversos recortes
espaciais, e propiciando a análise dos atores que contribuem para a estagnação ou
dinâmica como um todo, apoiada aqui nas ferramentas geotecnológicas.

A partir de todas essas constatações a respeito das geotecnologias, destaca-se o
objetivo central deste texto, a fim de conceituar e exemplificar as geotecnologias
aplicadas aos estudos de Geografia Rural, versando sobre os mais variados aspectos
presentes no espaço rural.

Dessa forma, este material está estruturado em dois momentos, além de



introdução, considerações finais e referências. No primeiro enfoque, discute-se
sobre as principais ferramentas que constituem as geotecnologias, onde é abordada
a questão dos instrumentos que norteiam as aplicabilidades das geotecnologias. O
segundo momento faz reflexão sobre as aplicações das geotecnologias no século
XXI, dando ênfase às pesquisas acerca da Geografia Rural.

Algumas das principais ferramentas que constituem as
geotecnologias

Grande parte do desenvolvimento da humanidade, neste início do século XXI,
está atrelada às geotecnologias, tendo em vista suas aplicabilidades. A partir desses
avanços tecnológicos e das necessidades do ser humano, faz-se necessário o uso de
diversos produtos e subprodutos oriundos das geotecnologias, entre eles, os mais
comuns são a cartografia digital e analógica, o Sistema de Posicionamento Global
(Global Positioning System – GPS), o Sistema de Informação Geográfica, o
Sensoriamento Remoto, com suas imagens de satélite, a Aerofotogrametria, com a
precisão e detalhamento das fotografias áreas e que, nos últimos anos, tem contado
com a importante contribuição de veículos aéreos não tripulados, os denominados
drones, entre outros elementos de cunho tecnológico.

Com o advento das tecnologias, bem como dos seus avanços, as pesquisas na
área ambiental podem utilizar programas computacionais como ferramenta de
trabalho, pois possibilitam a confecção de mapas em diferentes escalas, com melhor
eficiência e qualidade. Desse modo, os softwares específicos, se aplicados com
eficiência, reduzem o tempo de análise, permitindo avaliar as modificações que
ocorrem no espaço geográfico.

Diante do exposto, a Cartografia Digital vem ganhando destaque na atualidade,
sendo utilizada cada vez mais, pela população, em celulares, notebook, tablets, entre
outros produtos. A praticidade em extração de toponímias nos mais diversos
formatos, por meio de softwares específicos, seja de produtos cartográficos
analógicos, ou imagens de radar, imagens de satélite têm proporcionado a
atualização de cartas de mapas de forma rápida e eficaz, buscando primar pela



otimização do tempo–espaço–produção, visando ao conhecimento de cada setor,
local e área, desde recortes urbanos, até as mais distantes áreas rurais. O
desenvolvimento das tecnologias, softwares como ArGis, Google Earth, SPRING,
entre outros, alicerçados para o crescimento das ciências como um todo,
possibilitou diversos métodos e técnicas que contribuíram para tal fato. Cintra
(2009, p. 1) ainda traz a seguinte afirmação sobre Cartografia Digital: “trabalhar
em meio digital, além de facilitar a análise visual do documento cartográfico e sua
comparação com mapas modernos, apresenta uma série de benefícios e novas
possibilidades”.

No que diz respeito aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), pode-se
dizer que este permite realizar análises complexas ao integrar dados de diversas
fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados (Palmeira, 2011).

Ainda assim, Palmeira (2011, p. 11) elucida sobre o SIG:

Fazendo uso dessas ferramentas, é possível adquirir mapas oriundos de dados temáticos, os quais
descrevem a distribuição espacial de uma grandeza geográfica, expressa de forma qualitativa, como, por
exemplo, mapas de pedologia e a aptidão agrícola de uma determinada região. Estes dados, obtidos a
partir de levantamentos de campo, são inseridos no sistema por digitalização ou, de forma mais
automatizada, a partir de classificação de imagens de satélite (ou imagens orbitais).

Com isso, a representação, exemplificação e categorização dos elementos
naturais ou antropizados, via Sistema de Informação Geográfica – SIG, tornou-se
uma prática frequente dos usuários dessa “ferramenta”, não somente dos geógrafos,
mas também entre todos aqueles que necessitam de informações sobre o espaço
geográfico de forma geograficamente espacializada.

Os SIGs realmente se apresentam como um encontro de vários campos
tecnológicos e disciplinas tradicionais. Em cada simulação ou modelamento,
algumas das técnicas servem de base para a implantação de um SIG que, para
atender às necessidades dos seus usuários e às demandas da sociedade, necessita do
apoio de vários campos do conhecimento humano. Alguns deles são: a Ciência da
Computação, o Gerenciamento das Informações, a Cartografia, a Geodésia, a
Fotogrametria, a Topografia, o Processamento Digital de Imagens e a Geografia



(Silva, 2003).
Dentro dessa linha de raciocínio, alguns autores utilizam-se da

denominação/nomenclatura de geoprocessamento/SIG para exemplificar o
conjunto de técnicas utilizadas para gerar produtos (mapas) georreferenciados de
determinados fenômenos do espaço geográfico. Entretanto, a contextualização em
nível internacional dessa metodologia é conhecida como Geographical Information
System – GIS.

Rosa e Brito (1996, p. 7) discorrem sobre o SIG:

[…] uma combinação de recursos humanos (peopleware) e técnicos (Hard- ware/Software), em
concordância com uma série de procedimentos organizacionais que proporcionam informações com
finalidade de apoiar as gestões diretivas. […] definido como sendo o conjunto de tecnologias destinadas
a coleta e tratamento de informações espaciais, assim como o desenvolvimento de novos sistemas e
aplicações, com diferentes níveis de sofisticação.

Ainda assim, o SIG é composto de várias etapas que estão atreladas entre si.
Inicialmente, a coleta de dados – ou seja, as informações do mundo real. Em
seguida, a transformação dos dados a serem inseridos no SIG, tornando possível o
tratamento, a manipulação e a otimização destes, e que, assim, chega-se ao produto
final, variando de acordo com a sua aplicação (Rocha, 2000).

É importante destacar que a tecnologia dos SIGs vem desempenhando diversas
e importantes funções dentro da Ciência Geográfica, delineando aspectos de
planejamento e organização do espaço geográfico, entre outros, de uma forma
eficiente e o mais coerente possível.

As funções de um SIG estão ligadas à própria composição do sistema que se
relaciona às necessidades do usufrutuário. Desse modo, tem-se que cada sistema
poderá ter módulos específicos incorporados ou externos a ele como um todo. A
estrutura de cada sistema vincula-se, portanto, às suas características conceptivas
(Fitz, 2008).

Ainda nesse sentido, Schneider (1997, p. 2) traz alguns dos principais
propósitos dos Sistemas de Informação Geográfica:

[…] are the most important applications on top of spatial (and image) database systems. They contain



components to process geographical data, that is, spatial data occurring in a geographical context, to
display these data in the form of maps and to perform analytical tasks like overlay and buffering. The
aspect of analysing geographical data is one of the main purposes of a GIS.

Nesse sentido, os SIGs apresentam-se como um importante conjunto de
métodos, nos quais os mais diversos tipos de informação podem ser “tratados”,
obviamente, considerando-se o objetivo do produto final que se espera com tais
aplicações.

A carência de mapeamento no Brasil, seja em grandes ou pequenas escalas, é
agravada devido ao fato de boa parte encontrar-se desatualizada, onde sua
utilização não consegue alcancar os objetivos para os quais foram formados. Os
meios para produção de mapas, bem como para atualização cartográfica, evoluíram
gradativamente com o advento de novos métodos tecnológicos, especialmente no
viés da informática, com o mapeamento digital, a utilização de GPS, o uso digital
de imagens e Sistemas de Informação Geográfica. Sendo assim, é indiscutível a
importância do Sensoriamento Remoto para a Cartografia (Rosa, 2005).

A complexidade dos atuais métodos de Sensoriamento Remoto faz com que,
cada vez mais, se tenha um maior número de pessoas, de áreas diferentes,
participantes do procedimento de transformação da energia registrada pelo sensor
em informação. Desse modo, o processo de Sensoriamento Remoto é, cada vez
mais, encarado como um sistema de aquisição de informações (Novo, 1992).

Pode-se definir Sensoriamento Remoto como a utilização de sensores para a
aquisição de informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja qualquer tipo
de contato direto entre eles. Assim, os sensores seriam os equipamentos capazes de
coletar energia derivada do respectivo objeto, convertendo-a em sinal passível de ser
registrado e apresentando-o de forma adequada à extração de informações (Rosa,
2009).

Mais especificamente, Gibson (2000, p. 1) traz o conceito dessa ciência como
sendo,

remote sensing can be defined as the acquisition and recording of information about an object without
being in direct contact with that object. Although this definition may appear quite abstract and



divorced from everyday living, most people have practised a form of remote sensing in their lives. A
photograph obtained by a camera is a record which provides information about an object.

Nesse sentido, para a aquisição de dados pelos sensores, é necessário existirem
três elementos, sendo eles: fonte/energia radiante, que, no caso, pode ser a energia
solar; objeto de visada (alvo na superfície); e o sistema de imageamento óptico e
detector, ou seja, o sensor.

Nesse contexto, os sensores podem ser classificados de duas formas: os sensores
ativos e os passivos. Os ativos são aqueles que possuem uma fonte de energia
própria; eles mesmos emitem uma quantidade suficiente de energia na direção dos
alvos para captar a sua reflexão. Já os sensores passivos não possuem fonte própria
de energia, necessitando de fontes externas para a captação da reflexão dos alvos,
como, por exemplo, a energia solar (Fitz, 2008).

A partir dessas discussões, Jensen (2009, p. 4) até compara Sensoriamento
Remoto com a matemática, pois fala que

o uso de sofisticados sensores para medir a quantidade de energia eletromagnética que emana de um
objeto ou área geográfica à distância, e depois a extração de informação importante dos dados usando
algoritmos baseados na matemática e estatística, é uma atividade científica.

Associado às aplicações do Sensoriamento Remoto e seus princípios, tem-se que
compreender o funcionamento do espectro eletromagnético no qual são
determinados os comprimentos de onda que respondem às necessidades de cada
aplicação de subprodutos.

Já no que tange aos aspectos do GPS, pode-se dizer que esta é uma tecnologia
que se tem tornado muito útil e inovadora quanto aos aspectos de posicionando,
bem como suas aplicabilidades em geral. Ela é de suma importância para diversas
áreas, como a Cartografia, o Meio Ambiente, o Planejamento Urbano, entre outras
(Teixeira et al., 2014).

A abreviatura GPS vem de NAVSTAR-GPS – Navigation Satellite with Time
and Ranging – Global Positioning System. Basicamente, é um sistema de rádio-
navegação que se norteia por satélites, desenvolvido e controlado pelo



departamento de defesa dos Estados Unidos da América, que permite a qualquer
usuário saber a sua localização, velocidade e tempo, vinte e quatro horas por dia,
sob quaisquer condições atmosféricas e em qualquer ponto do globo terrestre
(Rosa, 2009).

A disponibilidade de satélite, proporcionada pelo uso do GPS, oferece diversas
vantagens para o posicionamento, com melhor precisão em áreas com visibilidade
restrita, melhoria da qualidade no posicionamento isolado, maior possibilidade de
obter boa geometria no rastreio e verificação dos resultados obtidos. Diante dessas
potencialidades, o GPS vem despertando um crescente interesse entre a
comunidade científica nacional e internacional (Lago et al., 2002).

No intuito de atingir seus objetivos, o GPS foi estruturado em três segmentos
distintos: espacial, de controle e do usuário. Conforme Timbó (2000, p. 2)
descreve,

O segmento espacial é composto por 24 satélites, orbitando a uma altitude aproximada de 20.000 km,
distribuídos em seis planos orbitais, cada órbita tem inclinação de 55° em relação ao plano do Equador e
cada satélite tem um período de revolução de 12 horas siderais. Este período implica na repetição da
constelação quatro minutos mais cedo diariamente em relação ao tempo solar, em um mesmo local. A
função do segmento espacial é gerar e transmitir os sinais GPS (códigos, portadoras e mensagens de
navegação).
O segmento de controle é responsável pela operação do Sistema GPS. Sua principal função é atualizar a
mensagem de navegação transmitida pelos satélites, este segmento é constituído por estações de
monitoramento estrategicamente espalhadas pelo mundo, que rastreiam continuamente todos os
satélites visíveis pelo campo da antena das estações.
O segmento do usuário refere-se a tudo que se relaciona com a comunidade usuária para a determinação
de posição, velocidade ou tempo. São os receptores algoritmos, programas, metodologias e técnicas de
levantamentos, etc. Os receptores GPS são constituídos basicamente de uma antena, um pré-
amplificador e uma unidade onde estão integrados todos os elementos eletrônicos necessários ao
controle, registro e visualização dos dados.

Assim, os fundamentos básicos do GPS se baseiam na determinação da
distância entre um ponto, no caso, o receptor, e outros de referência pelos satélites.
Sabendo a distância que separa três pontos, podemos determinar a nossa posição
relativa a esses mesmos três pontos por meio da intersecção de três circunferências,
cujos raios são as distâncias medidas entre o receptor e os satélites. Na realidade, são



necessários no mínimo quatro satélites para se definir a nossa posição corretamente
(Rosa, 2009).

Ainda no contexto das geotecnologias, é importante destacar a Geodésia, em
que sua ciência é responsável pela compreensão da forma da Terra estabelecida
matematicamente. Torna-se o fundamento central desta discussão, que de certa
maneira contribui para a base do entendimento, a necessidade tanto científica
quanto social de seu conteúdo. Nesse sentido, para Lerma (1999, p. 1), entende-se
que,

La Geodesia es una de las Ciencias más antiguas cultivada por el hombre. El objeto de la Geodesia es el
estudio y determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, de su campo de gravedad, y sus
variaciones temporales; constituye un apartado especialmente importante la determinación de
posiciones de puntos de su superficie. Esta definición incluye la orientación de la Tierra en el espacio.

A Geodésia fornece importantes contribuições, como, por exemplo, na
elaboração dos mais diversos tipos de mapas, sejam eles de interpretação da
superfície terrestre, ou até mesmo da espacialização dos pontos geodésicos (marcos)
que apoiam a precisão de toda rede de vértices geodésicos georreferenciados e que
alicerçam o mapeamento cartográfico em geral. Além disso, discorre-se que a
aplicabilidade da rede geodésica existente dá-se de forma interdisciplinar, seja em
obras de engenharia, nas áreas de Ecologia, Hidrologia, Topografia, entre outras
(Castanho et al., 2014).

Destaca-se que a Geodésia vem evoluindo nos últimos anos, acompanhando as
tecnologias e, consequentemente, gerando produtos que facilitam o acesso às
informações de diferentes aplicações e beneficiando a qualidade de vida da
sociedade como um todo, mesmo que, às vezes, seja imperceptível para alguns.

Ainda no que diz respeito às ferramentas das geotecnologias, é necessário
ressaltar a Aerofotogrametria, que é a cobertura aerofotográfica executada para fins
de mapeamento, sendo, assim, um tipo de aeronave equipada por um instrumento
de câmeras fotográficas métricas, que percorre um determinado lugar,
fotografando-o verticalmente, de acordo com certos preceitos técnicos.

Nesse sentido, destaca-se,



A aerofotogrametria é a ciência ou a técnica da obtenção de medição fidedignas de imagens fotográficas
e refere-se às operações realizadas com fotografias da superfície terrestre, obtidas por uma câmara de
precisão com o eixo ótico do sistema de lentes mais próximo da vertical e montada em uma aeronave
preparada especialmente. A técnica aerofotogramétrica é utilizada nas atividades cartográficas, no
planejamento e desenvolvimento urbano, nas Engenharias Civil, Agronômica, Florestal, entre outras.
(RTM Topografia e Engenharia, s. d., p. 7).

Portanto, salienta-se que as ferramentas das geotecnologias norteiam as
aplicabilidades para diferentes segmentos e para diversas propostas. Assim,
discorreu-se sobre algumas das principais ferramentas, especialmente aquelas que
mais se enquadram no contexto da Geografia Rural.

Aplicações das geotecnologias no século XXI voltadas
às pesquisas de Geografia Rural

No século XXI, a popularização das geoinformações, geotecnologias, geomática,
geografia informatizada, entre outros termos, passou a ser comum entre os usuários
mais tendenciosos às tecnologias disponíveis para a compreensão do espaço
geográfico como um todo. Nesse sentido, os Sistemas de Informação Geográfica –
SIG, comumente conhecidos, vieram a instrumentalizar cada vez mais e a colaborar
com a compreensão e, principalmente, espacialização de dados tanto quantitativos
como qualitativos para a Ciência Geográfica (Castanho e Teodoro, 2010).

Visando a aumentar a produção e o lucro, novas tecnologias têm sido
empregadas no campo, ajudando os produtores rurais a garantirem maior controle
sobre suas agriculturas e criação de animais. Dentro desse contexto, existe uma
crescente demanda por tecnologias cada vez mais específicas, inteligentes e sensíveis
que possam ser usadas para diversos fins na agropecuária.

Nestes tempos modernos, produtores rurais podem encontrar um amplo leque
de opções tecnológicas para o aprimoramento no campo, com o auxílio de
softwares, imagens de satélite, GPS – Global Positioning System, entre outros.
Assim, o produtor que buscar por novos métodos de utilidade em prol da melhoria
no campo, ao fazer uso dessas novas tecnologias, conseguirá melhorias na prática de



determinadas funções, tais como a disponibilidade de dados para análises de sua
produção, o aprimoramento na produção, o acesso a informações espaciais no meio
agrícola, entre outros.

Essas informações podem ser disponibilizadas ao produtor rural gráfica ou
digitalmente, contendo questões sobre as formas do relevo ou do tipo de solo da
região, para que os produtores rurais tenham uma dimensão total do território,
para a segurança de sua produção, assim como também em outros aspectos que
enfatizam várias áreas do saber.

Os SIGs, em que os elementos básicos são os equipamentos (hardwares), são os
computadores empregados tanto para a digitalização como para a estruturação do
banco de dados. Os aplicativos (softwares) devem conter algumas funcionalidades,
como a inserção de dados e a capacidade de armazenamento, sendo necessário ter
uma boa interface entre o sistema e o usuário.

No que tange à necessidade de compreensão do espaço agrário, como
localização geográfica, relevos, presença de Áreas de Preservação Permanente,
mensuração de terreno, corpos d’água, interpretação do uso do solo em geral, entre
outros, a agropecuária vem utilizando cada vez mais imagens provenientes de
Sensoriamento Remoto, seja de nível orbital em satélites, como em aeronaves, até
níveis mais baixos, suborbitais (Coelho, 2005).

Dessa maneira, o Sensoriamento Remoto auxilia de diversas formas no campo,
principalmente quando se utiliza da imagem de satélite para classificar o uso da
terra, ou seja, verificar o que se encontra em um determinado espaço por meio da
composição da imagem de satélite.

Ainda no contexto das geotecnologias aplicadas ao meio rural, tem-se o sistema
de GPS, que também é amplamente utilizado na agropecuária de precisão, com
maior foco de utilização, a mensuração de propriedades, no plantio e na colheita,
além do monitoramento de animais. Dessa forma, o Sistema de Posicionamento
Global está presente em várias ferramentas utilizadas no campo, como, por
exemplo, em tratores com guiamento autônomo via satélite (Coelho, 2005). Novos
transmissores GPS também estão começando a ser utilizados em animais, para



rastreamento, possibilitando dessa forma que o controlador do sistema possa
acompanhar seus deslocamentos, via internet, em tempo real (Carvalho et al.,
2009).

Ainda no contexto da aplicabilidade do GPS nas atividades agropecuárias,
Cardoso Filho (2009) discorre que:

Outros benefícios do uso do GPS, no campo, são a localização precisa das amostras do solo e a coleta e
análise de dados que possibilitam a aplicação localizada e diferenciada de produtos químicos e a
densidade da plantação mais adequada a cada área específica do campo. Também consegue-se a acurada
navegação pelo campo, minimizando redundâncias e falhas na aplicação de fertilizantes e produtos
químicos e possibilitando a máxima abrangência do terreno, no menor tempo possível. A habilidade de
trabalhar em condições de baixa visibilidade no campo, devido à chuva, poeira, nevoeiro e escuridão, é
fator contribuinte para o aumento da produtividade. A monitoração precisa dos dados de rendimento
possibilita a preparação futura de áreas específicas do campo. A eliminação de balizadores humanos
melhora a eficiência da pulverização e minimiza a ocorrência de aplicação excessiva dos produtos.
Dentre outros benefícios, o GPS é a principal ferramenta para se conseguir resultados precisos e o
aumento da produtividade, facilitando o manejo pelos produtores.

Outra aplicação também bastante utilizada no meio rural, auxiliando em
pesquisas e na própria execução das atividades que cercam a geografia rural, é o uso
dos drones. Essa tecnologia surgiu recentemente no século XXI e tem sido cada vez
mais frequente nas atividades do campo.

Com isso, esse instrumento, utilizado com base nas geotecnologias, vem
surgindo no mercado com o compromisso de possibilitar melhor controle das
lavouras de monoculturas presentes no campo, e a esse novo mecanismo
tecnológico foram dados os nomes de Dronesou VANT – Veículos Aéreos Não
Tripulados, que possuem capacidades de guiamento autônomo por GPS e
realização de sensoriamento remoto de diversas áreas de plantação, podendo
identificar falhas no plantio ou pragas em vegetais devido a sua alta resolução e
escala fotográfica (Di Leo, 2015).

Diante do exposto, Arantes, Tondato e Arantes (2015, p. 3) escrevem a respeito
do uso dos drones na agricultura, demonstrando algumas de suas funções para tal:

No Brasil, esses equipamentos têm sido cada vez mais utilizados na área agrícola. Os Drones,



controlados do chão ou operados automaticamente, carregam uma ou mais câmeras coletando imagens
ou vídeos de alta resolução de qualquer local da propriedade. As imagens coletadas podem, então,
mostrar a localização de áreas com doenças na plantação, falhas nas linhas de plantio ou até mesmo
contagem de plantas por área (citros, eucalipto, café etc).

Portanto, os drones são utilizados para tirar diversas fotografias para que os
produtores rurais ou o responsável pela cultura possam realizar análises das imagens
e, assim, mapear culturas saudáveis e danificadas. As imagens aéreas podem mostrar
com maior rapidez os problemas e a localização das áreas infestadas, sendo que essa
verificação normalmente é feita diretamente do solo, linha a linha, o que acaba
levando muito mais tempo, e também, em alguns casos, o próprio Drone já faz a
pulverização nas áreas identificadas.

Nesse sentido, o drone possibilita a captura de imagens, que são recortes
espaciais de diversos cultivos ou criatórios. Essa imagem possibilita vários
benefícios ao produtor agrícola, gerando informações importantes ao planejamento
da propriedade, além de agilizar a tomada de decisão, identificar a variabilidade do
campo e possibilitar a redução de alguns custos na produção, auxiliando o manejo
no que diz respeito ao controle de pragas e doenças.

Ressalta-se que a imagem tem diversas aplicações e, dentre as atividades mais
comuns no campo, destacam-se as relacionadas a topografia, cultivo diversos,
manejo de pastagens, georreferenciamento, avaliações e perícias do imóvel rural,
gestão e manejo ambiental e diversas outras.

A partir dessas constatações, salienta-se que a agropecuária continua se
modificando de forma a se aperfeiçõar e produzir com melhor qualidade para o
mercado de produtos de origem primária, e, assim, as geotecnologias se mostram
cada vez mais presentes nas atividades do campo, auxiliando os produtores rurais.

Considerações finais

A partir das análises feitas neste estudo, percebe-se que as geotecnologias
tornaram possíveis diversos avanços tecnológicos, propiciando assim uma melhor
qualidade de vida e também uma facilidade no que tange aos aspectos de imagens,



mapeamento, planejamento urbano/rural, entre outros diversos fatores. Sendo
assim, as geotecnologias têm uma enorme contribuição para a sociedade, o que
reforça sua importância na atualidade. Portanto faz-se necessário um melhor
conhecimento sobre elas, bem como uma maior capacitação para que tais
ferramentas sejam utilizadas com eficácia, garantindo assim um avanço tecnológico
constante.

Diante da grande demanda pela otimização do tempo, tais mecanismos servem
como base para a dinamização e consequente melhoria de grande parte das novas
tecnologias disponíveis para a sociedade, desde os comuns aplicativos até os mais
sofisticados, perpassando não só a ideia de localização geográfica, mas também a
análise e a prestação de serviços de acordo com as necessidades apresentadas. Vale
ressaltar que tais serviços estão à disposição em várias esferas tecnológicas, desde
equipamentos mais singelos até os mais dotados tecnologicamente.

Sabe-se que a incessante busca pelo capital incitou a competitividade entre
produtores rurais e a posterior integração com o setor industrial de forma a
consolidar toda uma cadeia produtiva no que tange à produção de produtos
agropecuários, formando assim o agronegócio. Essa competitividade continua até
os dias atuais, buscando desta vez maior inserção de tecnologias no campo para
aumentar a produtividade dos setores. Inseridas nesse processo de aquisição de
novas técnicas e ferramentas tecnológicas, estão presentes as geotecnologias em
várias formas, utilizadas mesmo que involuntariamente a favor do agronegócio.

As geotecnologias se mostram como um conjunto de tecnologias que oferece
diversas praticidades no meio rural, sendo extremamente importantes em alguns
casos. Assim, mostra-se essencial para atividades como plantio, controles de pragas,
irrigação, análise de solo, mapeamentos, bem como diversos setores do meio rural.

Assim, no decorrer deste texto, foi possível analisar as contribuições das
geotecnologias norteando as pesquisas de Geografia Rural, bem como a
importância dessas inovações no melhoramento do dia a dia no campo. Deve-se
ressaltar que essas inovações por parte das geotecnologias têm uma tendência à
atualização e ao avanço muito rápidos, em que em curto intervalo de tempo,



determinada ferramenta ou instrumento utilizado nas geotecnologias passa a ser
não necessariamente obsoleto, mas defasado do ponto de vista tecnológico.

Dessa maneira, salienta-se que, nos estudos de cunho agropecuário,
planejamentos urbanos/rurais e demais áreas, tanto as geotecnologias quanto o
conhecimento empírico do que se está pesquisando tornam-se imprescindíveis,
uma vez que se deve apontar os objetivos de forma clara e coesa, com o intuito de se
obter resultados de forma que venham a abarcar e prover as carências,
principalmente no que tange aos aspectos informacionais e de estruturação do
cenário que se estuda, direcionado principalmente para a população tanto urbana
quanto rural.

Nesse sentido, a partir dos resultados, a temática que relaciona as geotecnologias
e o uso e ocupação do meio rural será mais aprofundada, para que, assim, viabilize a
compreensão do cenário geográfico, bem como as expectativas em relação ao
conhecimento da realidade do recorte espacial e temporal proposto.



Referências

ABUKHATER, A. GIS for planning and community development: solving global challenges. Disponível em:
http://www.directionsmag.com/articles/gis-for- planning-and-community-development-solving-global-
challenges/149245. Acesso em: 01 dez. 2017.

ARANTES, B. H. T. et al. O uso de drones na agricultura. I Simpósio Internacional de Águas, Solos e
Geotecnologias – SASGEO. Disponível em:
http://www.sasgeo.eco.br/index.php/2015/cred/paper/viewFile/161/69. Acesso em: 03 jan. 2018.

BIANCHINI, V. e MEDAETS, J. P. P. Da Revolução Verde à Agroecologia: plano Brasil ecológico. Disponível
em:
http://www.mda.gov.br/portalmda/sites/default/files/user_arquivos_195/Brasil%20Agroecol%C3%B3gico%2027-
11-13%20Artigo%20Bianchini%20e%20Jean%20Pierre.pdf. Acesso em: 07 dez. 2017.

CALLADO, A. A. C. Agronegócio. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.

CARDOSO FILHO, R. R. GPS e agricultura. Disponível em:
http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/gps-e-a-agricultura/29590/. Acesso em: 03 jan.
2018.

CARVALHO, P. C. de F. et al. “Do bocado ao pastoreio de precisão: compreendendo a interface planta-
animal para explorar a multifuncionalidade das pastagens”. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 38, pp.
109-22, 2009.

CASTANHO, R. B. e TEODORO, M. A. “O uso das geotecnologias no estudo do espaço agropecuário”.
Brazilian Geographical Journal, v. 1, pp. 136-53, 2010. Disponível em:
http://www.seer.ufu.br/index.php/braziliangeojournal/article/view/8182. Acesso em: 03 jan. 2018.

CINTRA, J. P. “A Cartografia Digital como ferramenta para a Cartografia Histórica”. In III Simpósio Luso-
brasileiro de Cartografia Histórica. Minas Gerais, Anais, Ouro Preto, 2009. Disponível em:
https://www.ufmg.br/rededemuseus /crch/cintra_a- cartografia-digital-como-ferramenta-para-a-
cartografia-historica.pdf. Acesso em: 21 dez. 2017.

COELHO, A. M. Agricultura de precisão: manejo da variabilidade espacial e temporal dos solos e culturas. Sete
Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2005.

DAVIS, J. H. e GOLDBERG, R. A. A concept of agribusiness. Boston: Graduate School of Business
Administration, Harvard University, 1957.



DI LEO, N. C. “Drones: nueva dimensión de la teledetección agroambiental y nuevo paradigma para la
agricultura de precisión”. Agromensajes, Rosário, n. 41, pp. 7-17, maio 2015.

FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.

GIBSON, P. J. Introductory Remote Sensing: principles and concepts. London: Routledge Taylor e Francis
Group, 2000.

HETKWOSKI, T. M. “Geotecnologia: como explorar educação cartográfica com as novas gerações?”. In X
CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCERE. Anais, Belo Horizonte, pp. 3.513-26,
2011.

INPE. Seleção Geral. Disponível em: http://www.cbers.inpe.br/galeria_imagens/imagens_geral.php. Acesso
em: 29 dez. 2017.

JENSEN, J. R. Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres. Trad. de José Carlos
Neves Epiphanio (coord.) et al. 2. ed. São José dos Campos: Parêntese, 2009.

LAGO, I. F. do et al. “GPS e GLONASS: aspectos teóricos e aplicações práticas”. Boletim de Ciências
Geodésicas, Curitiba, v. 8, n. 2, pp. 37-53, 2002. Disponível em: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs /index.php/bcg
/article /view/1419/1173. Acesso em: 21 dez. 2017.

LERMA, M. J. S. de. Introduccion historica a la Geodesia. Universidad Complutense, Facultad de Ciencias
Matematicas, Madrid – ESP, 1999. Disponível em: http:// digital.csic.es/handle/10261/23506. Acesso em:
26 dez. 2017.

LIU, W. T. H. Aplicações de Sensoriamento Remoto. Campo Grande: Ed. UNIDERP, 2006. Nossa visão das
cores e o espectro eletromagnético, n. 8. Disponível em:
http://www.revistacriacionista.com.br/imagens/FC58_Radiacao.JPG. Acesso em: 01 dez. 2017.

MATOS, P. F. e PESSOA, V. L. S. “Modernização da agricultura no Brasil e novos usos do território”. Geo
UERJ, Rio de Janeiro, v. 2, n. 22, pp. 290-322. 2.º Sem. 2011.

NOVO, E. M. L. de M. Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1992.

NUNES, S. P. O desenvolvimento da agricultura brasileira e mundial e a ideia de desenvolvimento rural.
Disponível em: http://www.deser.org.br/documentos/doc/ DesenvolvimentoRural.pdf. Acesso em: 18
dez. 2017.

PALMEIRA, A. N. Uso de geotecnologias para detalhamento interno de propriedades rurais (relatório).
Universidade Federal do Pampa, Rio Grande do Sul, 2011.



ROSA, R. Introdução ao Sensoriamento Remoto. Uberlândia: EdUFU, 2009.

______. “Geotecnologias na Geografia Aplicada”. Revista do Departamento de Geografia, n. 16, pp. 81-90,
2005. Disponível em: http://www.geografia.fflch.usp.br/ publicacoes/RDG/RDG_ 16/ Roberto_
Rosa.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2017.

______ e BRITO, J. L. Introdução ao geoprocessamento: Sistema de Informação Geográfica. Uberlândia:
EdUFU, 1996.

ROCHA, C. H. B. Geoprocessamento: tecnologia transdisciplinar. Juiz de Fora: Ed. Do Autor, 2000.

RTM TOPOGRAFIA E ENGENHARIA. Aerofotogrametria, s.d. Disponível em:
http://www.rtmtopografia.com.br/wp- content/uploads/2017/06/RTM_aerofotogrametria.pdf. Acesso
em: 24 fev. 2018.

SANTO, M. A. D. et al. “Análise do entorno da barragem da Usina Hidroelétrica de Canabrava (GO) com o
uso da imagem QuickBird”. In SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO – SBSR,
XV, 2011, Curitiba. Anais… INPE, 2011, p. 6.771.

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4 ed. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2004.

______. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico-informacional. São Paulo: Edusp. 2008.

______ et al. O espaço em questão. São Paulo: Marco Zero, 1988.

SCHNEIDER, M. Spatial data types for database systems: finite resolution geometry for Geographic Information
Systems. Berlin: Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 1997.

SILVA, A. de B. Sistemas de informações geo-referenciadas. Campinas: Ed. da Unicamp, 2003.

TEIXEIRA, M. E. S. et al. “Abordagens teórico-metodológicas acerca das geotecnologias”. In CASTANHO,
Roberto Barboza e CANDEIRO, Carlos Roberto dos Anjos (orgs.). Ensaios Geográficos, v. 2, n. 2, Rio de
Janeiro: Letra Capital, 2014, pp. 74-84.

______ et al. “A situação dos marcos da Rede Geodésica brasileira no município de Gurinhatã/MG”. Brazilian
Geographical Journal: geosciences and humanities research medium, v. 5, pp. 657-77, 2014.

TIMBÓ, M. A. Levantamentos através do sistema GPS. Departamento de Cartografia, 2000. Disponível em:
http://www.csr.ufmg.br/geoprocessamento/publicações/Lev_gps.pdf. Acesso em: 21 dez. 2017.



9. Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa nas
“trilhas da investigação”: apontamentos sobre
experiências acadêmicas vividas em Geografia

Agrária

Vera Lúcia Salazar Pessôa

Introdução

As mudanças epistemológicas ocorridas no pensamento geográfico brasileiro, a
partir do final dos anos 1950, foram significativas para refletir porque a Geografia
Clássica, cujos princípios eram a observação, a descrição e a explicação dos
fenômenos da paisagem, fundamentada no Positivismo Clássico, não conseguia
mais responder às transformações causadas pela Segunda Guerra Mundial.

O impacto do pós-guerra na economia e na sociedade fez com que a Geografia e
os geógrafos saíssem da Universidade para disputar espaço com outras áreas do
conhecimento, entre elas, o planejamento e a crítica social. Naquele momento, foi
preciso refletir sobre a natureza teórico-metodológica da Geografia, tendo em vista
sua maior cientificidade para responder às novas questões colocadas pela sociedade.

O movimento de renovação refletiu a inquietação metodológica entre os
geógrafos que viam no Positivismo Lógico o caminho para a análise da realidade. O
período áureo dessa discussão foi de 1964 a 1978, quando ocorreu o golpe militar
de 1964. Nas pesquisas em Geografia, foi adotado o método científico. Dessa
forma, o geógrafo competia em nível de igualdade com as ciências exatas.

No final de 1978, a abertura política ocorrida no país marcou um novo



momento para os pesquisadores, que passaram a fazer críticas às contradições
existentes no território brasileiro. A resposta foi o surgimento da Geografia Crítica,
com base de análise no materialismo histórico e dialético. As pesquisas passaram a
usar a abordagem qualitativa. Entretanto, é importante considerar que, mesmo
com a abordagem qualitativa ganhando espaço nas discussões nas pesquisas, a
abordagem quantitativa também continuou a ser utilizada nos trabalhos porque o
uso de qualquer uma das abordagens está em sintonia com a postura filosófica do
pesquisador. Na década de 1990, ganha destaque, sobretudo na área da saúde, a
pesquisa quantiqualitativa, porque uma não exclui a outra.

Diante dessas considerações, a construção deste capítulo se pauta em três
reflexões: as orientações desenvolvidas ao longo do Curso de Geografia do Instituto
de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia (entre 1990 e 1996) e nos
Programas de Pós-Graduação em Geografia/UFU/UnB/UFG/Regional Catalão e
Pós-Graduação Lato Sensu/UEG/Unidade de Formosa (GO) (entre 1996 e 2016),
cuja temática sempre envolveu o mundo rural. As preocupações para entender as
contradições existentes no espaço (espaço rural/agrário) surgiram no mestrado
(1979) e no doutorado (1985). A segunda reflexão foram

as inquietações sobre a aplicação da pesquisa qualitativa em Geografia. Essa metodologia é amplamente
utilizada pelas diferentes disciplinas das Ciências Humanas, dispondo de um bom quadro conceitual e
de aplicações práticas. Apesar de a pesquisa qualitativa ser empregada na Geografia, observa-se pouca
familiaridade e domínio desta e, em alguns casos, pouco rigor científico na sua aplicação. (Ramires e
Pessôa, 2009, p. 11).

Essas inquietações foram importantes para ministrar a disciplina sobre pesquisa
qualitativa no PPGEO/UFU, em 2007 e, sucessivamente, em outros PPGEOs. O
resultado tem sido profícuo e, em 2015, foi introduzida a discussão sobre a pesquisa
quantiqualitativa. A terceira foi, a partir das experiências vividas, mostrar que é
possível construir o “caminho” metodológico da pesquisa nos trabalhos acadêmicos
em Geografia (e, de forma específica, em Geografia Agrária, como fizemos em
nossas orientações).

Assim, o objetivo deste capítulo é proporcionar condições para o uso das



técnicas/instrumentos da pesquisa quantitativa e qualitativa nos trabalhos
acadêmicos em Geografia (e também no trabalhos sobre o rural/o agrário).

Para cumprir o objetivo, o texto foi estruturado em cinco itens, além da
introdução e das considerações finais. No segundo item, faremos uma discussão
sobre o método (de interpretação e de pesquisa) como ponto de partida para a
construção da pesquisa. No terceiro, teceremos considerações sobre as experiências
vividas com a pesquisa qualitativa. No quarto tópico, destacaremos a importância
da amostra e da amostragem para a preparação da pesquisa nas abordagens
quantitativa e qualitativa. No quinto item, abordaremos as técnicas/instrumentos
para a coleta de dados nas pesquisas quantitativa e qualitativa. No sexto, faremos
uma discussão sobre a abordagem quantiqualitativa, procurando mostrar que elas
se complementam.

O método: o ponto de partida para interpretar a
realidade brasileira (1964-78) pelo viés quantitativo

Por volta da metade do século XX, o Positivismo Lógico estendeu sua
influência sobre a Geografia e as demais disciplinas. Essa orientação, também
conhecida como Filosofia Analítica, estabeleceu-se primeiramente sobre os
domínios da Matemática e da Física e, em seguida, das outras ciências, entre elas, a
Psicologia, a Sociologia, a Biologia e a Economia. A lógica formal, por ser mais
objetiva, geral e precisa do que a lógica tradicional, recebeu o nome de lógica
moderna (Gomes, 2000).

A lógica formal foi e permanece válida no nível das investigações simples, ou
seja, aquelas que se efetivaram no plano das relações mais diretas, extremas e
próximas, porque a preocupação central do pesquisador era delimitar e identificar
com exatidão o fenômeno ou o objeto que se pesquisava. O fato observado exigiu
aprofundamento somente no plano da aparência e não da essência (Gomes, 1991).

O geógrafo, ao aceitar a lógica formal como “caminho” para interpretar a
realidade, fez uma opção metodológica. Para Moraes e Costa (1984, p. 26, grifos do
autor):



a opção pelo método aparece como o primeiro pressuposto no processo de construção de uma nova
concepção de geografia, pois fornece uma série de balizamentos iniciais para tal empresa. Em primeiro
lugar, são as referências oriundas da posição metodológica assumida que permitem a revisão crítica do
conhecimento geográfico tradicional; são elas também que propiciam um parâmetro para o resgate das
questões aí encontradas, consideradas relevantes e consistentes. Assim, num certo sentido, o método
orienta [segundo], de início, a delimitação do que seria o ‘temário’ da Geografia. É ele também que dirige
o equacionamento dos problemas próprios de tal temário, pautando a orientação de suas discussões.
Além disso, é a opção metodológica que delineia aquilo que será o ‘pensamento geográfico’ vinculado à
concepção em construção, dando também elementos para sua leitura.

Nesse contexto, foi importante que o pesquisador tivesse clareza do método de
interpretação e do método de pesquisa porque

o método de interpretação diz respeito à [sua] concepção de mundo, sua visão da realidade, da ciência,
do movimento etc. É a sistematização das formas de ver o real, a representação lógica e racional do
entendimento que se tem do mundo e da vida […] Refere-se, assim, a posturas filosóficas, ao
posicionamento quanto às questões da lógica e, porque não dizer, à ideologia e à posição política do
cientista […] O método é […] o elemento de relação entre os vários campos da ciência e de cada um com
a Filosofia. Pode-se dizer que é o arcabouço estrutural sobre o qual repousa qualquer conhecimento
científico […] O método de interpretação é [portanto] uma concepção de mundo normatizada e orientada
para a condução da pesquisa científica; é a aplicação de um sistema filosófico do trabalho da ciência.
(Moraes e Costa, 1984, p. 27, grifo nosso).
O método de pesquisa representa um conjunto de técnicas utilizadas em determinado estudo […]
relacionado mais aos problemas operacionais da pesquisa que a seus fundamentos filosóficos […] A
utilização de um método de pesquisa não implica diretamente posicionamentos políticos ou concepções
existenciais do pesquisador, resultando muito mais das demandas do objeto tratado e dos recursos
técnicos de que dispõe. (Moraes e Costa, 1984, p. 27, grifo nosso).

A partir dessas considerações sobre o método (de interpretação e de pesquisa),
procuraremos analisar o cenário no qual o país se encontrava. O período em
destaque (1964-85) foi marcado por cinco governos militares.1 O período
ditatorial foi de 1964 a 1978. O governo militar de João Figueiredo [1978-85]
representou a abertura política. Na fase de 1964 a 1978, o país viveu momentos
significativos nos campos político, econômico, educacional e cultural. Em meio a
uma repressão política, que era crescente no país, buscava-se um plano de
estabilização econômica.2 Entre os momentos mais críticos dessa fase, podemos



considerar a institucionalização do AI-5 (1968) no governo Médici, cujos “poderes
arbitrários”, contidos no referido ato, “davam ao Executivo autoridade iluminada
para intimidar e silenciar seus críticos” (Skidmore, 1988, p. 224, grifos do autor).

O Brasil vivia um quadro de contrastes. De um lado, no campo, o Estatuto da
Terra (1964) pretendia fazer a reforma agrária no país, e o Estatuto do
Trabalhador (1967) estendia aos trabalhadores rurais os direitos dos trabalhadores
urbanos (férias remuneradas, salário mínimo, jornada de oito horas de
trabalho/dia). A reação dos proprietários de terras à legislação foi imediata:
expulsão desses trabalhadores, muitos deles agregados, para não ter que cumprir a
legislação.

A consequência foi que essa população marginalizada foi morar na periferia das
cidades, transformando-se em diaristas eventuais – os “boias-frias” ou “volantes”. O
“inchaço” das cidades fez com que, na década de 1970, a população urbana
superasse a população rural.

Do outro lado, o período de 1968-74 foi de grande euforia econômica. Os
produtos primários exportados (café, soja, açúcar, cacau, minério de ferro)
alcançavam preços no mercado internacional. Foi também a época do “milagre
brasileiro”, com a construção de grandes obras (Ponte Rio-Niterói, Metrô de São
Paulo) e o comprometimento com o capital monopolista internacional, alicerçados
sobre a exploração da força de trabalho e a repressão policial. Além disso, a
concentração de renda se acentuou, aumentando o “fosso” social. A construção das
grandes rodovias, como a Transamazônica; a Manaus–Porto Velho; a Santarém–
Cuiabá; a falida Perimetral Norte, fazendo com que muitas firmas empreiteiras se
enriquecessem (Valverde, 1983), marcaram essa fase áurea de grandes
investimentos no país.

Esse período representa também a fase dos projetos de colonização dirigida,
sobretudo para a Amazônia, como alternativa de minimizar as tensões sociais
existentes em algumas regiões do país, entre elas, o Nordeste. Para a ideologia
dominante, isso representava um “modelo” de reforma agrária.

É a fase também da modernização da agricultura, da presença do meio técnico-



científico (Santos, 1985) tanto no campo como na cidade. Em nível
governamental, os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) aceleram o
crescimento econômico. O planejamento territorial encontra espaço para suas
atividades sobre a influência da Escola de Chicago, liderada pelos geógrafos Brian
Berry e John P. Cole (Pessôa, 2008).

A censura, que já vinha sendo executada, quer no meio artístico, quer no
educacional, tornou-se mais rígida naquele momento. A “essência” das realidades
política, social, econômica e educacional não podia ser desvendada. Apenas a
“aparência”era mostrada. Ou seja, o “visível, a variabilidade das formas, o lugar –
preocupações eminentemente geográficas – passaram a ser sistematicamente
negados ou explicados de forma determinista ou reducionista” (Abreu, 1989, p.
20). A concepção da Nova Geografia atendia aos interesses políticos da época. Daí
sua afirmação na Lógica Formal.

Nesse momento histórico, há uma “crise” na ciência. O reflexo dessa crise na
ciência Geográfica foi o movimento de renovação (Geografia Pragmática e
Geografia Crítica). Para falar nessa crise e na emergência das teorias científicas em
resposta à crise científica, buscamos Khun (1975, p. 115), quando mostra que “o
significado das crises consistem exatamente no fato de que indicam que é chegada a
ocasião para renovar os instrumentos”. A Geografia, ao usar a abordagem
quantitativa, renovou as técnicas/instrumentos de pesquisa. Continuando em sua
análise, Khun (1975, p. 107) mostra que “as crises são uma pré-condição necessária
para a emergência de novas teorias”. A resposta às crises é o surgimento de um novo
paradigma. A aceitação ou rejeição ao novo paradigma gera uma “batalha” por parte
da comunidade científica.

A renovação pragmática na Geografia, mais conhecida como Nova Geografia
(New Geography), utilizou-se da quantificação, apoiada no uso de métodos
matemáticos, o uso dos modelos de representação e explicação ao trabalhar temas
geográficos e a aplicação da Teoria dos Sistemas.

Entretanto, no final da década de 1970, a preocupação apenas com a
“aparência” ou seja, o “visível, a variabilidade das formas, o lugar – preocupações



eminentemente geográficas” (Abreu, 1989, p. 20) não era mais suficiente para
explicar a realidade. Foi necessário ir “mais a fundo” na busca de respostas aos
problemas detectados, ou seja, a “essência” da realidade política, social, econômica e
educacional teria que ser desvendada. Rompia-se com o paradigma da Geografia
Pragmática para dar lugar à Geografia Crítica. Porém é importante considerar que
o “rompimento epistemológico” não impediu que o geógrafo continuasse a
desenvolver suas pesquisas com base teórico-metodológica na Geografia
Pragmática. Isso representa a liberdade de escolha e a postura filosófica perante a
realidade.

Após essas reflexões sobre o “cenário” brasileiro, pano de fundo para entender as
mudanças epistemológicas na Geografia, e que levaram a repensar so- bre o uso da
abordagem quantitativa e qualitativa, teceremos considerações sobre a contribuição
das orientações e as técnicas utilizadas nas pesquisas em Geografia Agrária.

As experiências acadêmicas vividas com as orientações
em Geografia Agrária

Ao discutir “geografia agrária, agrícola e/ou rural: uma visão totalizante”,
Andrade (1995, p. 7), no texto Geografia Rural: questões teórico-metodológicas e
técnicas (apresentado no XII ENGA, em 1994) mostra que ao “estudar o espaço
rural, deve haver uma preocupação do geógrafo com o mesmo e com sua
transformação em território, usando este estudo ora como geografia agrária, ora
como geografia agrícola ora como geografia rural”. Continuando sua análise, o
autor destaca que

as preocupações sociais, integradas à problemática da estrutura agrária e das relações de trabalho no
meio rural, contribuíram para caracterizar uma geografia agrária que se distinguiria do que se chamaria
de geografia agrícola ou da agricultura, onde a preocupação maior se ligava aos problemas de produção,
de mercado, de produtividade e de rentabilidade (p. 8).

“A geografia rural era um ramo da ciência geográfica voltada para o meio rural”
(Andrade, 1995, p. 10). A Geografia Rural, estudada na década de 1970, quando



fizemos o Curso de Licenciatura em Geografia, inserida como uma parte da
disciplina Geografia Humana, era vista dessa maneira.

Continuando em sua discussão, o autor mostra que as transformações ocorridas
no meio rural “vão refletir na orientação do estudo, tanto do ponto de vista teórico
quanto metodológico; o geógrafo tem necessidade de acompanhar as
transformações para fazer uma Geografia Rural e não História Rural” (Andrade,
1995, p. 10), “porém, não quer dizer que o geógrafo renuncie a sua formação
histórica, uma vez que a paisagem é o resultado de uma evolução histórica e que as
transformações que se sucedem nem sempre destroem as marcas feitas na paisagem”
(p. 10). Essa forma de estudar o espaço rural/agrário exigia a observação e a
descrição como técnicas de pesquisa nos trabalhos elaborados, características da
Geografia Tradicional.

Avançando na linha do tempo, chegamos ao final da década de 1970, quando
iniciamos a pós-graduação stricto sensu (mestrado, em 1979, e doutorado, em
1985). A área de concentração foi em Organização do Espaço, com enfoque para
Geografia Agrária. As leituras para a construção da dissertação e da tese foram
direcionadas para a Geografia Crítica. O referencial teórico, calcado no
materialismo histórico, foi importante para a orientação, usando a abordagem
qualitativa. Nas pesquisas (TCC/Relatórios de IC/Dissertações/Teses), a técnica
mais utilizada na coleta de dados foi a entrevista (estruturada e semiestruturada),
por ser uma técnica conhecida há mais tempo que as demais usadas na pesquisa
qualitativa. A titulação nos possibilitou orientar pesquisas em Geografia Agrária
porque foi esta a temática estudada na dissertação e na tese.

A partir de 2006, quando ministramos a disciplina sobre pesquisa qualitativa no
PPGEO/UFU,3 a interdisciplinaridade com outras áreas (educação, história,
antropologia, sociologia, administração, enfermagem, linguística…) contribuiu para
ampliar o leque de técnicas/instrumentos para a coleta de dados. Entre elas, nos
trabalhos orientados, foram usados, além da entrevista, diário de campo, história
oral, observação simples, observação participante, pesquisa participante
exploratória, análise do discurso, técnica de redação, técnica da carta, registro



fotográfico e uso de mapas.
O resultado foi positivo, e aqueles alunos que ousaram desafiar construíram, em

suas dissertações e teses, uma seção sobre o “caminho” metodológico, ou mesmo, na
introdução, registraram esse “caminho”, oportunidade para mostrar a aplicação das
técnicas qualitativas usadas. Além do PPGEO/UFU, a disciplina foi ministrada no
PPGEO/UFRGS, e três livros, com a participação de colegas de outras Instituições
de Ensino Superior (IES), têm contribuído para essa divulgação: Geografia e
pesquisa qualitativa: nas trilhas da investigação (2009); Pesquisa qualitativa em
geografia: reflexões teórico-conceituais e aplicadas (2013) e Pesquisa qualitativa:
aplicações em geografia (2018). Neste breve relato, justificamos o objetivo do
capítulo como uma sugestão para que as pesquisas em Geografia Agrária possam
contribuir para a aplicação das abordagens: quantitativa, qualitativa e
quantiqualitativa. A seguir, a importância da organização para a realização da
pesquisa.

Pesquisa quantitativa e qualitativa: organização
necessária

A preparação para a realização da pesquisa científica, quer na abordagem
quantitativa, quer na qualitativa, exige organização para que os objetivos sejam
alcançados. Os itens básicos que devem ser observados para a elaboração da
metodologia (ou procedimentos metodológicos) do projeto de pesquisa são: a)
definição da população e amostra; b) tipos de amostragem; e c) tipos de pesquisa:
teórica, documental e de campo.

a) Definição da população e amostra:

De acordo com a natureza da pesquisa, o pesquisador necessita fazer
levantamentos para avaliar a variabilidade dos fenômenos no espaço e ao longo do
tempo. Entretanto, “há situações em que um levantamento completo é inviável,
senão impossível, devido às restrições de custo, tempo, material, mão-de-obra, etc.



[…] o que nos leva a adotar a amostragem como solução” (Gerardi e Nentwig-Silva,
1981, p. 12). O conhecimento e a compreensão de alguns termos são importantes,
antes de realizar a pesquisa (Gerardi e Nentwig-Silva, 1981 e Rey, 1993):

Universo ou população:4 conjunto de todos os seres e pessoas, objetos ou fatos
que apresentem pelo menos uma característica em comum.
Amostra: é parte representativa de uma população.
Amostragem: é o processo de retirada da amostra.
Unidades amostrais (ou unidades taxonômicas de observação): são elementos a
partir dos quais são levantadas as informações (por exemplo: municípios,
pontos em fotos aéreas, estabelecimentos comerciais ou industriais, escolas,
feiras).

A compreensão do significado dos termos é importante para que a pesquisa,
quer na abordagem quantitativa, quer na abordagem qualitativa, tenha sua validade
científica. É importante recorrer aos autores que fazem essa discussão para não se
cometerem erros na obtenção das respostas ao problema proposto.

b) Tipos de amostragem:

Quanto aos tipos de amostragem, usados conforme a abordagem, destacamos,
de acordo com Gil (1999), a probabilística e a não probabilística. Na abordagem
quantitativa, usa-se a probabilística: os dados são rigorosamente científicos e
baseiam-se nas leis dos grandes números; de regularidade estatística; da inércia dos
grandes números; e da permanência. Os tipos são: aleatória simples, sistemática e
estratificada.

Na abordagem qualitativa (não probabilística), os dados não apresentam
fundamentação matemática ou estatística, dependendo unicamente dos critérios
pesquisados. Os procedimentos são mais críticos em relação à validade dos seus
resultados. Os tipos são por acessibilidade, tipicidade e cotas (Gil, 1999).

Outros tipos de amostragem não probabilísticas usados para selecionar os



sujeitos na pesquisa qualitativa são: saturação, bola de neve e por variedade de tipos
(Turato, 2003).

As técnicas/instrumentos para a coleta de
dados/informações para realizar as pesquisas
quantitativa e qualitativa

“Coletar dados é juntar as informações necessárias ao desenvolvimento dos
raciocínios previstos nos objetivos […] Na prática, a coleta de dados consistirá em
pôr em andamento os procedimentos planejados para os objetivos, obedecendo ao
cronograma estabelecido pelo pesquisador” (Santos, 2002, p. 79).“A coleta e os
registros dos dados pertinentes ao assunto tratado é a fase decisiva da pesquisa
científica, a ser realizada com o máximo de rigor e empenho do pesquisador”
(Pádua, 2002, p. 52). Como fazer a coleta dos dados? Um momento importante e
que exige preparação na escolha das técnicas/instrumentos.

Para fazer um trabalho científico é preciso conhecer e saber usar as
técnicas/instrumentos, que se constituem de procedimentos metodológicos para
alcançar os resultados de cunho científico, além da necessidade de imbuir-se do
espírito científico (Cervo e Bervian, 1977).

As técnicas/instrumentos se constituem nas “ferramentas” que ajudam o
pesquisador a definir se o trabalho terá uma abordagem sob a ótica quantitativa ou
qualitativa, ou ambas. É importante que o pesquisador conheça, por meio da
consulta às referências sobre qual técnica/instrumentos vai utilizar, as vantagens e
desvantagens de cada uma e avaliar a que melhor atende ao objetivo da pesquisa.
Não há técnicas/instrumentos superiores uns aos outros. Dessa forma, o
embasamento teórico, somado ao domínio do uso das técnicas/procedimentos,
possibilitará a confiabilidade e a aplicabilidade desse conhecimento, construído
para sua interpretação do material empírico, sua organização e a comunicação
precisa dos resultados, permitindo a validade científica.

1. Técnicas na abordagem quantitativa:



A abordagem quantitativa se caracteriza pelo emprego da quantificação tanto
na coleta de dados como no tratamento desses dados por meio das técnicas
estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas (Coronel et al., 2013). A
Geografia, ao adotar a abordagem quantitativa, teve como objetivo garantir a
precisão dos resultados para evitar distorções de análise e interpretação e obter uma
margem de segurança quanto às inferências. As técnicas da Estatística podem ser de
três tipos: descritiva, probabilística e inferencial.

Nesse texto, será dado destaque para as técnicas da Estatística Descritiva: “um
conjunto de técnicas que tem como objetivo sintetizar uma série de valores da
mesma natureza, permitindo, dessa forma, que se tenha uma visão mais global da
variação desses valores” (Coronel et al., 2013, p. 315).

As técnicas da Estatística Descritiva foram usadas de forma intensiva nas
pesquisas em Geografia, e também na Geografia Agrária, na fase da Geografia
Quantitativa, e exigiam domínio por parte do pesquisador ou recorriam aos
estatísticos para auxiliarem nos cálculos. As técnicas estatísticas usadas no auge da
década de 1960/1970 e ainda aplicadas na atualidade são: medidas de tendência
central e medidas de dispersão.

As medidas de tendência central “são assim denominadas por indicarem um
ponto em torno do qual de concentram os dados” (Coronel et al., 2013, p. 322).
Para a Geografia, “as medidas de tendência central ou de posição são importantes”
(Gerardi e Nentwig-Silva, 1981, p. 43). As mais comuns são:

a. Média (ou valor médio) de uma variável: é importante porque constitui uma medida de posição
central dos dados. Os tipos mais comuns são a média aritmética, a média geométrica e a média
harmônica. A média aritmética é a mais utilizada e familiar a praticamente todas as pessoas porque
permite descrever, por exemplo, condições climáticas, entre outras informações (aspectos relativos a
bolsas de valores, desempenhos esportivos) (Gerardi e Nentwig-Silva, 1981, p. 43).

b. Moda: é o valor que apresenta a maior frequência (aparece o maior número de vezes). Pode ser obtida
diretamente dos dados, sem a necessidade de utilização de fórmulas, e seu valor não é afetado pelos
valores extremos do conjunto de dados analisados (Coronel, 2013, p. 326). Pode ser usada para
analisar taxas de urbanização (Gerardi e Nentwig-Silva, 1981, p. 48).

c. Mediana: é o valor que divide um conjunto ordenado em dois grupos, com 50% dos valores menores
ou iguais à mediana e 50% dos valores maiores ou iguais à mediana (Coronel, 2013, p. 326). “Em
algumas situações da pesquisa geográfica, a mediana é uma medida importante”(Gerardi e Nentwig-



Silva, 1981, p. 46). Por exemplo, em um trabalho que tenha como objetivo o estudo de salários,
“determinar a mediana dos salários é uma técnica melhor para indicar a tendência central do que a
média aritmética, porque as pouco numerosas altas rendas aumentariam o valor da média aritmética
de tal maneira que esta não seria mais uma medida típica das rendas” (Gerardi e Nentwig-Silva,
1981, p. 46).

Ao fazer observações sobre as medidas de tendência central, Gerardi e Nentwig-
Silva (1981) destacam que

as três medidas de tendência central são utilizadas na Geografia. A escolha delas pelo pesquisador
dependerá principalmente do conjunto de dados e também do objetivo da pesquisa. Ele deve estar
consciente da vantagem e desvantagem de cada uma destas medidas, para cada situação. (Gerardi e
Nentwig-Silva, 1981, p. 48).

Com relação às medidas de dispersão, de variabilidade ou de variação, as
principais são: amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação.5

Além dessas medidas, como mostra Coronel et al. (2013), muitas vezes o
pesquisador necessita avaliar o grau de relacionamento entre duas variáveis
quaisquer. Os autores (Coronel et al., 2013) destacam que há critérios para
variáveis quantitativas e outros para variáveis qualitativas. “No primeiro caso, é
comum a utilização do Coeficiente de Correlação de Pearson. No segundo caso,
utiliza-se o Coeficiente de Contingência” (Coronel et al., 2013, p. 331).

O Coeficiente de Correlação de Pearson mede a correlação entre duas variáveis.
“O valor do coeficiente de correlação revela unicamente o grau de relação estatística
e não indica porque existe a relação. É trabalho do geógrafo encontrar a explicação,
a causa do fenômeno”(Gerardi e Nentwig-Silva, 1981, p. 102). Pode ser usado nas
pesquisas sobre o rural, o urbano, a população, entre outras temáticas.

Quanto ao Coeficiente de Contingência C, este mede a associação entre dois
conjuntos de atributos quando um ou ambos os conjuntos são medidos em escala
nominal. Na fórmula do Coeficiente de Contingência C, x2 é a estatística Qui-
quadrado. É uma medida que pode ser utilizada quando se trabalha em uma
pesquisa com um grande número de questionários aplicados, por exemplo, e os
resultados podem ser interpretados pela abordagem qualitativa.

A Geografia também utilizou, e ainda utiliza, a Curva de Lorenz e o índice de



Gini, sobretudo na Geografia Agrária (Ramon et al., 1995), para medir o grau de
concentração da terra. A interpretação dos resultados também poderá ser feita pela
abordagem qualitativa. O pesquisador necessita, portanto, conhecer a técnica
estatística que seja mais adequada para sua pesquisa.

Um livro que marcou esse período foi Geografia quantitativa (J. P. Cole),
publicado pelo IBGE (1972). O livro foi o resultado de um curso de Iniciação à
Geografia Quantitativa, com duração de três meses, com o objetivo de “promover
uma primeira aproximação dos geógrafos do IBGE às novas técnicas matemático-
estatísticas que vêm sendo utilizadas, com grande êxito, em pesquisas geográficas”.6

Em muitas pesquisas dessa fase, as técnicas, mais que o método de pesquisa,
constituíram-se no método de interpretação da realidade. Houve certo exagero na
interpretação dos resultados, levando a um repensar no seu uso como método de
interpretação. Como método de pesquisa, as técnicas quantitativas constituem
recursos importantes e os resultados podem ser analisados pela abordagem
qualitativa.

O uso dos computadores, a partir do final da década de 1970, permitiu uma
capacidade significativa de armazenamento e processamento de dados. O
computador constituiu-se em um “instrumento imprescindível para estabelecer as
correlações dos conteúdos espaciais e chegar a estabelecer suas combinações” (Adas,
1977, p. 64). Para se obterem resultados significativos, é preciso trabalhar esses
dados com precisão, para que possam ser adequados a respostas fidedignas. Daí a
necessidade de trabalhar com as técnicas estatísticas de acordo com a pesquisa.

2. Técnicas/instrumentos na abordagem qualitativa

Na abordagem qualitativa, o pesquisador procura “trabalhar
predominantemente com dados qualitativos, isto é, a informação coletada […] não
é expressa em números, ou então os números e as conclusões neles buscados
representam um papel menor na análise” (Dalfovo et al., 2008, p. 9).

As técnicas/instrumentos para a coleta de dados nas pesquisas geográficas, como
observação simples, entrevista, questionário e diário de campo (caderneta de



campo), têm sido empregadas de longa data. Outras serão acrescidas para esta
discussão, tais como: observação participante, estudo de caso, pesquisa-ação,
história oral, análise do discurso, análise de conteúdo. Há ainda várias outras
técnicas que têm sido usadas nas pesquisas em Geografia.7 A seguir, serão descritas
as técnicas/instrumentos citados.

a. Observação simples: o pesquisador permanece alheio à comunidade, grupo ou situação que pretende
estudar, observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem e é mais um espectador do que um
ator (Gil, 1999).

b. Observação sistemática: usada com frequência em pesquisas que têm como objetivo a descrição precisa
dos fenômenos ou o teste de hipóteses. Neste tipo, o pesquisador sabe quais aspectos da comunidade
ou grupo são mais significativos para alcançar os objetivos propostos. Esse tipo de observação exige
um planejamento específico para a organização e o registro das informações. Necessita de um roteiro
organizado pelo pesquisador sobre o que vai ser observado. Pode ocorrer tanto em situações de
campo como de laboratório (e exige controle) (Gil, 1999).

c. Observação participante ou observação ativa: participação real do conhecimento na vida da
comunidade, do grupo ou de uma situação determinada. O observador assume, pelo menos até certo
ponto, o papel de um membro do grupo (Gil, 1999). Foi introduzida na pesquisa social pelos
antropólogos no estudo das sociedades primitivas (Gil, 1999). Na década de 1980, a observação
participante passou a ser adotada como técnica fundamental nos estudos realizados por Carlos
Rodrigues Brandão,8 com o nome de “pesquisa participante”.

d. Entrevista: processo de interação social entre duas pessoas, no qual uma delas, o entrevistador, tem
por objetivo obter informações do outro, o entrevistado (Haguette, 2010). É uma das técnicas de
coleta de dados mais utilizada nas pesquisas em Ciências Sociais e Ciências Humanas.
Tradicionalmente, o encontro do entrevistador com o entrevistado acontece de forma presencial, face
a face. Entretanto, outras modalidades foram desenvolvidas diante da modernidade dos meios de
comunicação. Primeiramente, a entrevista por telefone. Com o uso do computador e dos
smartphones, é possível fazer entrevistas também por meio do Skype e do aplicativo Whatsapp, bem
como das redes sociais. O importante é organizar o roteiro para obter as informações, definindo o
tipo de entrevista (padronizadas ou estruturadas e despadronizadas ou não estruturadas) que se
pretende usar, tipos estes encontrados nas referências sobre Metodologia Científica (Pessôa, 2018).

e. Questionário: elenco de questões que são apreciadas e submetidas a certo número de pessoas com o
objetivo de obter repostas para a coleta de informações. As informações coletadas pelo pesquisador
limitam-se às respostas escritas e preenchidas pelo próprio pesquisado. É um instrumento muito
popular (Fachin, 2003) e pode ser usado para a coleta de dados tanto na pesquisa quantitativa como
na qualitativa.

f. Diário de campo: registro pessoal de coleta de dados ocorridos no tempo, possibilita ao pesquisador
expressar as preocupações que o guiam no interior da pesquisa (Lima, 2011). Na Geografia, o diário
de campo tem o mesmo valor da caderneta de campo e constitui um instrumento significativo para



“anotar características e detalhes dos lugares” (Lima, 2011, p. 121). A grande contribuição no que
concerne ao uso deste instrumento foi deixada pelo geógrafo Orlando Valverde, que o usava com
propriedade para anotar suas observações sobre o rural brasileiro.

g. Estudo de caso: usado em muitas situações para contribuir para o conhecimento dos fenômenos
individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados, permite que os investigadores
enfoquem o “caso” e retenham uma perspectiva holística e do mundo real (Yin, 2015). Caracteriza-se
como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. O objetivo é
examinar intensivamente uma dada unidade social, que pode ser um líder sindical, uma empresa que
vem desenvolvendo um sistema inédito de controle de qualidade ou o grupo de pessoas envolvido
com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de uma grande indústria que apresenta baixos
índices de acidente de trabalho. As principais técnicas de pesquisa são a observação e a entrevista
(Godoy, 1995). Também podem ser objetos de estudo de caso uma escola, um hospital, uma
propriedade rural, uma cooperativa, ou seja, unidades que tenham se destacado por sua atuação num
contexto de tempo e espaço. Um estudo de caso exemplar deve ser importante, eficaz, suficiente e
relatado de maneira atraente (Martins, 2008). Essa técnica ou tipo de pesquisa é, muitas vezes,
confundida com uma simples caracterização de algo que se investiga. O estudo de caso deve
responder a duas questões importantes: “como” e “por que” certos fenômenos ocorrem. O enfoque
descritivo e exploratório é importante durante o processo de investigação.

h. Pesquisa-ação: tipo de pesquisa social de base empírica, concebida e realizada em estreita associação
com uma ação ou a resolução de um problema coletivo. Os participantes representativos da situação
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (Thiollent, 1994). Para
Barbier (2007, p. 17), a “pesquisa-ação não é uma simples transfiguração metodológica da sociologia
clássica. Ao contrário, ela expressa uma verdadeira transformação da maneira de conceber e de fazer
pesquisa em Ciências Humanas”.

i. História oral: para os historiadores, “método de pesquisa que utiliza a técnica da entrevista e outros
procedimentos articulados entre si, no registro das narrativas da experiência humana” (Freitas, 2002,
p. 18).

j. Análise do Discurso e Análise de Conteúdo: A Análise do Discurso (AD) tem sua fundamentação
teórica em Michel Pêcheux, um dos fundadores dos estudos sobre o discurso que estabeleceu a
relação existente entre língua/sujeito/história ou língua/ideologia. A Análise de Conteúdo (AC)
surgiu nos Estados Unidos no início do século XX para analisar o material jornalístico. A
interpretação da AC poderá ser tanto quantitativa quanto qualitativa, enquanto que, na AD, a
interpretação será somente qualitativa. Em síntese, a principal diferença entre essas duas formas de
análise é que a AD trabalha com o sentido do discurso, e a AC com o conteúdo do texto (Caregnato
e Mutti, 2006). Laurence Bardin9 é uma referência para as pesquisas que utilizam a técnica da
Análise do Conteúdo.

k. Discurso do Sujeito Coletivo (DSC): é uma técnica da Pesquisa Qualitativa, desenvolvida pelos
professores Fernando Lefevre e Ana Maria Cavalcanti Lefevre, da Universidade de São Paulo e do
Instituto de Pesquisa do Discurso do Sujeito no final da década de 1990, uma instituição privada e
criada em por pesquisadores provenientes da USP. Tem como fundamento a teoria das
Representações Sociais, cujo objetivo é explicar os fenômenos do homem a partir de uma perspectiva



coletiva, sem perder de vista a A primeira base teórica das representações sociais é o , em por meio da
obra A Psicanálise: sua imagem e seu público. É utilizada em e consiste em analisar depoimentos
provenientes de questões abertas, agrupando os estratos dos depoimentos de sentido semelhante em
discursos-síntese redigidos na primeira pessoa do singular, como se uma coletividade estivesse
falando. A técnica pode ser usada em todo tipo de pesquisa de opinião com questões abertas
(Figueiredo et al., 2013).

l. Grupos focais: um grupo focal (GF) é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido (sete a
doze pessoas) com o propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade. As
pessoas são convidadas para participar da discussão sobre determinado assunto e, geralmente,
possuem uma característica em comum. É uma técnica rápida e de baixo custo para avaliação e
obtenção de dados e informações qualitativas (Gomes e Barbosa, 1999).

m. DRP/Caminhada Transversal e Diagrama de Venn: o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) é uma
metodologia participativa, muito usada junto às comunidades rurais. “É um método que, por meio
de um conjunto de técnicas de animação, procura incentivar o desenvolvimento autônomo da
comunidade, independentemente de possíveis intervenções, devendo considerar, sobretudo, os
aspectos socioeconômicos da realidade local” (Oliveira, 2015, p. 30). No âmbito da pesquisa das
categorias geográficas de território, paisagem e lugar, o DRP pode fornecer técnicas interessantes. O
arcabouço teórico estruturado em torno de tais categorias, na geografia, pode ser útil para o
“fortalecimento das técnicas metodológicas do DRP […] A partir da aproximação entre o DRP e a
geografia, quatro técnicas podem ser utilizadas: mapeamento participativo, caminhada transversal,
diagrama de Venn e calendário sazonal” (Souza e Pessôa, 2009).

As técnicas discutidas anteriormente de forma sintética, são apenas alguns
exemplos do que tem sido possível usar nas pesquisas em Geografia Agrária. Ao
adotar a abordagem qualitativa, sobretudo após o final de 1970, no contexto da
Geografia Crítica, ela procurou elencar temas não apenas ligados às atividades
agropecuárias, porque o rural não pode ser identificado apenas pela presença dessas
atividades. Ao geógrafo compete reformular as abordagens teórico-metodológicas
para o enfrentamento das questões.

O pesquisador, ao escolher a(s) técnica(s) a ser(erem) usada(s) nos trabalhos,
deve ter sobre ela(s) conhecimento e domínio. Para tanto, a busca pelas referências
é uma importante fonte de consultas.

Para construir a metodologia (procedimentos metodológicos) da abordagem
qualitativa, Pádua (2002) elaborou um roteiro básico para auxiliar essa etapa:

a. Pesquisa bibliográfica (PB) [também chamada de Pesquisa Teórica (PT) e na Internet]: as perguntas
estão direcionadas para os autores, e o objetivo é encontrar respostas em fontes bibliográficas [e na



internet também]. A pesquisa teórica tem como objetivo mostrar o que já se produziu e registrou
sobre o tema de pesquisa.

b. Pesquisa documental (PD): as perguntas estão direcionadas aos textos dos autores, e o objetivo é
encontrar respostas em fontes documentais produzidas sobre o tema proposto. As perguntas são para
os documentos. A pesquisa documental é realizada a partir de documentos, contemporâneos ou
retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados). As fontes utilizadas são
primárias: os documentos propriamente ditos. Também são utilizadas as fontes secundárias, como
dados estatísticos elaborados por institutos especializados e considerados confiáveis para a realização
da pesquisa. Os dados também podem ser coletados em arquivos públicos e particulares.

c. Pesquisa de campo (PC): as perguntas estão direcionadas aos autores sobre o tema proposto, e o
objetivo é encontrar respostas com os sujeitos envolvidos. As perguntas são para os sujeitos (Pádua,
2002).

Esses três tópicos permitem ao pesquisador refletir sobre: expor o que está
interessado em pesquisar (o tema/o problema); o que ainda não sabe sobre o que
está interessado em pesquisar (as perguntas) e por que quer saber sobre o que está
interessado em perguntar (o fundamento lógico) (Pádua, 2002).

Para determinadas áreas, há necessidade da pesquisa de laboratório (PL), “um
procedimento de investigação mais difícil, porém mais exato […] descreve e analisa
o que será ou ocorrerá em situações controladas” (Marconi e Lakatos, 2003, p.
190). Esse tipo de pesquisa exige instrumental específico, preciso e ambientes
adequados (Marconi e Lakatos, 2003).

A estrutura de um trabalho na abordagem qualitativa, geralmente, segue o
seguinte roteiro:

Quadro 1 – Estrutura de um trabalho na abordagem qualitativa

1 Introdução
Desenvolvimento da Pesquisa:
De acordo com a ABNT NBR 14721 – trabalhos acadêmicos – 2011, não se usa a
palavra Capítulo, e sim Seções. Assim, Introdução e Considerações Finais
também são seções. Não é necessário escrever a palavra Seção, apenas colocar o
número:

2 ......



3......
4.......

5 Considerações Finais
(Se a dissertação ou tese tiver três Seções, as Considerações Finais serão a 5.ª
Seção)
Referências

Org. PESSÔA, Vera Lúcia S. (2017).

Na abordagem quantitativa, a estrutura do trabalho científico geralmente
obedece o seguinte roteiro, já delineado no projeto de pesquisa:

Quadro 2 – Estrutura de um trabalho na abordagem quantitativa

1 Introdução
2 Material(ais) e Método (s)

3 Resultados e Discussão
4 Conclusão
Referências

Org. PESSÔA,Vera Lúcia S. (2017).

A estrutura de um trabalho na abordagem quantitativa, de
técnicas/instrumentos para a coleta de dados, o roteiro básico (PT/PD/PC) para
elaborar a metodologia no projeto de pesquisa e a estrutura de um trabalho na
abordagem qualitativa são sugestões que poderão contribuir para a construção mais
acadêmica da pesquisa.

A seguir, faremos uma abordagem à pesquisa quantiqualitativa, cuja discussão,
iniciada na década de 1990 em áreas da saúde, sobretudo, vêm ganhando espaço na
geografia. A título de ilustração, citaremos dois capítulos de duas teses de
doutorado em Geografia: Complementaridade das técnicas quantitativas e
qualitativas nos estudos ambientais: o solo e o manejo como foco de pesquisa (Resende
e Rosolen, 2013) e A pesquisa quali/quantitativa em geografia: múltiplos métodos



para o caso do Timor-Leste (Moraes, 2017), que utilizam essa abordagem.

A pesquisa quantiqualitativa

Após a discussão sobre a aplicação da pesquisa quantitativa e qualitativa em
Geografia, é possível apreender que

[…] os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem. Embora difiram quanto à forma e à ênfase,
os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura de
procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para melhor compreensão dos
fenômenos. (Neves, 1996, p. 4).

Ainda nessa linha de discussão, Portela (2004, p. 4) mostra a importância de se
trabalhar também com a pesquisa quantitativa e qualitativa:

A melhor forma de se pesquisar é através da integração entre métodos quantitativo e qualitativo, pois
para analisar-se com fidedignidade uma situação dada é necessário o uso de dados estatísticos e outros
dados quantitativos, e também da análise qualitativa dos dados obtidos por meio de instrumentos
quantitativos […] para […] evitar a subjetividade do pesquisador.

Na análise sobre a discussão sobre o quantitativo e o qualitativo, Minayo e
Sanches (1993, p. 247, grifos dos autores) mostram nas conclusões do artigo
Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade, que

[…] do ponto de vista epistemológico, nenhuma das duas abordagens é mais científica do que a outra.
De que adianta ao investigador utilizar instrumentos altamente sofisticados de mensuração quando
estes não se adéquam à compreensão de seus dados ou não respondem a perguntas fundamentais? Ou
seja, uma pesquisa, por ser quantitativa, não se torna ‘objetiva’ e ‘melhor’, ainda que prenda à
manipulação sofisticada de instrumentos de análise, caso deforme ou desconheça aspectos importantes
dos fenômenos ou processos sociais estudados. Da mesma forma, uma abordagem qualitativa em si não
garante a compreensão em profundidade,

Ainda tecendo as conclusões, os autores Minayo e Sanches (1993, p. 247, grifos
dos autores) destacam que

[…] esta observação torna-se necessária para rebater a tese de vários estudiosos que, do ponto de vista
científico, colocam, numa escala, a abordagem quantitativa como sendo a mais perfeita, classificando



estudos qualitativos apenas como ‘subjetivismo’, ‘impressões’ ou, no máximo, ‘atividades exploratórias’.

Ao finalizar a conclusão sobre o referido artigo, os autores assim se expressam:

[…] no entanto, se a relação entre quantitativo e qualitativo, entre objetividade e subjetividade não se
reduz a um continuum, ela não pode ser pensada como oposição contraditória. Pelo contrário, é de
desejar que as relações sociais possam ser analisadas em seus aspectos mais ‘ecológicos’ e ‘concretos’ e
aprofundadas em seus significados mais essenciais. Assim, o estudo quantitativo pode gerar questões
para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa. (Minayo e Sanches,1993, p. 247, grifos dos
autores).

Nesse sentido, as discussões empreendidas por pesquisadores, a partir da década
de 1990, sobre o uso da pesquisa quantitativa e qualitativa como uma
complementaridade têm sido importantes para as pesquisas em Geografia também,
porque contribuem para “quebrar” o estigma deixado pela quantificação na década
de 1970, quando as técnicas estatísticas foram apenas para aceitar ou refutar a(s)
hipótese(s) da pesquisa, e não explicar o “porquê” do resultado. No contexto atual,
constatamos a importância dessa complementaridade.

Entretanto, Turato (2005) nos alerta para o fato de que apenas inserir simples
citações literais de falas dos sujeitos, obtidas por meio de questionários aplicados,
não configura, legitimamente, a existência de uma reivindicada simultaneidade
com pesquisa qualitativa. Dessa forma, o conhecimento teórico e o domínio da(s)
técnica(s), quer quantitativa, quer qualitativa, é fundamental para o pesquisador.

Considerações finais

As rupturas epistemológicas pelas quais a ciência geográfica passou a partir do
final da década de 1950, Geografia Tradicional (sobre as bases do Positivismo
Clássico), Geografia Pragmática (sobre as bases do Positivismo Lógico, com ênfase
para a Geografia Quantitativa e para a Geografia Sistêmica ou Modelística) e
Geografia Crítica (calcada sobre as bases do materialismo histórico e dialético),
foram importantes para se repensar como o método de pesquisa (o uso das
técnicas/instrumentos) tem sido trabalhado na coleta de dados para dar respostas



às inquietações que originam a pesquisa.
O conteúdo desenvolvido neste texto, além de procurar refletir sobre as

mudanças epistemológicas ocorridas no pensamento geográfico, possui um caráter
também prático, de modo a contribuir com o pesquisador ao levantar informações
para a pesquisa, quer na abordagem quantitativa, quer na qualitativa.

A interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento (Sociologia,
História, Administração, Educação, Literatura, Serviço Social) contribuiu para o
aprendizado de novas técnicas para a coleta de dados na pesquisa qualitativa. As
técnicas usadas pela Estatística Descritiva são retomadas para permitir a realização
na abordagem quantiqualitativa.

A busca por novos caminhos mostra que a ciência é dinâmica e que o
conhecimento se produz a partir da interdisciplinaridade com as áreas afins. Essa
integração entre diferentes conhecimentos possibilita produzir saberes
diferenciados e importantes para a construção do conhecimento.
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10. O trabalho de campo como investigação do
meio rural brasileiro

Glaucio José Marafon

Marcelo Cervo Chelotti

Vera Lúcia Salazar Pessôa

Introdução

O espaço rural torna-se fortemente marcado pelo conteúdo de técnica e capital,
representado pelos complexos agroindustriais e pelo agronegócio, que corresponde
ao espaço de produção agrícola moderno derivado da revolução verde, da
modernização e da industrialização da agricultura. Há que se destacar o espaço
rural da produção familiar, fortemente marcado pelas atividades não agrícolas e
pela valorização do patrimônio natural e histórico, com a produção alternativa ao
modelo dominante do agronegócio, baseada em práticas agroecológicas e
sustentáveis. Nesses espaços, há o fluxo de pessoas oriundas da cidade, como
turistas ou residentes, em busca de tranquilidade e qualidade de vida. Configuram-
se, então, diferentes relações entre o campo e a cidade, com novas qualidades e
impressão de fortes marcas na paisagem. Além da produção agrícola e da
industrialização, temos hoje (2018) novas atividades que devem ser identificadas
para caracterizar o campo e suas relações com a cidade.

A presença de uma enorme diversidade de atividades que se encontram no
campo decorre da ação dos pequenos produtores, que contribuem, de forma
significativa, para a produção de alimentos e, ainda, criam alternativas estratégicas



para sobreviver. Há também, no campo, muitos sujeitos sociais, como os grandes
proprietários, os assalariados, os pequenos proprietários, os parceiros, os
trabalhadores temporários, os sem-terra e a sua luta pela inclusão como produtores
rurais. Tais sujeitos, por meio do seu trabalho, materializam no espaço rural uma
ampla diversidade de objetos, elementos e situações que fazem do campo um espaço
bastante complexo. Soma-se a essa complexidade de situações a presença de pessoas
oriundas da cidade, que, muitas vezes, desempenham outras atividades que não as
agrícolas.

Esse crescimento de atividades não agrícolas é resultante do desenvolvimento
tecnológico que proporcionou a melhoria e a expansão das vias de comunicação,
como estradas, telefonia e meios de transporte. O espaço rural torna-se mais
complexo, pois, além das atividades agrícolas, sedia inúmeras outras atividades não
agrícolas. Surgem, portanto, novas relações campo-cidade, alterando a vida e o
trabalho e, inclusive, a atuação dos movimentos sociais do campo de luta pelo
acesso à terra no país.

Diante desse contexto, a análise das atuais transformações no rural brasileiro
tornam-se fundamentais, pois o campo, além de desempenhar as funções
tradicionais – como fornecer mão de obra para a cidade, matérias-primas e
consumir produtos oriundos da cidade –, abriga cada vez mais atividades não
agrícolas, como a produção industrial e os serviços associados às atividades de
turismo, que valorizam as áreas devido aos aspectos naturais.

Destaca-se o contínuo processo de migração da cidade para o campo, uma vez
que as pessoas que migram para o espaço rural buscam a inserção no mercado de
trabalho urbano e uma melhor qualidade de vida. O campo, além de ser o local da
produção agropecuária, oferece também oportunidades de emprego em outras
atividades não agrícolas, como o trabalho de caseiros, diaristas, jardineiros etc.

Uma ferramenta importante para desvendar essa realidade é o trabalho de
campo. O trabalho de campo constitui-se em uma tradição na Geografia por meio
das denominadas “expedições geográficas” (Corrêa, 1996, p. 2) feitas para o
reconhecimento de áreas e marcaram a fase da “Geografia Tradicional” com o uso



da observação e da descrição, técnicas por excelência dos geógrafos. A riqueza de
detalhes era marcante nos trabalhos dessa fase. “No Brasil, a tradição dos trabalhos
de campo remonta àqueles que desempenharam papel crucial na formação da
primeira geração de geógrafos brasileiros” (Corrêa, 1996, p. 3). Dois geógrafos
franceses: “Pierre Monbeig, Francis Ruelan” e um alemão, “Leo Waibel
introduziram a tradição de longos e minuciosos trabalhos de campo que serviram
de base para estudos clássicos da literatura geográfica brasileira” (Corrêa, 1996, p.
3).

David (2002, p. 23), ao discutir os limites e as contribuições do trabalho de
campo para a pesquisa geográfca, afirma que

a atual dinâmica das transformações pelas quais o mundo passa, com novos recortes de espaço e tempo,
com o predominância do instantâneo, com as complexas interações entre as esferas locais e globais,
afetando profundamente o cotidiano das pessoas, exige que o geógrafo procure caminhos teórico-
metodológicos capazes de interpretar e explicar essa dinamicidade.

Portanto, apresentamos o trabalho de campo para auxiliar os investigadores a
compreenderem esses processos, pois esse procedimento auxilia a articulação entre
a teoria e a prática, pois, como alertou Ruellan (1944, p. 45), devemos, em nossas
pesquisas, ir além do gabinete, porque a pesquisa de gabinete “serve apenas de
complemento da investigação no campo que é fonte de vida de toda observação e
interpretação nova”. Porém devemos também nos lembrar das palavras de Lacoste
(2006, p. 91) ao afirmar que

o trabalho de campo, para não ser somente um empirismo, deve articular-se à formação teórica que é, ela
também, indispensável. Saber pensar o espaço não é colocar somente os problemas no quadro local; é
também articulá-los eficazmente aos fenômenos que se desenvolvem sobre extensões muito mais
amplas.

Diante dessas considerações, o objetivo deste texto é contribuir para a reflexão
sobre a importância do trabalho de campo para os estudos do rural brasileiro. Para
cumprir o objetivo proposto, faremos, em um primeiro momento, uma explanação
sobre as transformações em curso no espaço rural e, posteriormente, teceremos
algumas considerações sobre a prática de trabalho de campo para investigar essas



transformações.

O papel dos trabalhos de campo na investigação do
mundo rural

O trabalho de campo, como procedimento metodológico, pode ser realizado em
qualquer paisagem, seja rural ou urbana, e utilizado para a obtenção de informações
sobre a importância das relações espaciais. Uma das funções mais importantes dos
trabalhos de campo é transformar as palavras, os conceitos, em experiências, em
acontecimentos reais, para a concretização dos conteúdos. Assim, por meio da
observação e da realização de entrevistas e questionários, os pesquisadores e
estudantes irão apreendendo a realidade. Nas palavras de Minayo (2002), o campo
é, para nós da Geografia, a paisagem; refere-se ao recorte que o pesquisador faz em
termos de espaço. Representa uma realidade empírica, a partir de uma concepção
teórica que fundamenta a investigação.

É importante termos cuidados na realização do trabalho de campo e, entre esses,
está a forma como nos aproximamos das pessoas que vamos entrevistar ou aplicar
questionários. É necessário explicar para que servem os questionamentos efetuados.
O pesquisador deve estar aberto à troca de informações, às novas realidades
encontradas e registrar todas as informações em um diário ou caderneta de campo.
Brandão (1999) nos alerta para essa situação. O autor assim se expressa:

uma das dificuldades fundamentais em uma atividade científica cujo ‘outro lado’ é constituído também
por pessoas, sujeitos sociais quase sempre diferentes do pesquisador (índios, negros, camponeses,
‘populações marginalizadas’, operários migrantes) é o ato de como tratar, pessoal e metodologicamente,
uma relação antecedente de alteridade que se estabelece e que, na maioria dos casos, é a própria condição
da pesquisa. Algumas ligações de proximidade entre a prática catedrática do passado, a do professor de
hoje e a do pesquisador de campo, ajudam a compreender, ora por opor um ao outro, ora por aproximá-
los, a questão difícil da construção do outro que acontece e dirige o exercício da prática. (Brandão, 1999,
p. 8, grifos do autor).

As entrevistas podem ser gravadas desde que autorizadas pelo entrevistado. É
necessário efetuar o registro das observações, das entrevistas e dos desenhos



efetuados, pois afinal, como registrou Brandão (1982), “o pensamento é comum,
mas o comentário é de cada um”. Assim, o diário de campo é mais que um simples
registro de fatos, ele reflete. Conforme nos mostra Ramos (2014, p. 37),
independentemente do nível de pesquisa, torna-se de cunho obrigatório a
submissão da pesquisa ao órgão específico aprovado pela Portaria de Resolução 196
de 1996. Continuando sobre essa questão, Fonseca e Matos (2008) destacam que

[…] essa resolução considera pesquisa envolvendo seres humanos, aquelas realizadas em qualquer área do
conhecimento e que, de modo direto ou indireto, envolvam indivíduos ou coletividades, em sua
totalidade ou partes, incluindo o manejo de informações via entrevistas, aplicações de questionários,
utilização de banco de dados com informações sobre seres humanos e que, portanto, devem ser
submetidos à apreciação de um CEP. (Fonseca e Matos, 2008, p. 143).

Assim, reforçando as palavras de Fonseca e Matos (2008), Ramos (2014)
mostra que é importante a submissão ao Comitê de Ética, para proteção não apenas
dos objetos da pesquisa, mas também dos pesquisadores e das instituições a que o
pesquisador está vinculado. Ainda sobre a importância, Ramos (2014, p. 37)
destaca que a “ submissão ao Comitê de Ética visa salvaguardar a dignidade, os
direitos à segurança e ao bem-estar do sujeito da pesquisa, defender os interesses,
sua integridade e dignidade no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões
éticos”. O Termo de Consentimentos, Livre e Esclarecido (TCLE) deve ser
apresentado aos entrevistados para que possam se sentir resguardados sobre suas
falas, para posterior divulgação de seus depoimentos (Ramos, 2014).

Acreditamos que transcrever a fala dos nossos sujeitos é um ato de respeito para
com aqueles que abriram as portas de suas casas, de seu local de trabalho, deixando,
muitas vezes, seus afazeres de lado por algum tempo. O respeito à fala dos sujeitos
pesquisados também visa a banir uma visão preconceituosa presente nos textos
acadêmicos que se apropriam das falas do homem do campo. Assim, o material
coletado a campo deve preservar o conteúdo do discurso dos entrevistados,
considerando as sugestões recomendadas por Whitaker.

Estamos preocupados com o homem rural porque ele tem sido a vítima indefesa de transcritores bem-
intencionados que julgam estar respeitando seu discurso e conseguem reproduzir apenas a caricatura de



sua pronúncia. Em nossa opinião, esse tipo de tentativa de respeitar a fala do outro, como numa
dialética negativa, gera desrespeito. Respeitar o entrevistado implica reproduzir apenas os erros de
sintaxe, isto é, as formas peculiares de articulação do discurso. Escrever corretamente o léxico (sem erros
ortográficos) nos parece fundamental para reforçar este respeito. (Whitaker et al., 2002, pp. 116-7).

Ao respeitar a fala do sujeito pesquisado, estamos também respeitando seu
espaço de referência, uma vez que a sua fala está relacionada com seu espaço de
vivência. Como os espaços são dotados de cheiros, cores, sons, emoções, a fala
também é um elemento que tem referência com determinados espaços, sejam eles
rurais ou urbanos, no que denominamos de diferentes “sotaques”.

Cabe agora a pergunta: como o trabalho de campo pode contribuir para a
reflexão sobre o campo brasileiro? Com a realização dos trabalhos de campo,
poderíamos desvendar transformações em curso e mencioná-las durante a
caracterização do espaço rural, pois o campo – em nosso caso, o espaço rural –
como prática “representa tanto o local de onde se extraem as informações para as
elaborações teóricas, como o local onde tais teorias são testadas” (Compiani, 1991,
p. 12).

Concordamos com Callai (1986, p. 31) quando afirma que devemos tomar o
trabalho de campo como um dos instrumentos para entender a realidade e que é
necessário “partir do mais real possível, procurando entender a realidade tal qual ela
se apresenta”.

Radaelli da Silva (1997, p. 9) assinala, como procedimentos metodológicos
importantes na realização do trabalho de campo, os requisitos:

a priorização do próximo como ponto de partida; a relação da parte com o todo, como forma de
entender a dinâmica de recriação e interdependência; a superação da dicotomia homem x natureza em
favor da idéia do espaço como um todo; a dimensão histórica que confere o caráter processual da
constituição do espaço geográfico, bem como o rompimento de fronteiras do conhecimento e a
possibilidade da prática interdisciplinar são importantes aspectos para se ter o entendimento da
dinâmica espacial / regional e da expressão da territorialidade local e/ou global em uma análise
transescalar.

Nesse processo, é importante o olhar do geógrafo com sua observação, pois,
como afirma Portella (1990, p. 17), “observar é ver com olhos diferentes daqueles



que estamos acostumados a usar. É parar atentamente e enxergar detalhes,
examinar a fim de descobrir. É o início do processo de investigação”, além de
observar, devemos descrever os elementos identificados em campo, pois “descrever
é ordenar aquilo que se pode observar, é expressar a observação. Para descrever é
preciso organizar as idéias” (Portella, 1990, p. 18) para posteriormente podermos
explicar os fenômenos observados. Para essa explicação é primordial uma
fundamentação teórico-metodológica que nos auxilie a responder aos
questionamentos que balizam a investigação.

Na reflexão sobre o mundo rural brasileiro, algumas questões são norteadoras.
A primeira é contextualizar o período histórico em que estamos inseridos. Segundo
a periodização proposta pelo professor para Milton Santos, estamos inseridos em
período marcado pelo “Meio Técnico-Científico-Informacional”, no qual se
sobressai a globalização e, por isso, o papel da técnica e da informação são
fundamentais para estabelecer a configuração de uma sociedade cada vez mais
urbanizada (processo de urbanização da sociedade defendido pelo filósofo Henry
Lefebvre). Devido ao predomínio da população urbana, diminui a população rural,
e as atividades agropecuárias cada vez mais se associam ao urbano-industrial. O
sistema logístico implementado no território é pensado para dar suporte ao
atendimento da esfera produtiva e de comercialização da produção agropecuária.

Devemos pensar o espaço rural, em sua complexidade atual, em um mundo
globalizado, que apresenta uma transescalaridade dos fenômenos, no qual as
conquistas tecnológicas mais intensas levam a significativas transformações com a
implementação de uma logística no território que permite maior circulação da
produção e das pessoas. Pensar o espaço rural, na atualidade, requer uma reflexão
teórica consistente a partir da ciência geográfica e de seus conceitos fundamentais,
aliados a um conhecimento da realidade empírica e com a realização de trabalhos
de campo.

É importante lembrar que a realização de trabalhos de campo é uma tradição na
ciência geográfica e que a perspectiva de uma geografia agrária positivista e
neopositivista foi sendo superada, a partir dos anos 1980, com o desenvolvimento



de trabalhos que se orientavam por uma perspectiva crítica e com a intenção de
revelar o discurso e as ideologias das práticas presentes no meio rural brasileiro.

Na fase da Geografia Neopositivista, os trabalhos de campo foram vistos como
tarefa menor pelos adeptos da geografia teorético-quantitativa e por aqueles que
adotaram um marxismo mais ortodoxo. A crença na força do raciocínio hipotético
dedutivo e em seus modelos matemáticos ou em teorias consideradas como
definitivas e que tudo explicavam, levou, no limite, ao abandono dos trabalhos de
campo ou mesmo de análises empíricas (Corrêa, 1996, p. 3). Após a abertura
política do país em 1978, quando a “essência” da realidade passa a ser mais
importante do que a “aparência”, e a pesquisa qualitativa é retomada nos trabalhos
de Geografia, houve uma retomada para repensar os trabalhos de campo.

Esse marco temporal é importante, pois significa a ruptura da hegemonia dos
trabalhos em geografia agrária que se embasavam no positivismo e neopositivismo,
de base mais abstrata e com a utilização de modelos. A retomada dos trabalhos de
campo com uma preocupação de cunho social foi importante, como afirma
Suertegaray (1996, p. 2), pois ocorreu a valorização “do trabalho de campo,
fundamental ao reconhecimento geográfico da realidade, propondo neste contexto
uma reflexão sobre o compromisso do pesquisador com os resultados e a sua
divulgação entre a população envolvida”.

Portanto, é nesse processo constante do pesquisador ir e vir ao campo que a
teoria é movimentada, possibilitando sua aplicação ou questionamento. O trabalho
de campo é, por excelência, o laboratório do geógrafo, principalmente quando se
tem o compromisso social do fazer geográfico associado à justiça social.

Trabalho de campo: uma abordagem teórico-
metodológica

Na produção do conhecimento, teoria e prática caminham juntas, e não será
diferente na realização do trabalho de campo. Assim, “o trabalho de campo não
deve se reduzir ao mundo do empírico mas ser um momento de articulação teoria-
prática […] para não se tornar um vazio de conteúdo, incapaz de contribuir para



revelar a essência dos fenômenos geográficos” (Alentejano e Rocha Leão, 2006, pp.
56-7). Nesse sentido, o trabalho de campo não pode ser mero exercício de
observação da paisagem, mas partir desta para compreender a dinâmica do espaço
geográfico, num processo mediado pelos conceitos geográficos (Alentejano e Rocha
Leão, 2006, p. 57).

Para Lacoste (1985), o trabalho de campo é uma pesquisa em grande escala e
precisa ser articulado com outras escalas: “o trabalho de campo, para não ser
somente um empirismo, deve articular-se à formação teórica que é, ela também,
indispensável. Saber pensar o espaço não é colocar somente os problemas no
quadro local; é também articulá-los eficazmente aos fenômenos que se desenvolvem
sobre extensões muito mais amplas” (p. 20). Portanto, para Lacoste (1985), o
campo só é valido se articulado com sistemas globais de interpretação da realidade.
É por meio da articulação das escalas que podemos efetivamente construir uma
interpretação geográfica da realidade, indo do particular ao geral, e retornando a
este, assim como da prática à teoria e vice-versa (Alentejano e Rocha Leão, 2006, p.
58). Para os autores, é preciso compreender o trabalho de campo como ferramenta
a serviço dos geógrafos, desde que articulada com a teoria, capaz de possibilitar a
conexão da empiria com a teoria. Dessa forma, é importante que o pesquisador,
antes de realizar o trabalho de campo, tenha embasamento teórico-metodológico
do tema a ser desenvolvido.

Para Suertegaray (1996, p. 9), ele se “constitui na práxis do geógrafo e é esta
dimensão que necessitaria ser construída ao longo da formação profissional”.
Corrêa (1996, p. 5) afirma que

o trabalho de campo não deve se tornar uma armadilha para o geógrafo a partir das paisagens e relações
espaciais cada vez mais complexas e escamoteadoras. Deve ser, agora de forma mais crítica e
teoricamente mais fundamentada, como foi no passado um dos principais meios através do qual o
geógrafo aprende a ver, analisar e refletir sobre o infindável movimento de transformação do homem em
sua dimensão espacial.

Portanto, sendo a realidade social complexa, o trabalho de campo torna-se uma
eficaz ferramenta para tal compreensão, principalmente se mergulharmos em



elementos alicerçados no vivido dos grupos sociais. Assim, o trabalho de campo
passa a se configurar como um momento muito rico no desenrolar da pesquisa
científica, mostrando facetas talvez não visíveis, caso não estivéssemos convivendo e
dialogando com os sujeitos da pesquisa.

A discussão sobre o trabalho de campo se revigora, incorporando novas
dimensões como o simbólico, o imaterial, e não somente se prendendo a elementos
da dimensão visível. Portanto, o trabalho de campo está carregado de subjetividades
que são trazidas pelo pesquisador, e, nem sempre, suas expressões condizem com a
“realidade” do seu objeto estudado.

Ao fazer uma reflexão teórico-metodológica sobre o trabalho de campo na
produção do conhecimento geográfico na contemporaneidade, Serpa (2006, pp. 9-
10) destaca quatro pressupostos, assim sintetizados: 1) há uma especificidade
disciplinar própria à Geografia e à produção do conhecimento geográfico:
compreender a especificidade da Geografia diante das demais disciplinas; 2)
necessidade de revelar, por meio do trabalho de campo em Geografia, as diversas
possibilidades de recortar, analisar e conceituar o espaço, de acordo com as
questões, metas e objetivos definidos pelo sujeito da pesquisa: recortar, de forma
adequada, os espaços de conceituação para que os fenômenos sejam revelados e
tornado visível o que se deseja pesquisar e analisar; 3) necessidade de superar as
dicotomias e ambiguidades características da Geografia: o trabalho de campo é
instrumento-chave para a superação dessas ambiguidades (nem físicas, nem
humanas); 4) não pode haver separação entre teoria e metodologia, entre conceitos
e sua operacionalização, por meio do trabalho de campo: na produção do
conhecimento científico essa separação persiste e existe. Não é específico da
Geografia. Nessa linha de discussão, Serpa (2006, p. 10) faz uma leitura
importante:

o fantasma do empirismo que ronda a produção do conhecimento geográfico leva muitas vezes o
pesquisador a reflexões teóricas elaboradas, mas sem a fundamentação empírica necessária à
demonstração e à validação dos conceitos que aparecem não raro descolados da realidade.Ou então se
tem o oposto: bons bancos de dados e técnicas elaboradas de representação da realidade, sem a reflexão
teórica necessária e fundamental à compreensão e análise crítica do conteúdo empírico pesquisado. Essa



separação não existe e é um construto artificial, teoria e trabalho de campo são dois lados da mesma
moeda.

Assim, na Geografia contemporânea, o trabalho de campo deve ultrapassar o
imediato, o presente, ou seja, o olhar empírico que, por muitas décadas, serviu
como ferramenta para os geógrafos, pois somente assim a paisagem poderá ser
realmente desvendada e interpretada sob a luz do arcabouço teórico com o qual o
pesquisar se identifica.

Considerações finais

O início dos anos 2000 marca uma pluralidade de abordagens para o espaço
rural, o que permite uma postura menos dogmática em relação à investigação do
mundo rural brasileiro. É importante sempre explicitar e seguir o referencial
teórico-metodológico utilizado no processo de investigação.

Podemos, assim, pesquisar e procurar compreender o processo de industri-
alização da agricultura e de formação e expansão dos complexos agroindustriais; a
produção familiar e seus desdobramentos, como o trabalho em tempo parcial, a
pluriatividade e os movimentos sociais no campo e a Reforma Agrária; o papel do
Estado na condução das políticas públicas voltadas para a agricultura; e a questão
ambiental e seus desdobramentos na prática da agricultura.

Dessa forma, o espaço rural brasileiro, hoje (2018), apresenta-se híbrido,
múltiplo, com a presença do agronegócio, da produção familiar, das atividades não
agrícolas, de agricultores e não agricultores, que criam interações, participam de
redes complexas e imprimem uma marca ao espaço rural. O grande desafio para
nós, profissionais de geografia, é o de investigar e contribuir com o debate sobre as
transformações socioespaciais que estão ocorrendo no rural brasileiro. Nesse
contexto, o trabalho de campo é fundamental para que possamos desvendar essa
realidade.

Em síntese, a potencialidade metodológica do trabalho de campo reside na sua
capacidade de revelar ao pesquisador que o meio rural brasileiro é marcado pela



diversidade de sujeitos, pela complexidade dos fenômenos, pelas disputas
territoriais e pelas contradições expressas nas paisagens.
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Parte III – Modernização da agricultura,
urbanidades, ruralidades e paisagem



11. A geografia agrária e as paisagens rurais

Cesar De David

Introdução

A paisagem frequenta todos os discursos, em todo o mundo, e não mais apenas
nos países europeus. Se, na Europa, essa palavra está impregnada pela tradição, em
todos os outros lugares, ela se faz presente na ciência, na política e, sobretudo, na
mídia. É empregada indiferentemente a fatos que se inscrevem nos domínios do
espaço, da comunicação, da ecologia, da arte e dos negócios (Rougerie e
Beroutchachvili, 1991). Os autores citados ainda destacam que esse excesso no
emprego do termo na linguagem tem o mérito de chamar a atenção sobre um
profundo fenômeno da sociedade contemporânea: a hipervalorização do visível, do
sensível, da aparência.

Roger (2000) refere-se a esse fenômeno como hiperestesia paisagística, que
designa uma hipersensibilidade às paisagens, característica da sociedade
contemporânea e que, pelo seu excesso, nos cega a respeito da anestesia paisagística
das sociedades antigas, situada no outro extremo – ou seja, a ausência de toda
sensibilidade em relação à paisagem, fenômeno predominante na história da
humanidade

Mas, se o poder da imagem assume, na atualidade, esse protagonismo, ela
fomenta uma contestação: a dissimulação da realidade. O alerta vem de Charvet e
Sivignon (2011), para quem, se nos ativermos à paisagem, manter-nos-emos nas
aparências, à superfície das coisas. Talvez seja por essa razão que esse termo ainda é
pouco empregado em geografia social (Fournier, 2010), sobretudo na pesquisa,



onde aparece essencialmente nos trabalhos de geografia rural. Para o autor, há dois
tipos de geógrafos: aqueles que utilizam o termo paisagem e aqueles que não veem
interesse devido à existência de outros conceitos na Geografia, como o território, o
ambiente, os fluxos, as representações.

Charvet e Sivignon (2011) acrescentam que há setores inteiros da Geografia,
reconhecidos pelo conjunto dos geógrafos, para os quais o recurso à paisagem não
traz nenhum benefício. É o caso, por exemplo, dos estudos dos fluxos aéreos, fluxos
de pessoas e fluxos de mercadorias, que não estão reduzidos às paisagens dos
aeroportos. A paisagem, nesse caso, diria muito pouco da importância regional e
global desses tráfegos e suas destinações, e sua importância na organização do
espaço. “Le paysage nous renseigne sur les faits de proximité, mais dit peu de choses
sur les liaisons lointaines” (2011, p. 21).1

No entanto, a paisagem ocupou e ocupa ainda uma posição de destaque, às vezes
mais contestada, outras, mais confortável, na Geografia, desde a modernidade.2

Mas, de acordo com Charvet e Sivignon (2011), é no século XX que a Geografia se
apropria da paisagem, quando ela se emancipa da pintura e da literatura. A partir
daí e por muito tempo, os geógrafos definem a Geografia como uma descrição e
uma explicação racional das paisagens. Périgord e Donadieu (2012) afirmam
mesmo que a Geografia foi a primeira a constituir-se como uma ciência explicativa
das paisagens concretas.

Se foi na França que a paisagem adquiriu uma posição de elevado destaque na
Geografia, tornando-se seu objeto de estudo por excelência, a influência da
Geografia francesa nos geógrafos brasileiros foi significativa para o
desenvolvimento dos estudos das paisagens rurais brasileiras, conduzidos pelos
geógrafos nacionais. Aproveitando-se dessa tradição e levando em consideração as
significativas transformações ocorridas no espaço rural e agrário brasileiro nos
últimos anos, objetivamos analisar neste texto os efeitos dessas mudanças –
econômicas, sociais e culturais – sobre as paisagens rurais.

O capítulo, além da introdução e considerações finais, está estruturado em dois
itens: as paisagens rurais entre a natureza e a cultura e as dinâmicas das paisagens



rurais. O primeiro trata da paisagem como obra e construção humana e, por isso, é
percebida e valorizada de forma diferenciada pelas distintas sociedades. Já a segunda
seção aborda dois principais movimentos em relação às paisagens: um no sentido de
sua supressão, outro, de sua valorização, considerando a perspectiva brasileira,
sobretudo.

As paisagens rurais entre a natureza e a cultura

Toda paisagem é obra e construção humana, pois, para existir, reconstrói-se
com filtros produzidos culturalmente pelas sociedades. O olho que observa, analisa,
decompõe, interpreta, descreve e projeta a paisagem o faz pela mediação da cultura.
Roger, na obra Politique publique et paysage (2000, p. 93), destaca que

[…] il n’y a pas de beauté naturelle... toute notre expérience, visuelle ou nom, est modelée par des
modèles artistiques. La perception, historique et culturelle, de tous nos paysages – campagne, montagne,
mer, désert, etc. – ne requiert aucune intervention mystique (comme s’ils descendaient du ciel) ou
mystérieuse (comme s’ils montaient du sol), elle s’opere selon ce que je nomme, en reprenant un mot de
Montaigne, une artialisation. 3

Segundo o autor, há duas maneiras de artializar4 um país para o transformar em
paisagem: artialização in situ, ou seja, quando inscrevemos diretamente o código
artístico na materialidade do lugar, sobre o terreno, sua base natural. É a arte
milenar dos jardins, do landscape gardening, após o século XVIII, e, mais próximo a
nós, a land art. E a artialização in visu, indireta, quando se opera sobre a percepção
coletiva, dando-lhe outros modos de observação, esquemas perceptivos, sinapses e
associações simbólicas. Esta segunda modalidade é condição necessária e
imprescindível de toda sensibilidade paisagística.

Bailly e Ferras, a respeito dessa sensibilidade às paisagens, colocam-na em
evidência quando afirmam que

Avec la psycologie cognitive les géographes découvrent le caractère subjective de l’approche du paysage.
La description, même la plus rigourese, d’un paysage régional, dépend du sujet qui perçoit, de ses
interpretations, de ses idéologies et de ses objectifs. (2004, p. 24).5



Assim como toda beleza é fruto dos valores culturais de uma sociedade em
determinada época e lugar, a paisagem rural também o é, pois é o resultado de
articulações humanas sobre o espaço natural. Ela assume um valor de distinção
global, pois é fundamental descrever a forma do país para melhor distingui-lo do
vizinho. Os referidos autores acrescentam

Le paysage est ce que l’on voit. Un peu plus, pourtant: au-delà de l’apparence, il est signe et sème. Il a la
dualité du signifiant et du signifié. Il vaut pour lui-même, comme ‘vue’. Il vaut pour ce qu’il exprime ou
ce qu’on lui fait exprimer; mais aussi ce que l’on imagine. Le traité prend ensuite positon contre la
rédution du paysage au ‘sens naturaliste d’environnement’, car il n’y a pas de paysage ‘naturel’, puisqu’il
n’est de paysage que perçu (Bailly e Ferras, 2004, p. 24).6

A percepção do tempo e do espaço se dá de forma simultânea por meio da
paisagem, ou seja, a paisagem é um marcador do tempo (Fournier, 2010), pois uma
das principais vantagens da paisagem seria considerar simultaneamente o espaço e o
tempo em um mesmo objeto–lugar.

Nas regiões onde a história é recente, como é o caso das áreas de expansão da
fronteira agrícola ou de incorporação pelo agronegócio, em que a noção de
patrimônio e herança é pouco desenvolvida, o uso da palavra paisagem apresenta
um potencial menos importante. Assim como nas sociedades onde predomina a
lógica da construção-desconstrução-reconstrução, as paisagens podem ser
sistematicamente destruídas e reconstruídas sem deixar nenhum traço material do
passado. Nessa perspectiva, sociedades que não possuem dispositivos legais que
protejam seu patrimônio paisagístico sofrem com a avassaladora ideia de que o
“progresso” e o “desenvolvimento” são inconciliáveis com a perspectiva da
manutenção, da conservação e da preservação da paisagem. Sobretudo no meio
rural, onde são menos visíveis e menos sujeitos ao controle social, a transformação
do espaço se faz pela destruição da riqueza paisagística historicamente construída
pelos homens e mulheres por meio do trabalho.

As dinâmicas das paisagens rurais



No Brasil, dada a complexidade de seu território, a diversidade de seu espaço
rural e as intensas transformações verificadas em seus sistemas agrários, há uma
dificuldade em classificar, caracterizar e descrever suas paisagens rurais. No entanto,
ao estudar suas dinâmicas, podemos reconhecer dois grandes movimentos,
caracterizados a seguir, em relação às paisagens rurais, que, em última instância,
explicam e sintetizam não só os processos produtivos agrícolas e agrários nacionais
na contemporaneidade, mas também os valores e significados atribuídos às
paisagens pela sociedade brasileira.

O movimento em direção à supressão da paisagem

Esse processo pode ser entendido como a destruição de uma paisagem
marcadamente ligada aos elementos associados à natureza, assim como aos
elementos e processos ligados à produção agrícola familiar – por exemplo, a
policultura e sua substituição pela paisagem da monocultura.

No Brasil, como nos demais países do Sul, a intensidade de incorporação de
terras à agricultura intensiva em capital e tecnologia moderna tem provocado
alterações aceleradas e profundas nas paisagens. As explorações agrícolas
contemporâneas, baseadas na monocultura e na produção de commodities,
substituiu os homens pelas máquinas. Os campos encheram-se de objetos técnicos e
esvaziaram-se de pessoas.

Lugares de moradias foram abandonados, as casas tornaram-se taperas, e os
quintais e jardins de outrora deram lugar aos cultivos da soja, da cana-de-açúcar, do
algodão, do eucalipto e de outros produtos exigidos pelo mercado nacional e,
sobretudo, internacional. Pequenos estabelecimentos não puderam arcar com os
sempre crescentes custos de produção, deixaram de ser rentáveis ou não puderam
resistir à valorização crescente da terra e foram incorporados pelas grandes lavouras.
Pequenos núcleos rurais perderam suas funções, e a população residente,
constituída majoritariamente de homens e idosos, assiste ao declínio dos serviços e
às mudanças gradativas, ou mesmo aceleradas, do espaço em que vivem (figura 1).



Figura 1 – Os campos semeados de taperas – Silveira Martins – RS, 2017

Fonte: Acervo particular do autor.

O antigo cenário da bucólica vida no campo, do trabalho diário com as
pequenas plantações e criações, torna-se um espaço dinâmico que serve à produção
e às trocas globalizadas, sujeito a inúmeras modificações uma vez que é
extremamente suscetível ao capital e à tecnologia moderna. Em seu processo de
territorialização, o agronegócio (monocultura da soja, do eucalipto, da cana-de-
açúcar etc.) apropria-se de espaços que já possuem uma configuração territorial,
adaptando-o as suas necessidades.

O uso intensivo da força mecânica, em detrimento do trabalho humano e
animal, é uma importante característica do agronegócio. A mecanização,
representada por extensa gama de máquinas e equipamentos (arados,
pulverizadores, tratores, roçadeiras, colheitadeiras, veículos utilitários,
equipamentos para irrigação etc.), reduziu o tempo de trabalho e gerou maior
produção e produtividade. As inovações químicas e mecânicas também causaram
grandes mudanças à produção agropecuária. A biotecnologia, com os avanços da



engenharia genética, sofreu grande salto evolutivo, participando do processo
industrial em larga escala. E o híbrido, semente melhorada, gerada em laboratório
com a utilização da engenharia genética, constituiu-se em um signo da
modernização da agricultura e um dos insumos industrializados mais utilizados no
processo de mudança da sua base técnica.

Diante disso, uma das principais orientações da pesquisa tecnológica na
agricultura foi a produção de insumos artificiais, fabricados em escala industrial,
capazes de substituir parte dos insumos naturais e, assim, ter maior controle sobre o
ciclo biológico das plantas e dos animais, deixando-os um pouco menos vulneráveis
e, em consequência, capazes de responder mais positivamente às novas formas de
produção, distribuição e consumo. Além disso, permitiu o aproveitamento de solos
menos férteis, tornando-os utilizáveis e ocupando intensivamente territórios que
antes eram desprezados para tais atividades (Elias, 2003). Essa mudança da base
técnica é que permitiu a vertiginosa expansão do agronegócio em áreas antes
consideradas inadequadas, expulsando do campo, em grande medida, agricultores
familiares e trabalhadores rurais. Como resultado desse processo, tem-se, talvez, as
mais profundas transformações paisagísticas dos espaços rurais.

Como afirma Brandão (2007, p. 58):

A uniformização quase absoluta da paisagem, a derrocada da biodiversidade e de uma correspondente
sociodiversidade. Eis a paisagem múltipla e, no entanto, tão uniforme, dessa ilusória socialização
extrema de espaços naturais. Para que a terra produza em excesso – o mito tecnológico da produtividade
-, tantos seres e grupos humanos são retirados das paisagens anteriores, quanto a própria terra é
subjugada: tornada plana, vazia do que não sejam os espaços vazios da produção, exaurida de recursos
naturais e impregnadas das químicas do agronegócio.

Nos países do Sul, a paisagem produzida pelas monoculturas é a paisagem da
monotonia e da monocromia. Um só cultivo, um só tom, uma só cor, toma conta
do horizonte e substitui a variedade, a diversidade e a policromia dos lugares antes
ocupados pela policultura e pela natureza, originalmente mais rica e biodiversa
(figura 2).



Figura 2 – A paisagem monótona da monocultura sojeira – São Gabriel – RS,
2018

Fonte: Acervo particular do autor.

A substituição da paisagem do Cerrado pela monocultura da soja é um exemplo
emblemático desse processo, assim como é o caso das transformações sofridas pelo
bioma Pampa, no Rio Grande do Sul, devido à expansão dos eucaliptais. A
monocultura dos eucaliptos e outras variedades arbóreas é praticada por grandes
empresas nacionais e estrangeiras que se utilizam de dois meios principais para sua
expansão: a compra de grandes extensões de terra ou o arrendamento. O impacto
do cultivo de eucaliptos na região é significativo, pois dos 778.524 hectares de
silvicultura no Rio Grande do Sul, 304.863 estão localizados em municípios que
possuem áreas no bioma Pampa. Essa produção é sustentada pelas empresas que
dominam os diversos setores e ramos da cadeia, desde a pesquisa até a
industrialização da celulose, formando uma vasta e densa rede de negócios. No
município de Rosário do Sul, um dos mais expressivos da região da Campanha
Gaúcha, com uma área total de 436.965 hectares, 16.153 hectares já haviam sido



plantados com eucalipto em 1994 e, em 2006, essa área dobrou para 30.631
hectares. Em 2013, a área de eucalipto atingiu 36.179 hectares. Assim, entre 1994 e
2013, a área plantada com eucalipto aumentou 124%, enquanto as áreas de campo
diminuíram 37%, e a área de florestas, em 45% (De David, 2016). Já o cultivo da
soja no bioma Pampa, particularmente no interior da Campanha Gaúcha, é
possibilitado pela incorporação de novas técnicas produtivas, como o plantio direto
e o melhoramento genético de plantas, com variedades transgênicas adaptadas às
condições do solo e do clima. A substituição de grandes áreas de campo e pastagens
por extensas plantações de eucalipto e soja resultou em profundas mudanças
sociais, ambientais e paisagísticas (figura 3).

Figura 3 – No primeiro plano, as pastagens naturais do Pampa, no segundo, os
vastos eucaliptais – Rosário do Sul – RS, 2015

Fonte: Acervo particular do autor.

No Pampa, a configuração territorial da cultura do eucalipto assenta-se sobre



duas estratégias: a compra e o arrendamento da terra, assim como permite a
articulação das atividades econômicas tradicionais, como a pecuária bovina e as
grandes lavouras, aos meios técnicos de apoio à produção, à circulação e ao
consumo. Sua rápida expansão contou com o apoio do Estado e provocou
profundas mudanças na dinâmica socioeconômica regional. Essas mudanças estão
materializadas na paisagem, anteriormente dominada pela imensidão das pradarias
e, atualmente, profundamente marcadas pela monocultura, seja das árvores, seja da
soja. O horizonte extenso e claro, quase sem limites e obstáculos à visão ampla das
coxilhas, que outrora dominou a região e fazia parte do trabalho cotidiano do
gaúcho, está gradualmente desaparecendo nas terras do Pampa. Ao que cabe o
alerta de Farinelli (2009, p. 43):

Se necessitan três, no sólo dos cosas, para que un paisaje pueda existir: no tan sólo un sujeto que mira y
algo que es mirado, sino también el máximo de horizonte posible, y, por lo tanto, una altura que lo
favorezca, a no ser que el ambiente sea de todo llano. La última condición es la más significativa. 7

Assim, a expansão vertiginosa das monoculturas nos espaços rurais brasileiros
provoca profundas transformações que produzem o que Renard (2002) chamou de
“desaparecimento das paisagens”. A aceleração dos ritmos, a mecanização e a
homogeneidade das lavouras fazem parte das “novas” dinâmicas que expressam e
sintetizam as transformações globais no modo de produzir e de viver, e que
aumentam a produção e a produtividade da agricultura, ao mesmo tempo que,
contraditoriamente, esvaziam os campos.

O movimento em direção à valorização da paisagem rural

Outro movimento, em sentido inverso, se dá em direção à valorização das
paisagens rurais por novos sujeitos – neo rurais – que as veem como um espaço
aberto às novas funções que lhe são demandadas: espaço turístico e lugar de
segunda residência. Assim, áreas tradicionalmente ocupadas por lavouras e criações,
onde são produzidos alimentos e matérias-primas, são substituídas por sítios,
chácaras e casas de veraneio e de finais de semana para uma população de origem



citadina. A função produtiva da terra dá lugar ao lazer, e as propriedades rurais
tornam-se, em grande número, residências temporárias. Porém, em alguns casos,
adquirem o caráter de moradia permanente, sobretudo de uma população
aposentada, que busca a tranquilidade do campo, na maioria das vezes, mais
idealizada do que real, sobretudo no cinturão periurbano, quando as facilidades de
transportes e comunicações estão disponíveis.

Casas, galpões, paióis e outras instalações, destinados originalmente à
agricultura, são redimensionados e adaptados à nova função: receber os turistas
consumidores de paisagens. Despontam aqui e ali pousadas, hospedarias, hotéis e
restaurantes ávidos pelos visitantes urbanos, congestionados pela visão do concreto
e do asfalto, sedentos pela fruição do verde, da natureza e dos tempos lentos,
associados à imagem de um mundo rural cada vez mais distante desse olhar. No
entanto, são essas paisagens vendidas pelos operadores turísticos: a paisagem
natural, a paisagem silenciosa, a paisagem saborosa – todas construídas no
imaginário de um campo ainda preso ao passado e à tradição, mas cujas
comodidades o aproximam cada vez mais do urbano e do modo de viver
contemporâneo.

Paradoxalmente, essas transformações colocam em risco a paisagem mesma que
é vendida, pois os diálogos com as formas e estruturas originais não se dão no
mesmo nível, resultando em empreendimentos que, frequentemente, não guardam
relação nenhuma com as paisagens onde se estabelecem, destruindo os referenciais
que deveriam contribuir para perenizar.

Como a sociedade vive em constante transformação, a paisagem também se
transforma, pois cada nova forma de trabalho e cada nova configuração do
território mudam também as formas da paisagem e da sua leitura.

A paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, substituições, a lógica pela qual se faz um
objeto no passado era a lógica da produção daquele momento. Uma paisagem é uma escrita sobre a
outra, é um conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes
momentos. Em cada momento histórico, os modos de fazer são diferentes, o trabalho humano vai se
tornando cada vez mais complexo, exigindo mudanças correspondentes às inovações. Através das novas
técnicas, vemos a substituição de uma forma de trabalho por outra, de uma configuração territorial por



outra. Por isso o entendimento do fato geográfico depende tanto do conhecimento dos sistemas
técnicos. (Santos, 2008, p.74).

A paisagem é um conceito fundamental na interpretação geográfica. É uma
representação das diversas formas que expressam as marcas deixadas pela sociedade
no espaço, no decorrer do tempo. É, portanto, também a herança de diferentes
momentos, como um conjunto de criações e desconstruções, subtrações e
acréscimos, sobreposições de tempos e de espaços. As transformações em curso no
espaço rural evidenciam esse atributo das paisagens, pois nelas estão materializadas.
A paisagem rural transforma-se no decorrer do tempo em virtude das condições
socioeconômicas que configuram novas formas de produzir, trabalhar e viver no
campo.

A noção de paisagem cultural permite compreender o patrimônio não apenas a
partir de objetos e ações isoladas, mas também referenciados espacialmente, pois
torna possível, assim, ir além da dualidade entre patrimônio natural e cultural e da
fragmentação entre o material e o simbólico, entendendo-os como conjunto único
e dinâmico. Tal noção possibilita a compreensão das práticas culturais em íntima
relação com as materialidades, sejam as produzidas, a cultura material, sejam as da
própria natureza (Scifoni, 2016).

As diversas sociedades e suas culturas híbridas deixam suas marcas no espaço,
que ao longo do tempo são lidas e ressignificadas segundo os sistemas de valores
daqueles que as sucedem. Materializadas ou não nas paisagens culturais, elas
tornam-se relevantes para decifrar modos de viver e conviver. São construções
simbólicas e representações sociais de distintas temporalidades. Nas
territorialidades dos grupos sociais, dialogam, harmonicamente ou não,
temporalidades, materialidades, identidades e representações que, concreta e
simbolicamente, configuram, reforçam e legitimam as relações sociedade-espaço.

O espaço rural assume funções que vão além da produção agropecuária. O
desenvolvimento dos sistemas de transporte e de comunicação possibilitou que as
condições de vida dos moradores do campo, com maior facilidade de acesso à
educação, à saúde, ao comércio e aos serviços, em geral, alcançassem níveis que se



equiparam às condições encontradas nos meios urbanos. Isso possibilitou que
pessoas buscassem nos espaços-lugares rurais oportunidades de uma vida melhor,
recuperando um passado de origem rural ou vivenciando situações diferenciadas
das encontradas nas agitadas cidades grandes e médias. Assim, pessoas têm buscado
no campo, seja de forma permanente, fixando residência, seja temporária, em
residências secundárias ou passando temporadas em hotéis, pousadas ou casas de
aluguel, uma aproximação maior com a natureza e com os valores e benefícios da
vida no campo, mesmo que esses sejam bastante idealizados.

A ruralidade,8 assim, vai além do rural agrícola, adquirindo outras funções, tais
como lugar de moradia ou de segunda residência para uma população de origem
urbana; agroturismo, ecoturismo e outras formas de turismo em espaços rurais;
lazer em pesque-pague e parques de diversão temáticos; além da preservação do
meio ambiente pela criação de reservas, áreas e parques naturais. No entanto, essas
mutações da ruralidade não ocorrem de forma pacífica. Há confrontos entre os
diversos agentes sociais e seus discursos sobre a ruralidade. Wanderley (2000, p.
100) enumera três posições principais desse enfrentamento:

Uma primeira, que atribui prioridade à destinação produtiva do meio rural […]. Uma segunda posição
associa o meio rural a uma melhor qualidade de vida a que pode aspirar o conjunto da sociedade,
inclusive, e sobretudo, os habitantes das grandes áreas metropolitanas. […] Com esta inflexão, os espaços
rurais deixariam de ser percebidos como um objeto do interesse exclusivo dos agricultores, e mesmo dos
antigos habitantes do campo, para se tornarem um ‘patrimônio’ da sociedade, acessível a todos.
Finalmente, uma terceira percepção também situa os espaços rurais como um bem coletivo, visto agora
não apenas como um lugar de moradia de boa qualidade, mas como parte integrante do patrimônio
ambiental a ser preservado contra todos os usos considerados predatórios, produtivos ou não.

Há, pois, uma dualidade no que diz respeito à ruralidade: de um lado, o rural
produtivo, espaço da agricultura e dos agricultores, largamente dominante no
Brasil, mas também da agroindústria, do extrativismo e de outros setores da
economia; e, de outro, o rural patrimônio, espaço de proteção da natureza e dos
seus recursos, de contemplação da paisagem singular e da valorização da diversidade
sociocultural de seus habitantes, seus modos de vida e seus saberes-fazeres originais
(figura 4).



Figura 4 – A imagem do rural diverso, onde se articulam produção e patrimônio
paisagístico

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Uma dessas vias é por meio da valorização de produtos com forte ligação com os
territórios rurais onde são produzidos, atribuindo-lhes uma origem particular de
forte apelo ao lugar – a Indicação Geográfica (IG). Tal produto adquire por meio
da IG uma “marca” exclusiva, um selo que o distingue dos demais, valorizando-o no
mercado. As Indicações Geográficas são estratégias de valorização dos produtos que
reconhecem dois selos distintos: a Indicação de Procedência (IP) e a Denominação
de Origem (DO).

Para receber esse selo de qualidade, o produto deve possuir atributos únicos que
advenham das condições singulares de sua produção, que podem ser resultado do
relevo, do clima, do solo, de onde é produzido, ou do conjunto desses fatores,
somado aos saberes-fazeres de sua fabricação. O reconhecimento da originalidade
do produto, suas qualidades intrínsecas e exclusivas, é uma valorização indireta,



portanto, ao território onde é produzido e ao grupo social responsável pela sua
produção, razão pela qual essa tem sido uma estratégia perseguida em projetos de
etnodesenvolvimento.

No entanto, as políticas de valorização dos territórios por meio da ruralidade
em que se inscrevem apresentam, não raro, distorções quando privilegiam o
mercado em detrimento das populações. Discutindo o caso português, Mendes
(2013, p. 43, grifos do autor) destaca o paradoxo das políticas que pretendem
resgatar e valorizar o rural e seu patrimônio:

A ‘recriação’ ou ‘reinvenção’ da ruralidade para ser comercializada e consumida gera um grande
paradoxo: a intenção inicial de recuperar as características locais, específicas e típicas de um
determinado contexto ou lugar rural que se diz histórico, cede lugar às estratégias económica e comercial
da ‘reinvenção da tradição do rural’, e respectivas ‘autenticidade’ e ‘tipicidade’, e de transformação das
características verdadeiramente tradicionais em produtos consumíveis e simulados.

Nesses casos, a possibilidade de valorizar as identidades territoriais, sobretudo
daquelas com forte vínculo étnico, como são os casos dos povos tradicionais, dá
lugar às estratégias de marketing em que o foco é o mercado, e o rural torna-se,
então, um simulacro.

O desafio do desenvolvimento territorial rural é conjugar essas dimensões, para
que ambas corroborem para a valorização do rural, de suas paisagens e dos seus
habitantes, numa política de coesão identidades-territorialidades-ruralidades, que
tenha por finalidade:

a. promover a redução das desigualdades sociais no campo e na cidade e entre o campo e a cidade;
b. valorizar as diversidades étnicas, culturais e naturais das distintas regiões; assegurar a sustentabilidade

socioambiental no aproveitamento dos recursos naturais e nas atividades econômicas, especialmente
na agricultura;

c. defender e valorizar o patrimônio paisagístico dos lugares rurais; proteger o trabalhador e garantir a
ocupação das famílias rurais, suas rendas, seus recursos e fontes, garantindo-lhes qualidade de vida;

d. assegurar às populações rurais o acesso aos bens culturais, à tecnologia e à informação e, sobretudo,
aos direitos sociais básicos;

e. conter o êxodo rural e promover políticas específicas aos jovens e aos idosos, que contemplem o lazer
e a sociabilidade;

f. desenvolver as potencialidades locais e regionais do espaço rural, considerando sua
multifuncionalidade, suas paisagens culturais, em benefício e de acordo com os interesses de seus



habitantes.

Conforme o exposto, a paisagem é um conceito fundamental para a
interpretação geográfica, visto que as transformações em curso no espaço rural
evidenciam-se na dinâmica da paisagem, onde se materializam. A paisagem rural
transforma-se no decorrer do tempo em virtude das condições socioeconômicas
que configuram novas formas de produzir, trabalhar e viver no campo. É uma
representação das diversas formas que expressam as marcas deixadas pela sociedade
no espaço, no decorrer do tempo. É, portanto, também a herança de muitos
diferentes momentos, pois a paisagem não se cria de uma só vez, e sim por um
conjunto de criações e desconstruções, subtrações e reelaborações constantes.

Pode-se também interpretar a paisagem como o resultado da relação sensível das
pessoas com seu entorno percebido e vivenciado. Com isso, é possível dizer que a
paisagem é um elemento de afinidade e identidade territorial, e manifestação dos
variados lugares do espaço geográfico.

Considerações finais

Como no passado, o estudo desse conceito e sua aplicação na Geografia Agrária
se renova continuamente, em todos os lugares. A paisagem pode ser compreendida
como uma marca que a sociedade deixa sobre o espaço, constituindo-se, então, seu
traço identitário. Como diz Claval (1999), a paisagem é como um documento-
chave para compreender as culturas, pois carrega suas marcas e serve-lhe de matriz.
Ele postula que é essa “marca que o homem impõe à paisagem que constitui o
objeto fundamental de todas as pesquisas” (1999, p. 24). Para o autor, a paisagem se
constitui como a expressão da ação do homem sobre seu meio, de suas escolhas e de
suas técnicas de produção. Por isso, é necessário fazer uma análise da paisagem, por
meio de seus sinais e símbolos, indícios e representações, a fim de identificar as
visões dos grupos humanos, seus valores e suas ideologias.

Algumas vezes, porém, essa paisagem deixa de ser somente uma expressão da
vida social e passa a ser valorizada por si mesma, tomando uma dimensão estética



ou fundando a identidade do grupo que a humaniza. Para Claval (1999), as
paisagens são feitas de elementos de idades diferentes, para os quais são investidos
valores sentimentais: “o passado coexiste com o presente” (Claval, 1999, p. 309).
Ou seja, de certo modo, a identidade é elaborada, em parte, a partir da paisagem. É
o resultado de um estado relacional sensível das pessoas com seu entorno percebido
e vivenciado. Com isso, pode-se afirmar que a paisagem é um elemento de afinidade
e identidade territorial, e manifestação dos variados lugares do espaço geográfico,
especialmente do espaço rural.

Um movimento significativo no espaço rural refere-se à expansão das
monoculturas do agronegócio. Como resultado dessa expansão, houve a ampliação
da infraestrutura necessária ao escoamento, à armazenagem, ao transporte e ao
beneficiamento da produção, ou a readequação de antigas estruturas em cuja
origem servia a outras atividades, como é o caso dos silos de armazenagem e dos
equipamentos de beneficiamento. As atividades não agrícolas também sofreram um
incremento, exercendo a importante função de complementação de renda das
famílias. As atividades comerciais e industriais alavancadas pela expansão do
agronegócio são algumas das causas que proporcionaram esse crescimento, mas
outras atividades também contribuíram, como o turismo e o lazer.

Áreas tradicionalmente ocupadas por lavouras e criações deixaram de ser
utilizadas em razão da mudança de seu perfil: deixaram de produzir alimentos e
matérias-primas e transformaram-se em moradias e segunda residência para uma
parcela da população urbana. As propriedades rurais tornaram-se, em grande
número, sítios de lazer e chácaras, cuja função residencial para períodos limitados
de tempo substitui as funções produtivas predominantes no passado recente.

Em ambos os movimentos, a consequência é a substituição da paisagem rural
“tradicional”, ainda presente no imaginário social, por uma paisagem rural
“moderna”, associada aos símbolos da sociedade globalizada: a tecnologia, a
comunicação e a produtividade. Além disso, esses movimentos associam-se à
mobilidade populacional num duplo processo migratório: o êxodo rural, no
primeiro caso – como consequência da expansão das monoculturas – e o êxodo



urbano, no segundo, movido pela fuga das cidades em busca de um rural
cristalizado na memória ou projetado pela imaginação saudosista.

No Brasil, o fluxo rural-urbano ainda é predominante. O rural torna-se um
espaço que tende ao despovoamento, sobretudo de agricultores, mas que atrai
novos moradores em busca de uma paisagem marcadamente distinta da paisagem
urbana, congestionada pelo automóvel e pelo concreto. Esse paradoxo explica-se,
em grande medida, pela desigualdade socioeconômica da população, pois quem sai
do campo são os pobres, enquanto quem chega são os ricos e remediados, em sua
maioria. Essa tendência desencadeia novas oportunidades, processos e relações
permeadas pelo conflito: modernidade versus tradição, transformação versus
preservação, homogeneidade versus diversidade, que ressignificam e atualizam
constantemente o conceito de paisagem rural na contemporaneidade.

Estaríamos, então, entre os extremos definidos por Roger (2000) em relação à
sensibilidade às paisagens: a anestesia paisagística – em que a ocupação dos espaços
pela monocultura anula qualquer possibilidade de valorização e preservação da
paisagem rural; e a hiperestesia paisagística – que sobrevaloriza uma paisagem
fixada em referenciais cada vez mais escassos no ambiente rural. Entre esses
extremos, há, ainda, paisagens rurais diversas e complexas que sintetizam e
apresentam ao observador os processos e as dinâmicas contemporâneas, produtivas
ou não, no espaço rural brasileiro e nas relações campo-cidade.

Necessidade de políticas de artialização in visu – desenvolvimento da
sensibilidade paisagística por meio da formação para o reconhecimento e da
valorização do patrimônio paisagístico, como bem cultural coletivo, síntese e
expressão da cultura local, regional e nacional. Em razão da vulnerabilidade e da
fragilidade das paisagens rurais, mais distantes do clamor popular, políticas públicas
de tombamento de imóveis são insuficientes e não possuem o alcance necessário
para a preservação do patrimônio. São necessárias políticas que reconheçam o papel
protagonista dos habitantes rurais, agricultores ou não, e suas famílias, como
guardiões das paisagens rurais que historicamente produziram.

Os processos são concomitantes: a supressão da paisagem anterior pela



expansão do agronegócio – sempre associada à modernidade, ao progresso e à
transformação – de encontro à preservação da paisagem, e os processos associados à
estabilidade, ao equilíbrio e à conservação – mais afeitos à valorização da paisagem
rural pelo negócio do turismo, quando este dialoga com as populações locais e
reconhece sua historicidade e sua geografia.
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1 “A paisagem nos informa sobre os fatos da proximidade, mas diz pouca coisa sobre as conexões distantes”
(tradução livre do autor).

2 Por modernidade compreende-se o período pós-renascimento, marcado por grandes transformações
societárias (capitalismo, urbanização…) e, nas ciências, pela racionalidade.

3 “Não há beleza natural... toda nossa experiência, visual ou não, é modelada por modelos artísticos. A
percepção, histórica e cultural, de todas as nossas paisagens – campo, montanhas, mar, deserto, etc. – não
requer nenhuma intervenção mística (como se elas descessem do céu), ou misteriosas (como se elas subissem
do solo), ela se opera segundo aquilo que eu nomeio, retomando um termo de Montaigne, uma artialização”
(tradução livre do autor).

4 “Artializar” é o processo pelo qual “fabricam-se” paisagens cujo sentido estético é o predominante sobre
outras funções.

5 “Com a psicologia cognitiva os geógrafos descobrem o caráter subjetivo da abordagem da paisagem. A
descrição, mesmo a mais rigorosa, de uma paisagem regional depende do sujeito que percebe, de suas
interpretações, de suas ideologias e de seus objetivos” (tradução livre do autor).

6 “A paisagem é isso que vemos. Um pouco mais, portanto: além da aparência, ela é o signo e o sema. Ela tem a
dualidade do significante e do significado. Ela vale por si mesma, como ‘vista’. Ela vale por aquilo que ela
expressa ou pelo que faz expressar; mas também pelo que imaginamos. O tratado toma posição contra a
redução da paisagem ao ‘sentido naturalista do meio ambiente’, pois não há uma paisagem ‘natural’, uma vez
que só há paisagem percebida” (tradução livre do autor).

7 “Necessitam-se três, não só duas coisas, para que uma paisagem possa existir: não apenas um sujeito que
observa e algo que é observado, mas também o máximo de horizonte possível, e, portanto, uma altura que o
favoreça, a não ser que o ambiente seja de todo plano. A última condição é a mais significativa” (tradução livre
do autor).

8 Por ruralidade entende-se o conjunto de atividades, funções e expressões que se realizam e se manifestam no
espaço rural. Embora envolva as atividades agrícolas, a ruralidade não se limita a elas, englobando também
atividades não agrícolas, como o artesanato, o turismo, o comércio, a indústria, entre outras.



12. Metropolização do espaço, urbanidades no
rural e novas ruralidades 1

João Rua

Introdução

Ao se escrever sobre geografia rural, uma possibilidade para iniciar a discussão
pode ser a problematização da própria ideia contida nessa delimitação temática da
ciência geográfica. Com ela não se induz a uma geografia do rural, na qual esse rural
seja visto autonomizado, isolado, fechado em si mesmo. Ao contrário, com essa
nomenclatura, procura-se perceber as ruralidades como componentes/qualidades
integrantes (assim como as urbanidades) do espaço geográfico, este em sua
multidimensionalidade2 e na totalidade3 nunca alcançadas, por ele estar sempre em
movimento, isto é, aberto, em devir. Assim, o título do livro acolhe as nossas
preocupações mais gerais a respeito do fazer geográfico com perspectivas analíticas
radicadas na ciência integradora e plural que praticamos.

Neste capítulo, buscamos explicitar as relações urbano-rurais integradas ao
recente processo de metropolização que vem se tornando uma das marcas da
espacialidade contemporânea. Para alcançá-lo, optamos por discutir as urbanidades
no rural, considerando-as em uma abordagem que recompõe a totalidade do espaço
(urbano + rural), fato que não tem sido priorizado por outras perspectivas. Auxilia,
também, na valorização da multiescalaridade dos processos espaciais, necessária
para a consideração da totalidade-espaço, integrando os moradores das localidades
rurais, das cidades médias e das metrópoles a racionalidades hegemônicas da
modernidade, compondo, com isso, novas imagens e representações do urbano e do



rural. Tais processos espaciais vêm sendo percebidos em situações geográficas
concretas bastante variadas e pesquisadas por nós há tempos.

A forma narrativa é pautada na retroação, numa espécie de espiral ascendente,
na qual nunca se retorna ao ponto de partida. Incorporam-se sempre novos termos
à discussão. Isso é proposital por se tratar de um manual destinado a um público
por ventura pouco habituado a essa abordagem e temática.

Muitas localidades rurais contêm cada vez mais atributos até recentemente
exclusivos de áreas urbanas – ou assim considerados. Que rural é esse? É novo? Em
relação a que? Não existia antes ou é uma questão de intensidade das
transformações? Essas perguntas continuarão colocadas. Ainda procuramos
compreendê-lo, pois novas indagações e problemáticas estão presentes nele a cada
dia, participantes da dinâmica geral das metamorfoses do espaço.

Nossa perspectiva analítica pode ser resumida desta maneira: o espaço
geográfico constitui uma totalidade em movimento, isto é, em processo, em
permanente mudança; essa totalidade em movimento altera-se consoante as
transformações da sociedade (produtora e produto do espaço com o qual interage),
porém considerando-as historicamente construídas; essa construção apresenta-se
como espaço-temporal e participa da evolução das relações de produção e de
trabalho, características de cada momento; a espacialidade relacionada à
industrialização em seu movimento de concentração produtiva, do capital, da
gestão e do consumo, consolidou política e economicamente as cidades e as
metrópoles; essa consolidação desenvolveu relações urbano-rurais marcadas pelo
predomínio do fenômeno urbano e pela desqualificação do rural; a espacialidade
ancorada na aglomeração urbano-industrial caracterizou-se pela ligação entre o
rural e as cidades mais próximas, principalmente baseada em fluxos materiais; as
localidades rurais participavam de uma rede urbana hierarquizada, a qual
culminava na concentração metropolitana; à espacialidade da concentração sucede
(incorporando-a) uma outra, ainda mais complexa, definida pela desconcentração
de atividades e do consumo (a gestão permanece concentrada), marcas da
metropolização do espaço, apoiadas no capital financeiro e na globalização – fala-se



em explosão da metrópole; as espacialidades, verdadeiras geografias de cada
momento, não se apresentam de maneira homogênea (embora esse seja o horizonte
do capitalismo) em nenhuma escala (global, nacional, regional ou local), pois cada
sociedade e cada lugar se integram a esses processos (capitalismo, urbanização,
industrialização, metropolização) de maneira muito particular.

Se os processos geradores de espacialidades são ressignificados em cada
momento, também os conceitos que tentam traduzir essa dinâmica sofrem
ressignificações. Urbano, rural, cidade e campo adquirem sentidos condizentes com
cada período histórico e com cada localização geográfica, bem como as interações
que ocorrerem nas materialidades e imaterialidades que esses conceitos
representam.

As urbanidades no rural buscam assim restaurar essa dinâmica espacial
integradora/totalizadora, em permanente transformação. Tal dinâmica manifesta-
se desigualmente de acordo com as ações e intencionalidades dos sujeitos sociais
que as animam. A nós, como pesquisadores, interessam essas desigualizações em
áreas consideradas rurais, nas quais o fenômeno urbano está sempre presente, em
intensidade variada (e heterogeneamente), como materialidade e/ou como
imaterialidade, em cada localidade – uma urbanização manifestada em urbanidades
físicas e em outras de caráter comportamental. É à presença do urbano, como
processo espacial hegemônico, presente em áreas rurais, que daremos especial
atenção, nesta reflexão.4

Alencar e Moreira (2005, pp. 300-1) escreveram que: “Assim, campo, rural e
ruralidade, como também cidade, urbano e urbanidade, mesmo contendo
diferenças classificatórias, estão internamente referenciadas e, mutuamente
relacionados”. Esses autores consolidam nossa posição de pensar o rural e o urbano
como uma única espacialidade. As dificuldades de classificação não nos impedem
de prosseguir na argumentação, tentando demonstrar a pertinência da perspectiva
analítica aqui discutida.

A abordagem das urbanidades no rural foi sendo desenvolvida no intuito de
facilitar a compreensão das complexas interações espaciais que marcavam (e



marcam) o território, desafiando as classificações vigentes – cidade e campo,
urbano e rural, tratados como espaços separados, estanques e, até mesmo,
antagônicos.

As distinções/dicotomizações entre rural e urbano têm sido estabelecidas de
maneira muito “arbitrária”5 (a partir de limites pautados na consideração do espaço
como absoluto e em critérios baseados na malha político-administrativa). Por um
lado, superenfatizam as diferenças entre urbano e rural, por outro, subenfatizam a
diversidade do rural, de acordo com Woods (2005, p. 15), quando discute as
dificuldades de estabelecer critérios que distingam urbano e rural.

Os conceitos básicos que fundamentam nossa exposição são: espaço, com base
em Harvey (2012), Lefebvre (2006) e Santos (1985, 1994 e 1996); território, à
maneira de Haesbaert (2014); e lugar, como elaborado por Massey (2008) e Agnew
(2011). Outras referências conceituais serão efetuadas ao longo do texto.

As formulações desses autores amparam a consideração de relações urbano-
rurais como evidências de um espaço relativo/relacional (contendo, mas
ultrapassando, o espaço absoluto, limitado, cartesiano), do espaço como condição
para a reprodução social da vida que ocorre nos lugares de modo multiescalar por
estarem integrados a sistemas de objetos e de ações levadas a cabo por aqueles que
atuam produzindo esse espaço nas distintas e simultâneas escalas que tais ações
admitem. Múltiplas territorialidades criadas em áreas rurais explicitam as relações
de poder assimétricas (hierarquizadoras) entre (e dentro) (d)as diferentes
localidades rurais e entre os lugares rurais e os urbanos. As
desigualdades/fragmentações estão em todas as parcelas/fragmentos espaciais.

A perspectiva analítica do espaço-totalidade, aqui apresentada, destaca que
urbano e rural se mesclam, hibridizam-se, borram seus limites (blurringbounderies),
mais uma vez, de acordo com Woods (2009, p. 849). Acrescentamos que essa
hibridização entre rural e urbano ocorre sem se anularem e sem deixar em de
manter (mesmo que alteradas) suas características fundamentais (dependência
mútua, ideia contida no caráter relativo/relacional do espaço) no urbano e no rural.

Essas características se espraiam pelo território, embora com densidades,



funções, formas materiais e representações particulares, nos lugares rurais e nos
lugares urbanos, numa espécie de mosaico no qual as “pedras rurais” são mais
frequentes no que se convencionou chamar de espaço rural e as “pedras urbanas”
encontram-se com mais frequência e maior densidade no que se convencionou
denominar espaço urbano. Em poucas situações ainda se percebe a exclusividade de
hábitos, valores, racionalidades, procurada pelas delimitações fixas.

Essa metáfora de mosaico foi buscada em Santos (1985) e, por nós, interpretada
livremente, pois o que o referido autor escreveu é: “o espaço, considerado como um
mosaico de elementos de diferentes eras, sintetiza, de um lado, a evolução da
sociedade e explica, de outro lado, situações que se apresentam na atualidade”
(Santos, 1985, p. 22).

Tentamos reapresentar essa imagem (acolhem-se as formulações do autor
citado) procurando chamar a atenção para as desigualizações/fragmentações que
marcam o espaço contemporâneo em sua produção histórica. Também não se trata
apenas de uso do solo rural, e sim de maneiras de viver, cada vez mais, à moda da
cidade (intencionalidades das ações nos lugares como lócus de interações, de acordo
com a leitura que realizamos dos conceitos acima apresentados).

Ao se escrever “pedras”, fala-se de partes do espaço-totalidade, heterogêneas
internamente (singularidades), desiguais (internamente e na comparação com
outras “pedras”– particularidades) e de hierarquizações nas quais umas “valem”
mais do que outras. Toda essa diversidade está submetida à mesma lógica
homogeneizadora do capitalismo – quer dizer, à escala geral do valor de troca, este
sempre incorporando o valor de uso. Percebemos então a importante tríade
lefebvriana, já indiretamente aludida – homogeneização, fragmentação e
hierarquização (Lefebvre, 2006, pp. 13-5) – que embasa a aproximação com as
múltiplas realidades, presentes em cada parte do espaço e nas escalas mais gerais.
Isso nos permite compreender a heterogeneidade/fragmentação do rural (e do
urbano) na escala do lugar, da região, dos países, fato que dificulta qualquer tipo de
generalização de situações estudadas ou de simples transposição de conceitos de
uma situação para outras.



Também é por isso que falamos de urbanidades no rural “com maior ou menor
densidade”, consoante a maior ou a menor integração ao urbano como processo
hegemônico na produção do espaço e, mais recentemente, ao urbano-
metropolitano.

Esse processo hegemônico evidencia novas lógicas do capitalismo em seu
movimento contínuo de (re)espacialização. Com isso, as relações capitalistas de
produção e de trabalho difundem-se por toda parte, mesmo submetendo outras
relações, como a produção familiar camponesa, sem destruí-las e, até mesmo,
ampliando-as em algumas situações, como desenvolve Oliveira (1991).

Ao escrever sobre lógica capitalista, pretende-se explicitar espacialidades (que
vêm se refazendo na história há séculos), nas quais a (lógica) mercantilização
ressignifica o espaço e é ressignificada pelos sujeitos (Estado, empresas, indivíduos,
coletivos...) que o produzem em suas múltiplas práticas cotidianas, portanto, com
ele interagindo permanentemente.

É importante registrar que os homens, como sujeitos sociais, sempre
produziram espaço. Para Pereira (2017, p. 172), muito marcado pelo pensamento
de Henri Lefebvre, a produção do espaço situa-se, juntamente com a urbanização
planetária, a financeirização e a globalização (que precisam ser reunidas), como
uma das questões mais relevantes da atualidade. Diversas formulações desse autor
fundamentarão nossas argumentações sobre o urbano (e o metropolitano), como
fenômeno planetário definidor do espaço contemporâneo e das atuais relações
urbano-rurais, alteradas por esse fenômeno.

De acordo com Souza (2013), o espaço (social) corresponde à superfície
terrestre “apropriada, transformada e produzida pela sociedade” (p. 22). O autor
chama a atenção para esses aspectos da relação dos homens com o espaço:
apropriação para uso (valor de uso); como propriedade jurídica (valor de uso +
valor de troca/para possível venda); transformação, evidenciando o movimento de
mudanças que o espaço sofre ao longo do processo histórico; e produção social,
significando que o espaço é um produto do trabalho social que se realiza nele
(como meio de produção) e com ele (como condição para a (re)produção da vida).



Essa produção material e imaterial se realiza em relações de poder hierarquizadoras
e controladoras do saber, da técnica e da ciência levadas para os territórios rurais,
nos quais vêm suplantando os saberes ditos tradicionais.

Esse processo de expansão mercantilizadora, mercadificadora e precificadora
não ocorre sem resistências manifestadas em muitas partes do Brasil e do mundo.
Esses movimentos apontam outras possíveis relações de produção e de trabalho, nas
interações com a terra e com o capital. Opõem-se a este último (ou às maneiras
como é praticado), propondo formas de superá-lo ou até mesmo extingui-lo. Aí se
explicita, mais uma vez, a importância da consideração do espaço como totalidade,
pois essas resistências manifestam-se em espacialidades urbanas ou rurais.
Deveriam, portanto, mesclar suas reivindicações da mesma maneira que as aludidas
espacialidades se mesclam e interagem na atuação dos que as acionam,
individual/coletivamente, criando estratégias, táticas e novas espacialidades, as
quais poderiam expressar mais nitidamente as interações (sócio)espaciais sugeridas
pela hibridização que, desse modo, não se completa. As urbanidades no rural, ao
explicitarem a mesclagem e as interações, poderiam auxiliar nas, até agora, raras
reivindicações conjuntas. Contraditoriamente, as urbanidades difundem a lógica
dominante da mercantilização, mas portam o conhecimento dos direitos e da
legislação reguladora das relações sociais inerentes a essa lógica. Explicitam, assim,
as novas problemáticas constituintes das atuais relações urbano-rurais.

Para praticar essa mesclagem de reivindicações, seria desejável focalizar alguns
instrumentais geográficos que as subsidiassem: espaços de interações, lugares de
interações, como exemplificado por Corrêa (2016) e Massey (2008). O primeiro
autor escreve que “as interações espaciais cumprem o papel de articulação entre as
formas espaciais” (p. 128). Para nós, apoiados em Lefebvre (2001), rural e urbano –
cidade e campo constituiriam essas formas espaciais em interação permanente.
Doreen Massey pleiteia que o espaço é fruto de inter-relações, uma dimensão da
possibilidade de existência da multiplicidade, além de estar em construção e, assim,
inacabado e sempre aberto a novas interações. Para nós, a concepção de espaço-
totalidade, mesclando assimetricamente o urbano e o rural, acolhe as formulações



dessa autora, em suas múltiplas obras.
Essas postulações indicam a potência da Geografia como ciência proponente de

práticas espaciais que utilizem o instrumental que ela possui, ainda pouco
divulgado e timidamente usado pelos profissionais na orientação da práxis social,
incluindo políticas públicas e movimentos de resistência, muitas vezes, a essas
políticas ou propondo outras.

Os múltiplos sistemas do espaço geográfico – físico-natural, econômico, social,
político-administrativo, simbólico-cultural e outros – podem ser percebidos como
verdadeiras dimensões que se integram na totalidade aberta que conforma esse
espaço. Estão presentes em toda parte, explicitadas nos elementos que o compõem
– os homens, as firmas, as instituições, o chamado meio ecológico e as
infraestruturas –, como se lê em Santos (1985, p. 6). Muitas vezes, as dimensões e
os elementos (do espaço) são analisados isoladamente, não se apontando as
interações que deveriam conduzir a visão geográfica na análise espacial.

A sociedade, como vimos, se espacializa em acordo com cada momento
histórico. O momento atual é marcado por uma lógica financeira que ultrapassa o
momento da urbanização (relacionado com a industrialização) e nos apresenta a
metropolização (mais ligada à desindustrialização e desconcentração industrial, à
financeirização das relações sociais e a uma maior concentração da gestão).
Sumariamente, pode – se interpretar a urbanização como um processo que alcança,
mesmo que desigualmente, todo o espaço integrado à difusão da lógica capitalista.
A metropolização constitui-se num novo momento da espacialidade, continuando
e integrando a urbanização. Embora os dois momentos se distingam em diversos
aspectos (abrangência territorial, intensidade e importância dos fluxos imateriais, o
significado da concentração da gestão e da desconcentração da produção, o papel
do consumo etc.), constituem apenas isso: momentos da permanente
(re)espacialização do capitalismo na busca de novas maneiras de exercer a
acumulação. Nesse sentido, afirma-se a produção capitalista do espaço orientada
para a produção de excedentes pela reprodução ampliada do capital. Urbanização,
metropolização e financeirização serão apresentadas mais adiante neste trabalho.



A alocação desigual dos excedentes no espaço fragmenta-o (desigualizando-o e
hierarquizando-o). O capitalismo constantemente se reinventa, valoriza
imaginários em detrimento de outros (urbano, rural, metropolitano) e reconstrói
periodicamente uma nova espacialidade, reorientando os novos investimentos de
capital. O agronegócio no Brasil Central, o turismo rural difundido por todo o
país, os assentamentos do MST e os movimentos agroecológicos constituem,
simultaneamente, investimentos desigualizadores, urbanidades no rural e novos
imaginários ligados ao progresso técnico, a outras relações sociedade-natureza, a
ressignificações da propriedade privada e/ou coletiva e à revalorização científica de
práticas agrícolas tradicionais. Ao se referir a imaginários, procura-se demonstrar
que não se trata somente de processos econômicos em suas determinações. O
imaginário é muito mais amplo do que a dimensão econômica; apoia-se em valores,
hábitos, modos de viver. Essa é a verdadeira base do capitalismo.

Atualmente, as ligações imateriais e materiais com a metrópole (metropolização
do espaço) ganham intensidade em muitas áreas rurais, alterando as ligações
anteriormente existentes com as cidades mais próximas, definidoras do anterior
momento da urbanização.

A metropolização apresenta-se como um denso movimento que marca o espaço
geográfico no atual período de globalização, de intensificação dos fluxos e de
realização do meio técnico-científico-informacional. Ela traduz-se num movimento
que imprime novas formas-conteúdo ao espaço, no qual o urbano se realiza, agora
como urbano-metropolitano, alcançando desigualmente localidades e áreas rurais.

Nesta introdução, pretendeu-se destacar alguns pontos que constituirão a base
argumentativa das ideias aqui apresentadas, tais como: o espaço como condição
para a ação humana; o urbano hegemônico persistindo com sua lógica espacial
peculiar, sobreposta ao rural; o urbano-metropolitano, predominante em algumas
regiões e com intensidades variadas; e o rural, em sua imensa diversidade. A
interconexão dessas ideias vai constituir a base argumentativa da próxima seção do
trabalho.

O capítulo, além da introdução e considerações finais, está estruturado em mais



dois itens: “metropolização do espaço e urbanidades no rural em diálogo” e “as
urbanidades no rural” precedem e anunciam a metropolização do espaço e a esse
processo se associam.

Metropolização do espaço e urbanidades no rural em
diálogo

Esta parte do trabalho baseia-se no pensamento de diversos autores,
principalmente Kayser (1973, 1990 e 1996), com as noções de urbanização rural e
eixos de urbanização, Lencioni (2003, 2008, 2013, 2015 e 2017), construindo o
caminho para a análise do processo de metropolização do espaço, Lefebvre (1999 e
2001), com as diversas aproximações para se compreender o processo de
mercantilização do espaço e Alencar e Moreira (2005), corroborando a noção de
espaço como totalidade. Mesmo que não dialoguemos diretamente com alguns,
sempre estarão na base da argumentação. As nossas reflexões estarão também
tensionadas (fruto de muitos anos de pesquisas de campo) por uma realidade cada
vez mais complexa por que incorporando elementos definidores de novas práticas
espaciais, por parte dos sujeitos que nela vão influir. O reconhecimento e a análise
de urbanidades presentes em áreas rurais já fazem parte de nossa rotina de
pesquisas. Há pouco tempo foi incorporada a temática da metropolização do
espaço como “enquadramento” geral de nossos trabalhos. Mas, como essas duas
“camadas” de organização do espaço (urbanização e metropolização) se combinam?

Tomamos como postulação inicial do diálogo a consideração da urbanização e
da metropolização como processos que explicitam momentos da lógica geral de
expansão das relações capitalistas em seu movimento contínuo de
(re)espacialização, tal como já referido na primeira parte deste trabalho. Processos
que, na verdade, constituem apenas um – a expansão das relações capitalistas no
espaço –, marcado por momentos distintos aos quais estamos denominando
processos, tal a dimensão que adquirem.

As urbanidades no rural são apenas uma abordagem que procura apresentar
uma possibilidade de operacionalizar as interações teoria-realidade ao se estudar



esses dois processos/momentos do capitalismo – distintos em alguns aspectos, mas
integrados por aquele movimento de expansão na escala geral do espaço,
retomando a apresentação inicial.

Muito se tem discutido sobre a metropolização do espaço como um processo
que se integra à lógica pós-industrial do capitalismo atual. Metrópole, Região
Metropolitana e metropolização do espaço, apesar de relacionados, não podem ser
confundidos. Ainda parece necessário fazer algumas distinções entre esses termos.

A Região Metropolitana constitui a formalização de uma divisão
administrativa, como as demais regiões administrativas (ou de governo) de um
estado; a metrópole é o núcleo de uma região metropolitana, formalmente
representado por um município. Nesses dois exemplos, os limites administrativos
prevalecem. Mesmo que, na dimensão do cotidiano vivido pelos habitantes, tais
limites sejam pouco respeitados, eles afetam tal cotidiano.

A metropolização do espaço refere-se a um conjunto de transformações cuja
dinâmica ultrapassa os limites da metrópole e da região metropolitana. Elas
evidenciam o derramamento dos atributos da metrópole por uma vasta região em
metropolização ou já metropolizada, nas quais se percebem alterações espaciais de
ordem econômica, política e social na vida cotidiana dos moradores de metrópoles,
cidades pequenas e médias ou áreas rurais.

Tais alterações, ao se manifestarem no espaço, muito raramente se evidenciam à
maneira de uma “mancha de óleo” contínua a partir da metrópole. Poucas vezes se
percebe continuidade ou contiguidade nos “desenhos” de um espaço de
metropolização bem como nas urbanidades no rural.

Por exemplo, no caso do espaço de metropolização do Rio de Janeiro, haverá
áreas mais e menos metropolizadas. Em nossas pesquisas, percebeu-se a
coincidência com os eixos (na verdade, regiões alongadas) de maior densidade de
urbanidades no rural, irradiados a partir da região metropolitana ou fora dela.

Assim como as urbanidades no rural (ou seriam “urbanometropolidades” no
rural?), também a metropolização vai se apresentar de maneira descontínua e será
notada em localizações desigualizadoras, já que estas tornam-se preferenciais para



os investimentos de natureza diversa, manifestados materialmente ou
imaterialmente nas alterações de hábitos, costumes e maneiras de viver dos
moradores das localidades integradas por esses dois fenômenos geográficos – a
metropolização e as urbanidades no rural, de natureza distinta, como veremos.
Como exemplos de espacializações desses fenômenos, basta consultar Lencioni
(2017), quando escreve sobre metropolização e regionalização pós-metropolitana,
ou Rua (2017) ao demonstrar, para o estado do Rio de Janeiro, os eixos de maior
densidade de urbanidades no rural.

A metropolização do espaço apresenta-se como um processo múltiplo e
complexo, que gera profundas modificações nos arranjos espaciais e nas relações
sociais nas áreas por ela integradas. As urbanidades no rural evidenciam essas
modificações. Em ambas é possível observar uma crescente fragmentação do espaço,
“pedras do mosaico”, de particularismos e singularidades em relações multiescalares
e hierarquizadas.

Por outro lado, percebe-se a difusão de um modo de vida mais homogêneo,
padronizado pelo valor de troca. Essas relações sociais evidenciam-se também na
incorporação de novos consumidores (de qualidade de consumo muito
diversificada) em áreas rurais, com acesso a práticas (desse consumo) antes restritas
ao ambiente citadino. Televisão, celulares, equipamentos de som, são cada vez mais
frequentes em habitações rurais, mesmo em locais com serviços básicos precários.
Muitas dessas localidades encontram-se em áreas menos alcançadas pela
metropolização e em áreas de menor densidade de urbanidades, estabelecendo-se,
assim, mais um paralelo entre esses fenômenos, ambos integrados ao processo mais
geral da urbanização.

Assim, teríamos a urbanização como processo de maior alcance espacial – todo
o espaço. A metropolização se apresenta, ainda, como processo espacialmente mais
restrito, embora seu horizonte seja todo o espaço da urbanização. Ambos
integrados e continuadores um do outro, marcando momentos distintos do
capitalismo, sempre é necessário frisar. As urbanidades no rural evidenciam, como
indicadores, o derramamento desses dois processos no espaço. Portanto estão



presentes nos dois e a eles se imbricam, expressando essa expansão. São encontradas
praticamente difundidas por todo o território, já que abrangem desde um modesto
rádio de pilhas até tecnologias muito sofisticadas, criações da cidade e divulgadores
das racionalidades urbanas, isto é, dos comportamentos urbanos. Observe-se que
não se fala de cidade, já que tais racionalidades, em muitas situações, se imbricaram
com as ruralidades (novas?) e podem retroagir sobre o urbano, como veremos mais
adiante.

A discussão sobre as distinções entre os processos – urbanização e
metropolização – e de sua importância na expansão do capitalismo vem sendo
efetuada no Brasil, em diversas obras, principalmente pela geógrafa Sandra
Lencioni, com quem também dialogaremos.

Por vezes, parece não haver diferenças significativas, apenas de intensidade da
expansão e implantação da lógica capitalista no espaço. Mas, além da intensidade,
aparece significativamente uma mudança de qualidade nas relações sociais, cada vez
mais marcadas pela lógica financeira.

A urbanização e a metropolização poderiam, então, ser concebidas como a face
mais perceptível do fenômeno urbano, em seu caráter revolucionário, como
apresentado em Lefebvre (1999), em nossa leitura, como afirmação e negação do
capitalismo, embora relacionadas a dois momentos distintos (continuados e
integrados) da(s) espacialidade(s) desse modo de produção, como dito
anteriormente.

Nas espacialidades, em permanente transmutação, são vividas, cotidianamente,
as contradições que marcam esse modo de produção, por isso afirmação e negação.
Essas vivências cotidianas exemplificam as “costuras” multiescalares entre os dois
processos referidos. Os indicadores utilizados na abordagem das urbanidades no
rural procuram capturar essas “costuras” e, assim, facilitar a análise desses processos
em sua concretude.

O urbano (no sentido lefebvriano)6 existe como virtualidade, como potência
ainda não plenamente alcançada. Esse caráter incompleto (de potência) percebe-se
também em suas manifestações – urbanização e metropolização – fruto da



implosão/explosão da cidade e da metrópole, alcançando desigualmente o espaço.
Implosão pela indústria da cidade tradicional, ao deixar de ser monocêntrica e
passar a ser fragmentada em setores especializados, formando grandes complexos
urbano-industriais; explosão da cidade/metrópole no movimento de
desconcentração de atividades, mas também de racionalidades, como visto. Assim, a
urbanização e a metropolização, em suas manifestações mais perceptíveis,
expressam-se muito diferenciadamente nas (já muito distintas) áreas consideradas
rurais.

Naquelas mais próximas às metrópoles e às regiões metropolitanas, as
manifestações estão mais visíveis na vida cotidiana dos moradores. Aí percebe-se
diretamente a presença de influências da metrópole para além da região
metropolitana. A maior ou menor densidade de urbanidades no rural expressa essas
distinções.

Tanto a urbanização quanto a metropolização manifestam-se como projeto de
alcance a todo o espaço, como já foi apresentado. Na concretude da existência, esses
dois processos são vividos de maneira desigual tanto em termos sociais como
espaciais (separados aqui apenas para efeito didático) em suas espacializações.
Ruralidades perimetropolitanas, ruralidades definidas pela produção em escala
familiar, ruralidades do agronegócio, ruralidades de populações tidas como
tradicionais, apenas evidenciam a pluralidade do mundo rural, daí falarmos de
rurais. De que maneira(s) essas espacialidades produzidas pelos distintos sujeitos
sociais que as vivenciam se integram à urbanização e à metropolização do espaço?
De que forma(s) essa produção e integração podem ser evidenciadas pelas
urbanidades no rural? Nos rincões mais remotos, nota-se algum tipo de
urbanização ou metropolização? Se sim, como se explicita(m) nessas áreas rurais?

Em nossa consideração, a urbanização se difunde no espaço (por todo o espaço,
repete-se) pelas urbanidades no rural, portadoras das racionalidades urbano-
industriais e, mais recentemente, urbano-metropolitanas (pós-industriais),
contraditoriamente integradas em seus aspectos positivos e negativos (o caráter
revolucionário do capitalismo, em nossa análise).



Em Rua (2017, p. 445), escrevemos que:

As urbanidades no rural serão compreendidas como manifestações da lógica atual da expansão das
relações capitalistas de produção que dominam o espaço em áreas rurais ou urbanas. Essa expansão se
efetua de múltiplas maneiras. De um lado apresenta-se como possibilidade de acesso a direitos legais
para todas as pessoas (sejam habitantes urbanos ou rurais). Por outro lado, expõe essas mesmas pessoas
às grandes transformações promovidas pela intensa aceleração do processo de modernização das relações
sociais e econômicas em sua face neoliberal. É fundamental tecer uma análise a respeito dos mecanismos
utilizados para a manutenção da reprodução ampliada do capital, base para aquela expansão. Isso faz
parte de um movimento de integração a um conjunto de elementos positivos e negativos que devem ser
bem reconhecidos e ponderados pelos sujeitos envolvidos nesse movimento.

As urbanidades no rural precedem e anunciam a metropolização do espaço e a
esse processo se associam.

Em suma, ao falar de um espaço de metropolização, referimo-nos a um processo
de transformação do espaço cuja dinâmica ultrapassa os limites da metrópole e da
região metropolitana, evidenciando o derramamento das características
metropolitanas por uma vasta região metropolizada, na qual se percebem aquelas
transformações. Como temos demonstrado, apoiados em Sandra Lencioni (2003,
2013, 2015 e 2017), percebe-se esse processo como complexo e contraditório. Por
exemplo, ao mesmo tempo que expande a precarização do trabalho, expande
também o acesso a direitos, fato demonstrado por alguns indicadores das
urbanidades no rural (legislação trabalhista, aposentadoria rural, políticas
creditícias e outras medidas compensatórias, integradas a políticas públicas).

A lógica imobiliária urbana vai se difundindo de forma desigual e descontínua
para áreas rurais mais valorizadas pela especulação e, diversas vezes, nelas se
instalam até mesmo condomínios fechados, como os característicos de algumas
áreas das metrópoles. Os hábitos metropolitanos ligados à moda, ao consumo de
bens e de serviços (presença de supermercados e lojas especializadas, por exemplo)
vão substituindo os hábitos e as formas de consumo tradicionais, alterando o ritmo
da vida rural e incluindo os tipos de lazer, tudo isso muito influenciado pela mídia e
pela publicidade. Esta já não parte da ideia de informar ou promover no sentido
comum, pois se volta cada vez mais para a manipulação dos desejos e gostos, como



escreveram Ferreira, et al. (2014, pp. 2-3), também se referindo à metropolização
do espaço e às relações urbano-rurais.

Por exemplo, como apresentado em Rua (2017, p. 458), na localidade de
Barracão dos Mendes, município de Nova Friburgo (RJ), vão ser encontrados quase
todos os fenômenos acima enunciados – supermercado, lojas especializadas,
televisão em todas as casas, internet, moda, lazer e outras formas lícitas e ilícitas de
se integrar ao consumo. No entanto, trata-se de uma localidade rural, cercada de
unidades agrícolas e de diversas atividades rurais não agrícolas.

Essa dinâmica espacial é demonstrada por Volochko (2013) para o estado de
Mato Grosso, no qual se percebe a lógica fundiária/imobiliária que se estrutura na
cidade e no campo, evidenciando os mecanismos de expropriação, precarização e
periferização, que configuram uma produção do espaço monopolizada e
controlada, tal como ocorre nas áreas mais metropolizadas e de maior densidade de
urbanidades.

A metropolização do espaço será compreendida, então, como uma continuação
da urbanização. Não serão dois processos distintos (embora também o sejam, em
alguns aspectos), nem etapas de um processo; serão processos/momentos que se
acumulam e se superpõem, marcados por naturezas particulares, evidenciadas por
características próprias.

Nas palavras de Lencioni (2015),

A metropolização do espaço seria uma ‘segunda natureza da urbanização. Uma natureza (no sentido de
essência, substância) posterior e diferente da primeira’. Seria, portanto, outro momento da urbanização,
no qual surgem novos elementos hegemônicos, muitos já presentes no momento anterior, agora
dominantes, como o capital financeiro, impondo uma verdadeira financeirização do espaço. (Lencioni,
2015, p. 37).

A financeirização do espaço7 torna-se uma das mais nítidas características da
metropolização (e que melhor a distingue da urbanização), na qual ela aparecia
ainda pouco expressiva. Basicamente, estava ligada às novas feições que a
precificação da terra vinha adquirindo em áreas rurais (Rua, 2013 e 2015).

O fato é que, nas últimas décadas, generalizou-se a consciência a respeito do



peso e da influência dos ativos financeiros no ordenamento espacial tanto em áreas
urbanas quanto em áreas rurais. A esse respeito, Alvarez (2017) escreveu que:

Neste período mais crítico, os capitais parecem buscar maior segurança, o que, no plano da produção do
espaço, parece ter significado um redirecionamento dos investimentos para as grandes cidades e
metrópoles, ainda que não se possa negar a continuidade de aberturas e/ou consolidação de novas
fronteiras. (Alvarez, 2017, p. 242).

Em Rua (2013, p. 398), escrevendo sobre o preço da terra, acolhemos a ideia de
concebê-la como ativo financeiro e um dos mais importantes elementos de
valorização de imensas áreas do interior brasileiro. Desse trabalho, reproduzimos
algumas ideias a respeito dessa consideração:

1. A terra e o seu preço serão percebidos como marcados por novos significados
dentro da comodificação geral das áreas rurais.

2. A terra, como ativo financeiro, já vem sendo objeto de estudos há muito
tempo. Egler (1985) já demonstrava a passagem da terra como recurso natural
a ativo financeiro, desenvolvendo a ideia de que a taxa de juros é a ponte entre
o mercado fundiário e o financeiro e que havia fases distintas nessa relação.

3. Desta leitura surgiu a ideia de pensar a fase atual da acumulação capitalista em
crise e a revalorização do rural, da natureza e do preço da terra, este último
bastante alterado nos anos recentes.

4. O preço da terra está integrado a escalas supralocais (global, nacional,
regional) que conduzem nossa análise a percebê-lo como mais uma
urbanidade no rural.

5. Em áreas mais metropolizadas e com maior densidade de urbanidades esse
processo apresenta-se bastante nítido seja em localidades ligadas ao
agronegócio, seja em localidades mais próximas às grandes metrópoles.

Como exemplificação da financeirização do espaço em áreas rurais, podemos
citar mais uma vez Volochko (2013, p. 3), quando escreve que “[…] produzindo
desigualdades socioespaciais em diversas escalas, implicando também a
transformação de amplos espaços de cerrado e da Amazônia, que assim se tornam



espaços altamente financeirizados”.
Num contexto de intensificação dos fluxos e mercadorias, a produção do espaço

torna-se um importante elemento para a manutenção da reprodução ampliada do
capital, por meio da valorização e da precificação de parcelas de espaço até pouco
tempo negligenciadas.

A maior facilidade de consumo é visível, o que não deixa de representar um
direito da população rural (como já foi dito), mas representa um impacto
significativo pela intensa aceleração do ritmo de consumo em um curto período de
tempo.8 Entretanto, o incremento do consumo é mais notado a partir da maior
oferta de serviços em áreas rurais mais integradas à urbanização e à metropolização.
A vida torna-se efetivamente mais acelerada, ao passo que continuam a ser vendidos
imaginários de paz e tranquilidade.

Como podemos, a partir de alguns indicadores qualitativos (subjetivos) das
urbanidades no rural, compreender o sentido de lugar, dentro de uma perspectiva
multiescalar, e a crescente complexificação do espaço geográfico e de possíveis ações
transformadoras nele operadas?

Ao terem acesso às urbanidades, os moradores de áreas rurais passam a
participar de relações multiescalares, pois, da matriz da modernidade ocidental da
qual procede o discurso da urbanidade, dos direitos do cidadão e dos direitos do
“homem”, explicitados no próprio significado etimológico/simbólico/político de
cidade-urbano-burguês-cidadão, originam-se também outros discursos,
representações e ideologias. Dessa mesma modernidade ocidental procedem as
matrizes, tanto dos processos de dominação (ligados à propriedade privada e às
hierarquizações desigualizadoras referentes ao capitalismo) quanto os de
autonomia individual e coletiva, percebidos em algumas manifestações detectadas
em escala latino-americana, brasileira ou local, que se contrapõem às maneiras
como esse modo de organização espacial vem se expandindo em nosso continente.

A cidade e o urbano estão ligados à difusão de um conjunto de atitudes e
condutas sem que, com isso, se destrua obrigatoriamente a etnodiversidade
existente no rural. Ao contrário, pode haver (e tem havido, como já citado) uma



ressignificação dos valores rurais e do ambiente natural, não apenas como
mercadorias, mas também como valores a serem retornados para a sociedade como
um todo, inclusive nas cidades, em novos imaginários/representações que são,
simultaneamente, rurais e urbanos, rompendo, mais ainda, com as dicotomias
espaciais até agora vigentes. As vivências cotidianas apresentam-se mais amplas do
que as produtivas ou das localizações, como nos apontam Alencar e Moreira (2005,
pp. 300-1), de onde retiramos algumas ideias a seguir apresentadas. Dizem os
autores citados que “as relações sociais espacializadas tendem a romper os limites
aos quais estavam restritas”. Dessa ruptura, podem emergir novas ruralidades
portando novos sentidos, entre eles, a disseminação do urbano, com novas
territorialidades. Dentre essas ruralidades, os autores suprar referidos destacam o
rural como espaço a ser apropriado, como forma de vida ou modelo alternativo de
sociedade pregados pelos movimentos ecologistas, atribuindo novos significados à
natureza. Apontam, a seguir, que “para a compreensão de campo e cidade como
uma noção inteira, os processos de globalização e de localização são indissociáveis”.
São também indissociáveis as “dimensões físicas, econômicas, políticas e culturais”
(2005, pp. 300-1).

O diálogo com esses autores fertiliza nossas reflexões. Por um lado, desde o
título, já apresentam o campo e a cidade como uma noção inteira – quer dizer,
apontam para o espaço-totalidade, apresentado desde o início deste capítulo, como
um dos pilares da reflexão; apontam ainda para a multiescalaridade das relações
entre essas formas espaciais ao falar de globalização e localização; retomam as
“indissociáveis dimensões físicas, econômicas, políticas e culturais”, remetendo-nos
à multidimensionalidade (do espaço). Por fim, e talvez o mais importante em nosso
diálogo, indicam essas transformações como novas ruralida- des portadoras de
novas territorialidades, integradas à disseminação do urbano.

Sentimos forte identidade na argumentação, mas, em nosso ponto de vista,
faltou a ênfase nas relações de poder assimétricas contidas na disseminação do
urbano a partir da cidade, submetendo o rural. Para nós as transformações aludidas
cabem na noção de urbanidades no rural, criadoras de novas territorialidades (as



relações sociais espacializadas). Assim, pode-se concluir que ocorre, também, certa
apropriação de “ruralidades” pela cidade, como já aludido, num movimento de
crescente integração do espaço. Nas cidades (pequenas, médias ou metrópoles),
podem existir atividades agrícolas, agropecuárias, extrativistas, agroindustriais que
significam mais uma forma de hibridez espacial. A essas atividades e aos sujeitos que
delas vivem, podem ser acrescentadas manifestações culturais, quase sempre
mercantilizadas. Muitos autores têm se dedicado a esse tipo de interação em suas
pesquisas. Podemos tomar como exemplo Maria José Carneiro, Maria de Nazareth
Wanderley, José Graziano da Silva ou Glaucio José Marafon (entre outros), os
quais dispensam apresentações, dada suas contribuições aos estudos das (novas)
ruralidades e das interações campo-cidade.

Ao pensar em ruralidades na cidade e no urbano, não se pretende falar sobre
hortas urbanas, áreas agrícolas residuais em grandes cidades, festas country,
identidade da juventude rural, turismo em áreas rurais ou a própria história do
rural brasileiro – facetas fundamentais para se compreender melhor o rural
contemporâneo. Destaca-se a retomada de valores rurais (vida comunitária,
relações face a face, vida ao ar livre e integração com a natureza) que, por séculos,
foram vistos como símbolos do atraso e da falta de privacidade e são agora
valorizados e precificados em diversas dimensões da vida citadina. Já há evidências
também do retorno de alguns desses discursos às áreas rurais, agora vestidos de
modernidade e cientificidade, como nas “novas” concepções de natureza, de
práticas conservacionistas levadas aos habitantes rurais, de técnicas de agroecologia,
por exemplo.

As profundas transformações multiescalares, resultado de processos complexos
globais (industrialização, urbanização, reestruturação produtiva, no sentido mais
amplo), não se traduziram em nenhuma forma de igualização espacial que
provocasse o desaparecimento das particularidades do rural, mas redefiniram as
relações cidade/campo e urbano/rurais, o lugar do agricultor e da agricultura na
sociedade, a importância econômica, social, cultural e política dos sujeitos locais
(rurais) no jogo de negociação assimétrica que, permanentemente reconstrói o



lugar e as territorialidades que nele se explicitam.
Em trabalhos anteriores, escrevemos que urbanidades no rural seriam todas as

manifestações materiais e imateriais com caráter inovador (nem sempre de origem
urbana ou metropolitana, embora influenciadas por essa origem) em áreas rurais,
sem que, por isso, fosse identificado tal “subespaço” como urbano. Considera-se
que as urbanidades podem ser constituídas por uma enorme gama de
manifestações, que incluem, em seus aspectos materiais, a melhoria das
infraestruturas e dos meios de comunicação, novas formas de lazer, a segunda
residência, o turismo, as indústrias, o acesso a bens de consumo coletivo, a
especulação imobiliária e o preço da terra, novas relações de trabalho, os direitos
trabalhistas, a aposentadoria rural, as políticas creditícias, entre outros indicadores
a relevar. Como aspectos imateriais, poderiam ser citados os valores, a moda, a
preocupação com a segurança, os costumes e os hábitos difundidos pela mídia, que
alteram sobremaneira a vida cotidiana rural. No dizer de Lefebvre (2001, p. 12),
“uma racionalidade divulgada pela cidade”.

As configurações espaciais resultantes desses jogos de interações vão evidenciar
os desenvolvimentos geográficos desiguais (Harvey, 2004 e 2014) que se prendem a
aspectos muito variados. De início, com a base físico-natural que influenciou a
consolidação das históricas direções do povoamento e ainda influencia a construção
de rodovias e outras obras na atualidade. Continuam a in- fluenciar as direções em
que a maior valorização (precificação) do solo vem ocorrendo, motivada pelos
atrativos naturais, pela fertilidade da terra ou pelo acesso aos mercados (como nos
mostra a teoria da renda da terra). Outras dimensões que vêm sendo incorporadas
na forma de indicadores da presença/percepção da urbanização e da
metropolização do espaço em lugares rurais podem ser: a) numa dimensão
sociocultural – a memória coletiva, a consciência ambiental/ecológica, a
convivência com o turismo, a autoestima, a existência (ou não) de um localismo
“conservador”; b) numa dimensão socioeconômica – a dominação capitalista do
espaço, conflitos entre o valor de uso e o valor de troca, a renda territorial e o preço
da terra, a renda gerada pelo turismo, se ocorre a criação de novos empregos, a



presença de indústrias de modelo tradicional ou de agroindústrias, assistencialismo
oficial e de ONGS, o consumo e o consumismo, associativismo e participação
política, a presença de residências secundárias, percepção de crise social – drogas,
crime; c) uma dimensão tecno-econômica – adoção de novas tecnologias, presença
de produtos agrícolas diferenciados, formas de comercialização que integrem o
lugar a redes mais amplas de raiz metropolitana ou ao mercado externo,
saneamento básico e coleta de lixo, presença dos supermercados, conhecimento de
estudos sobre a poluição da água, cuidados no uso de agrotóxicos e outros que o
pesquisador julgar pertinentes.

Todos esses indicadores, de caráter subjetivo, só representam a nossa intenção
de “compreender” o entendimento concreto por parte dos habitantes de lugares
rurais do intrincado processo de metropolização do espaço, complexo em demasia
para ser abrangido por tão simplificadora abordagem. Ao mesmo tempo, esses
indicadores, as urbanidades no rural, religam as novas relações urbano-rurais e o
processo de metropolização do espaço, que eles também podem representar.

Considerações finais

A exposição das interações apresentadas neste texto justifica-se pela necessidade
de marcar a assimetria de relações entre as territorialidades concebidas pelas
representações hegemônicas oriundas da metrópole, em sua historicidade, e as
outras representações criadas nos espaços vividos no cotidiano.

Esses elementos nos obrigam a buscar novos referenciais analíticos pois, como já
foi exposto, a maneira atual do exercício da acumulação de capital e da realização
do valor de troca corresponde uma espacialidade particular, a da metropolização do
espaço. Substitui e ao mesmo tempo incorpora a urbanização, esta mais relacionada
à organização produtiva característica da indústria, na qual predominava a
concentração da produção e do consumo, ao mesmo tempo em que se percebia
ainda uma maior separação entre urbano e rural e cidade e campo, quando
comparado aos dias atuais.

A distinção entre urbanização e metropolização parece ser academicamente



compreendida. Os costumes e a maneira de viver concebidas na metrópole se
difundem por vasta área, com maior ou menor intensidade. As interações espaciais
mais localizadas (integrando o campo com as cidades do interior) vão sendo
substituídas por ligações de mais longa distância, propiciadas pela melhoria da
infraestrutura viária e das telecomunicações, “aproximando” a metrópole de sua
hinterlândia. Mas de que maneira, nos pequenos lugares de um espaço
metropolizado, se manifestam, na vida cotidiana das pessoas comuns, as
transformações trazidas por tal processo? Como problematizar o lugar de um lugar
rural em um espaço de metropolização? De que forma podemos compreender a
crescente complexificação do espaço geográfico e de possíveis ações
transformadoras nele operadas? Os desafios postos pelo real à teoria são grandes e,
apenas detectados, já surgem outros a mostrar o neverending do movimento, isto é,
do desenvolvimento de novas práticas espaciais integradas às tensões e conflitos da
vida cotidiana nos pequenos lugares rurais, aparentemente tão calmos, pacíficos e
modorrentos.

Como “pistas” para se prosseguir as investigações podem ser dadas: a relação
contraditória entre industrialização e urbanização do espaço (no sentido
lefebvriano); a relação entre a economia de serviços (pós-industrialização) e
metropolização do espaço; as urbanidades no rural expressando esses dois
momentos do capitalismo – também ressignificadas pela financeirização, marca
maior da metropolização. Outras problematizações podem ser elencadas.

Os desafios do movimento do real conduzem-nos à busca de explicações para
sua crescente complexidade. Vamos à teoria e aos autores com os quais dialogamos
e juntos construímos as possíveis explicações. Mas os desafios renovam-se no real e
eles nos levam a novas explicações, mas que nunca serão capazes de contemplar
aquela complexidade. São apenas tentativas e com elas continuaremos nosso
trabalho de buscar tessituras espaciais que se desfazem tão logo sejam apreendidas.
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consumo em áreas rurais.



13. A modernização da agricultura no Brasil e as
tramas do agronegócio

Patrícia Francisca de Matos

Glaucio José Marafon

Introdução

A análise sobre a modernização da agricultura no Brasil não consiste na reflexão
esgotada do tema, embora haja uma produção robusta na Geografia, Sociologia,
História, entre outras Ciências. (Re)visitar esse processo, enfatizando os agentes
responsáveis pela consolidação e expansão, significa entender que a modernização
foi um marco histórico no espaço agrário brasileiro no século XX, responsável pela
reestruturação produtiva, destruição do meio-ambiente em detrimento do capital,
concentração de terras, conflitos, expropriação dos trabalhadores rurais e
desigualdades sociais. Somados à modernização do campo, outros grandes
empreendimentos do capital (hidrelétricas e mineradoras) promovem efeitos
socioambientais desastrosos. Assim, os últimos cinquenta anos são caracterizados
por disputas territoriais em torno da terra, água e subsolo para atender às demandas
do agronegócio, hidrelétricas e indústrias minero-químicas, ou seja, do capital.
Aqui, as discussões serão centradas na modernização da agricultura, com expansão
do agronegócio com a produção das commodity globalizadas.

O termo agronegócio começou a ser usado no Brasil por pesquisadores, mídia e
governo, a partir da década de 1980, associado ao Complexo Agroindustrial. O
agronegócio deve ser compreendido e analisado como uma versão contemporânea
do capitalismo no campo, correspondendo a um modelo no qual a produção é



organizada a partir de tecnologias, capital, grandes extensões de terra, pouca mão de
obra, produção em alta escala, integração com a indústria, circulação da produção
em outros países, mobilidade do capital produtivo e financeiro e exploração do
meio ambiente em detrimento da reprodução do capital.

Para o Estado, o agronegócio é o modelo que faz desenvolver o campo
brasileiro, porque contribui com o PIB (Produto Interno Bruto), responsável pelo
crescimento da economia e exportação. Os idealizadores do agronegócio somam-se
ao Estado, propagando a importância desse setor para a economia. Esse discurso se
fortificou ainda mais com a crise econômica e política estabelecida no país a partir
de 2013, porque, pelos dados quantitativos da produção, o setor não foi afetado
pela crise.

Essa posição pode ser verificada na propaganda veiculada na emissora brasileira
Rede Globo, desde o ano de 2017, com o slogan “Agro é tech, agro é pop”, seduzindo
e induzindo a sociedade da importância econômica do setor e de que todos os
cultivos e formas de produção estão ligadas ao modelo de produção do agronegócio.
Além do mais, tal propaganda é enganosa ao dizer que o agronegócio gera riqueza,
sem mencionar que é concentrada.

Desse modo, este texto tem como propósito estabelecer reflexões acerca do
processo de modernização da agricultura no Brasil e as faces do agronegócio. Para
isso, a abordagem encontra-se estruturada em quatro itens além da introdução, das
considerações finais e das referências. No primeiro item, apresenta-se uma
discussão sobre a modernização da agricultura no Brasil; no segundo, o papel do
Estado no processo de modernização do espaço agrário brasileiro; no terceiro, uma
discussão sobre o agronegócio; e, por último, o setor sucroenergético como a nova
face da modernização.

A modernização da agricultura no Brasil

O espaço agrário brasileiro, a partir de meados do século XX, iniciou um
processo de mudanças nas relações sociais de produção, em função da
modernização da agricultura, caracterizada pelo uso intensivo de tecnologias e



capital. O Estado foi responsável por fomentar e legitimar esse processo por meio
de implementação de políticas públicas direcionadas para créditos, programas,
financiamentos, pesquisas e infraestruturas.

O Estado tinha convicções de que investir na modernização da agricultura
renderia a expansão da produção agrícola no país e do setor industrial, e, portanto,
o desenvolvimento econômico. Para isso, era importante produzir culturas que
gerassem o superávit da balança comercial, seguindo modelos que já tinham sido
implantados em outros países, sobretudo nos Estados Unidos (Matos, 2011).

A modernização era vista e projetada como a forma de atingir o
desenvolvimento rural e, assim, era apresentada como a imagem do progresso. A
ideia de desenvolvimento rural se restringia à produção, e o crescimento da
produção agrícola era o principal indicador para mensurar o desenvolvimento
econômico do campo de vários países que adotaram o pacote tecnológico da
Revolução Verde.

Para Brum (1988), o objetivo da “Revolução Verde” era contribuir para o
aumento da produção e da produtividade agrícola no mundo. “Através dessa
imagem humanitária, ocultavam-se, no entanto, poderosos interesses econômicos e
políticos ligados à expansão e fortalecimento das grandes corporações a caminho da
transnacionalização.” (Brum, 1988, p. 44).

Gonçalves (2006, p. 226) refere-se à “Revolução Verde” da seguinte forma:

A Revolução Verde se desenvolveu procurando deslocar o sentido social e político das lutas contra a
fome e a miséria, sobretudo, após a Revolução Chinesa. Camponesa e Comunista, de 1949. Afinal, a
grande marcha de camponeses lutando contra a fome brandindo bandeiras vermelhas deixara fortes
marcas no imaginário. A Revolução Verde tentou, assim, despolitizar o debate da fome atribuindo-lhe
um caráter estritamente técnico. O verde dessa revolução reflete o medo do perigo vermelho, como se
dizia à época. Há, aqui, com essa expressão Revolução Verde, uma técnica argumentativa própria da
política.

A modernização da agricultura planejada e financiada pelo Estado iniciou-se no
Sul do Brasil nos anos 1950 e, em curto espaço de tempo, promoveu mudanças no
perfil produtivo agrícola, sobretudo com a produção de soja. Na década de 1970,
expandiu para a região do Cerrado, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e



Minas Gerais, tornando esses estados grandes produtores de commodities por meio
de uma agricultura cientifica e globalizada. Depois de 1990, territorializou nos
estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, formando a região denominada de
MATOPIBA, e nos estados de Rondônia, Amazonas, Pará e Roraima. A expansão
territorial do agronegócio ocupa, especialmente, terras propícias para mecanização,
logo, são as áreas de relevo plano com disponibilidade hídrica, territórios
prioritários, porque, ao se apropriar, o capital não tem interesse apenas na terra,
mas também no que ela contém de outros recursos naturais, configurando
elementos de disputas territoriais.

Por ter sido um processo conduzido pelo Estado, espaços foram prioritários
para investimentos do capital, transformando-se, em curto espaço de tempo, em
territórios para e do capital. Harvey (1992) aponta que as concepções de tempo e
de espaço são criadas, necessariamente, por meio de práticas e processos materiais
que servem à reprodução da vida social e que cada forma de produção agrega
práticas e conceitos de tempo e de espaço, como também de divisões do trabalho. A
divisão do trabalho na produção capitalista possui, entre outras características, a
reorganização do espaço e, nesse contexto, a mecanização do território é
potencializada pela reprodução ampliada do capital.

A modernização do campo visava aumentar a produção e produtividade, sem
levar em conta todos os efeitos socioambientais e culturais advindos desse modelo
de produção. Também não foram levados em consideração os problemas da
estrutura fundiária do país, como a concentração de terras, e, portanto, a
implantação da reforma agrária não era projeto prioritário para o governo embora,
em 1964, tenha sido aprovado o Estatuto da Terra para viabilizar a reforma agrária
no país. Ao invés de viabilizar a reforma agrária, o modelo optado para o
desenvolvimento do campo brasileiro, via modernização do campo, reforçou a
concentração de terras, as desigualdades sociais e a expulsão de milhares de pessoas
do campo para a cidade.

Com o avanço da modernização, ocorre a “industrialização da agricultura” – ou
a “industrialização do campo” – com a constituição dos Complexos



Agroindustriais. A constituição dos CAIs, denominados por Delgado (1985) e
Graziano da Silva (1996) como “industrialização do campo”, caracterizou-se pela
constituição de um ramo industrial a montante (meios de produção para a
agricultura) e a jusante (processamento de produtos agrícolas). Marafon (1998)
entende como “indústria para a agricultura” e “indústria da agricul- tura”,
respectivamente.

A relação e dependência entre agricultura e indústria foi possível, sobretudo, porque a agricultura
passou a utilizar meios mais artificiais em detrimento dos naturais e a população aderiu a uma
alimentação mais industrializada, procedente das agroindústrias, como os enlatados, os processados, os
derivados da soja, do trigo, as carnes de frango de granja, os alimentos com corantes, os aromatizantes, os
conservantes, dentre outros, garantindo a reprodução do capital agroindustrial.

A expansão dos CAIs, seja de capital nacional ou internacional, para atender a
demanda interna e externa, sobretudo a partir dos anos de 1980, permite
compreender a intensificação da relação entre agricultura, indústria e capital e as
metamorfoses na reestruturação produtiva, nas relações entre o homem e a
natureza que se consubstanciam na modificação das relações sociais de produção e
de trabalho.

Outro elemento importante a ser considerado é a formação em rede dos
complexos agroindustriais. Assim, “[…] a função de uma determinada unidade
empresarial é definida não somente em termos de sua própria natureza, mas
também, e principalmente, a luz de suas relações com outras empresas” (Mazzali,
2000, p. 155). As redes constituem uma organização espacial que permite a
interdependência entre instituições, empresas, sujeitos e diferentes territórios.

O processo produtivo, conduzido pela lógica do mercado global e das inovações
tecnológicas, por meio da utilização de instrumentos da Biotecnologia, da
Engenharia Genética, Engenharia Mecânica, Agronomia, entre outros,
incorporando um novo campo de valorização do capital, afeta de forma direta as
relações sociais de produção e modifica o cotidiano do campo com um novo tempo.
“Dados que vão permitir reinventar a natureza, modificando os solos, criando
sementes e até buscando, embora pontualmente impor leis ao clima. Eis o novo uso



agrícola do território no período técnico-científico-informacional.” (Santos e
Silveira, 2008, p. 118).

Em linhas gerais, entender a modernização da agricultura é necessário não
apenas se remeter às mudanças nas bases técnicas de produção e o novo formato de
produção com as tendências globalizadas de mercado, mas as mudanças do modelo
reverberada diretamente nas relações socais de produção. Por isso, para além do
discurso do crescimento da produção agrícola no país, o processo de modernização
do campo promoveu instrumentos indutores da desigualdade social, na
especialização da produção, na exclusão de trabalhadores do campo, na
concentração de terras, na forte dependência da agricultura com a indústria, na
precarização das relações de trabalho, nos impactos ambientais, sobretudo nos
recursos hídricos e vegetação e no uso intensivo de agrotóxicos. Outro impacto
desvelado recentemente consiste na segurança alimentar, em função da
insustentabilidade ambiental e social do modelo destrutivo de produção do
agronegócio.

Estratégias do Estado para consolidar a agricultura
moderna no país

Em aproximadamente duas décadas, isto é, no período que se estende das
décadas de 1960 a 1980, o Estado manteve uma forte política de concessão de
subsídios para viabilizar a modernização da agricultura no país, como o crédito
rural subsidiado, a política de garantia de preços mínimos, a criação de programas e
implantação de infraestrutura, como a construção de rodovias pavimentadas,
portos, pontes, aeroportos, usinas hidrelétricas, eletrificação rural e a construção de
armazéns destinados a grãos para dinamizar a produção e a circulação da produção
agrícola.

O Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) foi o principal instrumento
utilizado para a consolidar a modernização. Ao invés de ser uma política que
efetivamente consolidasse o desenvolvimento rural, essa política foi promotora de
desigualdades devido ao seu caráter seletivo, por se concentrar principalmente nas



regiões Sul e Sudeste e direcionada aos médios e grandes produtores.
Agregam-se ao crédito rural a instituição da política agrícola de garantia de

preços mínimos e o seguro agrícola. A instituição da política agrícola garantia a
estabilização de preços, por eventualidades de intempéries naturais e variações dos
preços de mercado. O seguro agrícola oferecia ao produtor o ressarcimento de
quaisquer prejuízos nas lavouras. Em conformidade com outras políticas agrícolas,
essas também foram carregadas de benefícios para certos tipos de lavouras e
determinados produtores. Mais uma vez, a soja e seus médios e grandes produtores
foram os favorecidos, o que demonstra que essa era uma política de modelo
seletivo. Brum (1988) afirma que as políticas agrícolas de modernização do campo
foram carregadas de equívocos, devido ao fato de os incentivos serem direcionados
às culturas exportáveis, sendo que o correto seria a produção de alimentos para os
brasileiros. Todavia, para o capital, “o principal objetivo de produzir alimentos não
é para que sejam comidos, mas sim para gerar lucros.” (Brum, 1988, p. 137).

Outro fator muito importante para consolidar a agricultura moderna no Brasil
foram os investimentos em pesquisas científicas. A criação da EMBRAPA
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), em 1973, foi importante porque ela
passou a coordenar e executar as pesquisas científicas para a agropecuária em todo o
país. As pesquisas eram voltadas para a melhoria da produção, prevenção de
doenças, aumento do rendimento por hectares, atendimento às exigências do
mercado quanto a variedade produzida, tamanho, sabor e outros; diminuição do
tempo de produção e exploração de novas áreas, como o caso do Cerrado.

Desde a criação da EMBRAPA, diversas unidades de pesquisa foram instaladas
por todo o Brasil. Contam atualmente com 46 centros de pesquisa e ainda mantém
cooperação técnica com vários países (EMBRAPA, 2018). Somam-se à EMBRAPA
universidades e institutos de pesquisa de âmbito estadual e federal, e empresas
privadas, como a Monsanto, que pesquisam novas tecnologias direcionadas para as
atividades agropecuárias brasileiras.

Para as áreas do Cerrado, o direcionamento das políticas públicas ocorreu após
a década de 1970, a partir das políticas do II PND (Plano Nacional de



Desenvolvimento), com estratégias para ocupar economicamente e integrar essa
região às demais do Brasil. As políticas de desenvolvimento do PND, juntamente
com as características topográficas, climáticas e hídricas do Cerrado, propiciaram a
ocupação dessas terras pelo capital para a produção de monocultura de grãos, com
destaque para a soja, milho e, mais recentemente (após os anos 2000), a cana-de-
açúcar. Outro fator, não menos importante, foram os investimentos na logística
para o adequado movimento da produção, circulação e modernização do território.

Ainda para consolidar a agricultura moderna no Cerrado, alguns programas
foram criados. Os de maior destaque no âmbito da inserção de capital e tecnologia
foram o PRODECER (Programa Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento Agrícola da
Região dos Cerrados) e o POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento dos
Cerrados). Esses dois programas objetivaram a incorporação das terras do Cerrado
sob os moldes empresariais de produção com o uso de capital e tecnologia e o
direcionamento da produção para as culturas destinadas à exportação e às
agroindústrias. E esses empreendimentos alcançaram seus intentos: implantar
novos sistemas de uso e manejo da terra baseados na ciência, na tecnologia e na
informação; alavancar a expansão de commodities nas regiões Centro-Oeste, na
Bahia e em Minas Gerais; e também divulgar as potencialidades agropecuárias do
Cerrado. Para Inocêncio e Pessôa (2014), os mecanismos utilizados pelo governo
para consolidação e expansão da agricultura moderna no Cerrado possibilitaram a
inserção dessa região como grande produtora de grãos, com as estratégias
geopolíticas de apropriação dos seus territórios.

As áreas de Cerrado, assim como outros lugares do país, nos decorridos anos de
1980 e 1990, em função da conjuntura política e econômica, foram marcadas pela
diminuição dos investimentos governamentais para expansão da agricultura
moderna. Todavia, a produção de grãos não teve decréscimo, em função do setor
nessa época estar consolidado no país. Ainda no final da década de 1990 são
retomados os investimentos do crédito rural e os recursos destinados foram
aumentados ano a ano. Conforme Delgado (2012), no período de 2001 a 2010, o
crédito concedido cresceu 148%.



Do mesmo modo, para atender às demandas do processo produtivo do
agronegócio, o Estado investe em infraestrutura para eficácia da circulação e
competitividade do setor. As corporações do agronegócio estão sempre a
reivindicar do governo investimentos em fixos que atendam às suas demandas
(rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias) e em energética (geração e
transmissão de energia elétrica). Para melhorar a fluidez, os fixos construídos são
cada vez mais dotados de tecnologias, possibilitando a circulação em tempo mais
rápido, permitindo a ligação entre os territórios e a modernização do território.

O agronegócio depende da modernização do território, além de exigi-la, visto
que a produção é regida por uma economia globalizada, com racionalidade
determinada pelo mercado e pela fluidez. “Daí a busca voraz de ainda mais fluidez,
levando a procura de novas técnicas ainda mais eficazes. A fluidez é, ao mesmo
tempo, uma causa, uma condição e um resultado.” (Santos, 2006, p. 274).

O avanço das redes, tanto materiais quanto imateriais, gera novos usos do
território para a produção, permitindo não apenas a circulação de mercadorias, mas
também a fluidez de informações e dados. “ Uma das características do mundo
atual é a exigência de fluidez para a circulação de ideias, mensagens, produtos ou
dinheiro, interessando aos atores hegemônicos” (Santos, 2006, p. 274).

Além das investidas do Estado, é reforçado o papel do setor privado no
financiamento da agricultura brasileira, principalmente das tradings mundiais.
Com a participação na financeirização da agricultura pelas grandes corporações do
agronegócio, instala-se novo modelo de dominação do capital privado sobre os
produtores, a economia e o território. Ademais, essas corporações controlam a
produção, a comercialização e monopolizam as exportações, reestruturando as
relações de produção para atender a lógica de um mercado cada vez mais
globalizado e competitivo. Santos e Silveira (2001) afirmam que as grandes
empresas usam de modo seletivo o território, pois escolhem e hierarquizam os
espaços mais viáveis para uma produção competitiva.

Com o apoio do Estado, o agronegócio foi materializando e expandindo no
campo brasileiro “disputando” territórios, expulsando os camponeses do campo



e/ou explorando a força de trabalho ou manipulando a sua produção. A ação
manipuladora da produção é caracterizada pelas agroindústrias como integração.
Mas que integração é essa que monopolizam o território? As empresas implantam-
se em lugares estratégicos, estabelecendo contratos com camponeses ou empresários
rurais, e estes ficam subordinados a o que, como e quando produzir, o que ocorre,
por exemplo, com a suinocultura, a avicultura, a laranja, cana-de-açúcar, entre
outras culturas.

O agronegócio da soja, da cana e de outras
monoculturas

O resultado do desenvolvimento das forças produtivas na agricultura brasileira
e todo o sucesso desse empreendimento
agroindustrial/comercial/financeiro/especulativo, chamado de agronegócio, tem
nome: processo destrutivo das forças produtivas e da força de trabalho familiar e
assalariada (Tomaz Júnior, 2010).

O processo de modernização do campo deve ser compreendida a partir da lógica
contraditória do capital, pois é devido a essa lógica que o agronegócio tem
territorilizado e expandido. “O Brasil do campo moderno, dessa forma, vai
transformando a agricultura em um negócio rentável regulado pelo lucro e pelo
mercado mundial. O agronegócio é sinônimo de produção para o mundo.”
(Oliveira, 2006, p. 37). Todos os investimentos governamentais no setor agrícola
promoveram rápido crescimento na produção agrícola do país. A produção de
grãos saltou de cerca de 25 milhões de toneladas, na safra de 1965, para 59 milhões
de toneladas, em 1985, um aumento superior a 100% no período de vinte anos.
Desse período em diante, o crescimento foi contínuo, atingindo em 2016,
aproximadamente, cerca de 200 milhões de toneladas, em uma área de 60 milhões
de hectares (IBGE, 2018).

O desempenho mais significativo de toda a produção de grãos foi o da soja, cuja
produção era praticamente inexistente em 1965. Em 1970, atingiu cerca de 1,8
milhões de toneladas, concentradas na região Sul e, em 2016, cerca de 96 milhões



de toneladas, espacializadas, principalmente, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste. Cinco estados localizados na região Centro-Sul do Brasil (Mato Grosso, Rio
Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul) concentraram, no ano de
2016, 75% da área cultivada com soja (79 milhões de toneladas), cerca de 77% da
produção nacional.

Em nível nacional, o Mato Grosso, desde o ano de 2000, é o maior estado
produtor de soja, registrando, em 2016, cerca 28% do total produzido no Brasil.
Além disso, conforme dados do IBGE, dos vinte maiores municípios produtores de
soja do país, em 2016, treze são mato-grossenses. Embora haja centralização da
produção de soja na região Centro-Sul, é salutar dizer que nos últimos anos,
conforme dados do IBGE, cerca de 2.100 municípios no país cultivaram a
commodity soja.

O aumento da produção de grãos além da área plantada se deve ao aumento da
produtividade. O rendimento em média nacional das principais culturas agrícolas
(soja, milho) nas últimas duas décadas saltou de 1,5 toneladas para 2,9 toneladas
por hectare, em função da inserção de tecnologias como sementes melhoradas,
fertilizantes e agrotóxicos. Para Bombardi e Garvey (2016, p. 28) três cultivos, soja,
milho e cana convergem 67% de todo agrotóxico comercializado no Brasil. “Ou
seja, dois terços do montante de agrotóxicos comercializados no país têm como
receptáculo três culturas expoentes da agricultura capitalista brasileira e que
figuram, como foi apontado, entre os 12 primeiros lugares na pauta total de
exportação brasileira”.

A produção de cana, soja e milho apresenta o seguinte cenário a nível mundial:
primeiro na produção de cana; segundo na produção de soja e terceiro de milho.
Agregam-se a esses,o café e a laranja (primeiro produtor mundial) e o algodão
(quinto produtor mundial). Esses produtos estão também no topo das exportações
e a soja é o grande destaque.

Com os dados quantitativos de produção do agronegócio, Oliveira (2006),
Júnior, Barbosa e Sá (2018) reforçam que ainda são as pequenas unidades que
produzem a maioria, cerca de 70% dos alimentos do povo brasileiro. Também é



preciso reforçar que gera empregos, renda e contribui para o crescimento do país,
conservação do meio ambiente e a soberania alimentar.

Mesmo diante dessa realidade, os investimentos governamentais são alocados
em maior parte para o agronegócio em detrimento da agricultura familiar. Nos
últimos vinte anos, os recursos destinados para agricultura empresarial
representaram cerca de 80% em relação ao total destinados para agricultura
familiar, comprovando, dessa forma, que, para ser produtivo, o agronegócio
depende de garantias políticas por parte do Estado.

Portanto, o agronegócio vivendo sua fase midiática, procura apenas manter-se como beneficiário dos
recursos do fundo público. Ou seja, reiterando, o agronegócio continua sendo a reprodução do passado.
Um passado, que vem desde o período colonial, e que não trouxe benefício algum às regiões onde se
desenvolveu. Basta para se comprovar esta afirmação ver a realidade da região da Zona da Mata
nordestina, onde estão agronegócio da cana-de-açúcar, e os altos índices de pobreza ainda existentes
(Oliveira, 2016, p. 116).

O Estado transformou muitos lugares do país em territórios de produção de
grãos, por meio de subsídios essenciais à expansão do capital, beneficiando,
principalmente, a consolidação do agronegócio, das agroindústrias ligadas à cadeia
de grãos e carnes e mais, recentemente (vinte anos), ao setor sucroenergético. Essa
atividade vem constituindo um novo cenário da produção agrícola no país,
principalmente nas áreas de Cerrado, sendo, portanto, mais uma atividade
promotora de muitos efeitos ambientais e sociais em diversas escalas.

Setor sucroenergético: uma nova fase de
modernização?

O Brasil constitui o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, seguido da
Índia e da China, apresentando uma área plantada de aproximadamente, nove
milhões de hectares em 2016, conforme dados do IBGE. O cultivo da cana teve
incentivos para expansão no Brasil, no final da década de 1970, em função da crise
do petróleo, que promoveu grande impacto sobre a economia de muitos países.
Para minimizar o desequilíbrio na balança comercial brasileira, causado pela brusca



elevação dos preços do petróleo, o Estado decidiu implementar políticas públicas
com o objetivo de criar alternativas energéticas, contrapondo-se à dependência do
petróleo. Foi criado o PROÁLCOOL (Programa Nacional do Álcool) com
objetivo de estimular o crescimento das lavouras de cana e usinas para a produção
do álcool, visando atender às necessidades dos mercados interno e externo.

Assim como outras políticas agrícolas, o PROÁLCOOL constituiu em um
programa excludente, tanto de produtores quanto de regiões. Thomaz Júnior
(2002) afirma que, na primeira etapa do programa (1975 a 1979), o estado de São
Paulo ficou com a maior parte dos recursos, algo em torno de 35%. Resultado disso,
São Paulo consolidou-se na produção sucroalcoleira, tornando-se o maior produtor
de cana-de-açúcar, dominando desde a década de 1980, a metade da produção
nacional.

A partir de 2003, outros incentivos governamentais foram viabilizados para
expandir a produção de cana e implantação de usinas devido a necessidade de
substituição dos combustíveis fósseis por “combustíveis limpos” e isso conferiu
uma posição de destaque ao etanol brasileiro com o cultivo da cana-de-açúcar, visto
que esta constitui a principal fonte de energia da matriz energética dos
biocombustíveis no Brasil. Essa nova fase é um movimento gerido pelo governo e
também pela iniciativa privada, tanto nacional quanto internacional. No que se
refere aos subsídios do governo, destacam-se os financiamentos, sobretudo de
recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e
isenções fiscais para a instalação de usinas e investimentos em logística. Assim, a
lógica espacial para a implantação de usinas está diretamente relacionada às
vantagens fiscais do governo, aos aspectos físicos, ao acesso à matéria-prima e à
mão-de-obra, enfim, fatores que possibilitam a produção e expansão.

Além dos incentivos mencionados, tem-se o marketing mundial da produção da
energia “limpa”, “verde”, “ecologicamente correta”. Para o governo brasileiro e os
defensores dos biocombustíveis, as vantagens do uso da energia limpa não se
limitam apenas na preservação do meio ambiente, mas, na geração de emprego e
renda, e, consequentemente, no desenvolvimento social e econômico do país. Mais



uma vez na história brasileira, o Estado investe numa atividade que está em curso
no mundo, propagando o discurso de progresso socioeconômico. Agora, com a
novidade do discurso da preservação e preocupação ambiental.

Consequentemente, a área ocupada com a cana-de-açúcar se expande de forma
acelerada no território brasileiro. Esse crescimento ocorre tanto no estado de São
Paulo consolidado desde a década de 1970 quanto em outros estados como em
Minas Gerais e Goiás. Em 2000, Minas Gerais produzia 18.706.313 toneladas e
Goiás, 10.162.959. Em 2016, atingiram 69.934.887 e 71.061.922 toneladas,
respectivamente. São Paulo produziu 442 das 768 milhões produzidas no Brasil,
seguidos de Goiás e Minas, que juntos produziram 144.996.809 toneladas, isto é,
cerca de 20% da produção nacional. Nos três maiores estados produtores de cana-
de-açúcar estão também concentradas as usinas do setor sucroenergético na
produção de açúcar e/ou álcool e cogeração de energia.

As áreas de Cerrado têm se tornado território da cana-de-açúcar, devido
também à proibição do plantio na Amazônia e na Bacia do Alto Paraguai.
Nenhuma usina de álcool poderá ser instalada na Amazônia e no Pantanal, como
está definido no zoneamento agroecológico da expansão da cana-de-açúcar,
elaborado em conjunto pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura, em
parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), que regula o plantio da cana, levando em conta o
meio ambiente e aptidão econômica da região. Por isso, os estados de Goiás e Minas
Gerais se transformaram os estados mais almejados, totalizando, em 2015, 80
usinas, sendo 42 em Minas Gerais e 38 em Goiás (Nova Cana, 2016).

O setor sucroenergético, em sua lógica de expansão, tem se apropriado de novas
áreas, pois a expansão da atividade requer uma grande quantidade de terras para o
cultivo da cana-de-açúcar. A expansão da produção da cana tem ocorrido,
especialmente, por meio de três formas de contrato agrícola entre as usinas e os
proprietários rurais: o contrato de arrendamento, a parceria agrícola e o
fornecimento de matéria-prima. Essas formas de acesso à cana atestam uma



situação de vulnerabilidade do território, a subordinação dos proprietários de terra,
principalmente para os agricultores familiares, restruturação produtiva dos
municípios com aumento exorbitante da produção de cana em detrimento da
produção tradicional de arroz, feijão, milho, entre outros, contribuindo para a
diminuição da produção de alimentos em nível local, regional e,
consequentemente, para a soberania alimentar.

Além do agronegócio, no campo brasileiro, ainda há outros grandes
empreendimentos de exploração do subsolo (mineração) e da água (hidrelétricas)
que atendem a uma lógica de produção global, reestruturando as relações de
produção, de trabalho, os espaços, as paisagens e criando tensões e conflitos nos
territórios do campo. Para Gonçalves (2015), os recursos territoriais (terra, água,
minérios do subsolo) representam também a centralidade das disputas por
território e dos conflitos de classe diante da crescente demanda mundial por
commodities.

Considerações finais

O capital, com o auxílio do Estado, vem se apropriando do território para a
expansão do agronegócio, empreendimentos de exploração da água e do subsolo
com racionalidades emaranhadas a uma lógica de reprodução do capital, falseados
por um discurso de desenvolvimento econômico para o campo e a cidade.

Uma leitura pautada na totalidade do processo de consolidação da agricultura
moderna permite desvelar o que esta causou e continua causando inúmeros efeitos
negativos para a sociedade e para o meio ambiente, como a concentração de terra e
renda, a precarização do trabalho, o deslocamento da força produtiva do campo
para as cidades e também a destruição, contaminação do meio ambiente,
comprometendo a segurança alimentar. Dessa forma, a modernização do campo,
via agronegócio, constitui uma falsa imagem de progresso e de desenvolvimento
rural.

O agronegócio tem como característica a produção em alta escala e, para isso,
precisa de muita terra. Consequentemente, requer aumento da apropriação dos



recursos naturais, como a água para o processo de irrigação. Além disso, promove
graves impactos ambientais (perda de biodiversidade, contaminação dos recursos
hídricos por agrotóxicos, assoreamento, poluição do ar, dos solos, desertificação,
erosão, diminuição da biodiversidade e mudanças climáticas).

Sobre a água, uma das preocupações mundiais do século XXI, conforme o Atlas
da Irrigação, o Brasil está entre os dez países com a maior área irrigada do mundo.
Em um período de quase uma década (2006 a 2014), houve crescimento de 43,3%
da área irrigada com pivôs centrais no país, em uma área de cerca de 380 mil
hectares. Ainda de acordo com o Atlas, embora todas as regiões tenham ampliado
suas áreas irrigadas nas últimas décadas, os aumentos são mais expressivos em São
Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul e Goiás.
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14. Vinho e território: um caminho identitário
comum

Rosa Maria Vieira Medeiros

Raphael Vieira Medeiros

Michele Lindner

Introdução

O objetivo deste capítulo é demonstrar a constituição de territórios,
particularmente o território do vinho, e sua relação identitária com a paisagem e,
por consequência, com o patrimônio. Portanto, é essencial levar em conta o
conceito de patrimônio, paisagem e território. O patrimônio, embora concreto, se
perpetua na memória de uma coletividade com sua subjetividade, seu sentido e sua
experiência; o território, segundo Bonnemaison (2000), é o espaço da identidade,
da identificação e, segundo Saquet (2000), é o espaço apropriado política e
culturalmente para a formação de uma identidade regional e cultural/política.

Por sua vez, a UNESCO (2008), de forma mais detalhada, define a
imaterialidade presente no patrimônio como algo socialmente construído que se
expressa pelas práticas das comunidades, por sua história, pela transmissão, por
meio das gerações do conhecimento, das representações, das expressões, dos saberes
relacionados a instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais. São todos
reconhecidos como patrimônio cultural e apresentam forte relação com o meio
ambiente ao interagirem com a natureza e com o sentido de identidade.

A imaterialidade expressa na linguagem, nas artes, nas práticas, nas festas, na



tradição presente no território, a parcela do espaço que enraíza e reúne aqueles que,
ao compartilharem do mesmo sentimento, constroem um caminho identitário
comum.

Este capítulo, portanto, resgata, em primeiro lugar, o Território e sua relação
Identitária com o vinho; em segundo lugar, trata da Paisagem enquanto expressão
máxima do território do vinho; em terceiro lugar, traz o Patrimônio e sua
capacidade de representar simbolicamente uma identidade, mais precisamente a
identidade vitivinícola em seus aspectos materiais e imateriais; para finalizar este
capítulo, propõe que se reflita sobre vinho como elemento presente na relação
Território, Identidade, Paisagem e Patrimônio.

Território e Identidade

Para que seja possível compreender a relação identitária do vinho com o
território se faz necessário buscar respostas a essas questões: Como é construída a
identidade do vinho? O vinho pode ser um argumento de identidade para o
território?

Será este o território, segundo Medeiros (2015), que se constituirá como um
espaço cultural de identificação, de pertencimento, mas ao mesmo tempo um
espaço político, um lugar do poder onde as ações atendem demandas políticas,
econômicas e sociais. O território passa então por processo de valorização no qual o
sentimento de pertencimento tem importante contribuição.

De acordo com Maby (2007), o espaço como lugar de origem de um vinho é a
garantia de sua identidade e de sua autenticidade. Na viticultura, o princípio
identitário se apoia no “direito do solo”, e as características genéticas do indivíduo
“vinho” são atributos essencialmente geográficos. Com isso, o produto é
autenticado como “cru”, 1 ou seja, como um produto no qual a identidade está
condicionada ao fato de “crescer” em um determinado lugar. Além do mais, o
território é o lugar onde se realiza a “permanência de usos” (Maby, 2007, p. 4).2

Este território onde os usos, costumes, modos de vida são constantes e se
repetem ao longo do tempo é o que Gui De Méo (1998) define como espaço



vivido. Este espaço vivido é impregnado de valores culturais que refletem o
sentimento de pertencimento de cada indivíduo em relação a um determinado
grupo. Concordando com Maby (2007), que afirma que a sede do vinho de terroir3

é uma sede de identidade espacial que pode ser, atualmente, relacionada às
identidades geográficas como “uma inextinguível sede ontológica”. Significa que o
homem não pode viver de forma indiferente num espaço; ele vai transformar este
espaço no sentido de se sentir inserido, de ser parte integrante do mesmo.

O espaço enquanto portador de valores socioculturais atua no sentido de
enriquecer a identidade do vinho. O vinho de terroir é um produto duplamente
territorializado, pois ao mesmo tempo em que está inscrito em um território real,
ele também faz parte de toda a pressão territorial ambiental. O sistema vitivinícola
dá conta de ambos, assim como das restrições relativas aos processos de produção e
às formas de organização social. A identidade territorial é, portanto, indissociável
da identidade de seus componentes, tais como serviços, bens de troca,
infraestruturas, qualidades sociais e natureza. O vinho necessita da identidade
assim como o território, que também necessita de sua identidade, mas identidades
que abranjam pelo menos aquelas que significam “ser” do território. É, pois, uma
interação identitária vinho/território, observável em diferentes níveis, mas é
somente sobre alguns temas precisos que ela assume um nível que possibilita ao
território receber pelo menos tanto quanto ele oferece. Destaca-se ainda que são
três os domínios que mobilizam os recursos do meio nesta relação vinho/território.
São eles: paisagem, patrimônio e saberes, que serão abordados na sequência desse
capítulo.

Paisagem

Nessa relação já identificada entre território, paisagem e patrimônio, torna-se
necessário, em primeiro lugar, conceituar a paisagem.

De acordo com Santos (1996), a paisagem é a sobreposição, ou seja, uma
paisagem é escrita sobre a outra para assim formar um conjunto de objetos com
diferentes idades que representam a herança de tempos passados. A paisagem é a



soma de peças de tempos históricos que representam diferentes maneiras de
produzir coisas, de construir espaço.

Na mesma linha, Silva (1991) conceitua paisagem como o lugar social
percebido e entendido, que expressa ações, relações, assim como objetos sociais.
Portanto, as intervenções humanas na natureza transformam a paisagem em
cultura e, com isso, é possível afirmar que todas as paisagens contêm significados
simbólicos enquanto produtos da apropriação e transformação da natureza pelo
homem. É a dimensão sensível, estética e afetiva da relação que o indivíduo
socializado constrói e reconstrói com o território. Para Berque (1998), o estudo da
paisagem é mais do que uma psicologia do olhar, muito embora represente ou
evoque o imaginário, pois ela tem um suporte indubitavelmente objetivo.

A paisagem, assim como o vinho, é complexa. A paisagem é viva, evolui, além de
ser o resultado da história e das práticas encontradas e identificadas. O encontro do
homem com a paisagem é comparável ao encontro do homem com o vinho, ou seja,
é um encontro realizado a partir de percepções. O vinho, por sua vez, possibilitou a
construção de um quadro de vida identitário que caracteriza as paisagens vitícolas, e
cabe ressaltar que são poucas que fixam essa identidade com tal profundidade. A
paisagem é a testemunha do sentimento de pertencimento, da cultura e das
tradições. O vinhedo foi o agente transformador da paisagem, marcou o seu
território e se tornou símbolo da cultura local e do patrimônio. O vinhedo, o vinho
e as pessoas deste território estão circunscritas na paisagem, e é no sabor do vinho
que está o território, o trabalho e a cultura daqueles que o elaboraram. O território
do vinho marcado pela paisagem vitícola, construída pela tradição, pelos saberes,
luta pela preservação de seu patrimônio histórico e cultural. São esses conceitos a
serem tratados na continuidade deste capítulo.

Patrimônio

A Constituição Brasileira de 1988,4 no artigo 216, define como patrimônio
cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à



memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem:

I. as formas de expressão;
II. os modos de criar, fazer e viver;

III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV. as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às

manifestações artístico-culturais;
V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

É, pois, essa legislação que dá ênfase à natureza material e imaterial do
patrimônio, aos seus elementos identitários cujos significados remetem a vivencias
eternizadas nos bens, nas paisagens, no imaginário que diz quem és, de onde vens e
para onde pretendes ir. É efetivamente a perpetuação da memória de uma
coletividade, de vários sujeitos, de comunidades e, portanto, dos povos. No
entanto, esse patrimônio, apesar de concreto, está marcado por subjetividades, por
significados nos quais o papel da memória é fundamental. São, pois, a subjetividade
e a vivência repleta de significados que expressam a identidade. Portanto, o
patrimônio é das comunidades, e o seu fortalecimento só é possível a partir das
identidades construídas enraizadas nos lugares.

Em relação à materialidade do patrimônio há que se considerar tudo o que se vê,
que se percebe e que está expresso na paisagem. No entanto, a imaterialidade possui
um significado mais profundo, uma vez que, por ser socialmente construída, sua
expressão se dá por meio de formas intangíveis, tais como o conhecimento, as
práticas comunitárias do presente, do passado, a transmissão oral ou de práticas
efetuadas pelas famílias, pelas comunidades ou de pessoa para pessoa. A
imateralidade do patrimônio também é expressão de representações,
conhecimentos e saberes materializado nos instrumentos, objetos, artefatos e
espaços culturais. Esse patrimônio cultural transmitido por intermédio das
gerações recria-se constantemente de acordo com as características do meio e da



relação que os grupos sociais, as comunidades estabelecem com os lugares onde
vivem. Sua história, seu sentimento de identidade e de pertencimento expressam
também essa relação fortalecida pela língua, pelas práticas religiosas, pelas festas,
pelos saberes, pela tradição. Isso possibilita afirmar que o patrimônio imaterial se
constrói em lugares, em espaços, por pessoas, por comunidades plenas de valores e
significados. Segundo Silva (2000),5 “o património não é só o legado que é herdado,
mas o legado que, através de uma seleção consciente, um grupo significativo da
população deseja legar ao futuro”. Para a autora, há uma escolha cultural, ou seja,
uma vontade de que as gerações futuras herdem esse patrimônio, o que não impede
a existência implícita da posse, do poder de um grupo sobre este legado. A ideia de
posse remete à ideia de valor atribuído a esse patrimônio sujeito à moda e ao gosto
do momento. É esse o patrimônio cultural que para Silva (2000) “compreende
todos aqueles elementos que fundam a identidade de um grupo e que o diferenciam
dos demais”. A identidade presente construída com os elementos do passado
possibilita efetivamente o sentimento de pertencimento e de identificação com a
comunidade ao mesmo tempo em que estabelece as diferenças com outras
comunidades. Nesse sentido, o elemento determinante que define o conceito de
patrimônio é a sua capacidade de representar simbolicamente uma identidade.

Autores como Garnier e Serre (2015) destacam que a valorização do
patrimônio está marcada por elementos identitários e territoriais que provocam
mudanças significativas. Destacam que algumas ações são necessárias para o
reconhecimento e fortalecimento do patrimônio, principalmente a criação de
políticas públicas e a interação/envolvimento do poder local com as comunidades.
A soma das ações das comunidades com poder local, empresários e turistas
contribuirão para o fortalecimento de identidades coletivas fundamentais na
constituição de um território do vinho coeso e reconhecido como patrimônio.

O território do vinho com suas paisagens constituem um patrimônio fun-
damental para o desenvolvimento de atividades ligadas à produção, ao consumo e,
sobretudo, à cultura. E quanto ao vinho, este sim é um elemento da cultura que
resulta do trabalho, e seu consumo é fator de aproximação dos homens. O vinho é o



resultado de múltiplas iniciativas associadas à projetos, nos quais atuam diferentes
atores.

Para Veschambre (2009), a demanda pela valorização efetiva do patrimônio é
uma forma de contribuição no sentido de construir as identidades sociais que
legitimam o crescimento decorrente da apropriação do espaço. No entanto, cabe
considerar que a paisagem tradicional é um elemento de identificação e de
promoção desses territórios culturalmente constituídos. De acordo com Pastor
(2006), o uso desse patrimônio cultural como atrativo turístico é amplamente
promovido pelas administrações como forma de ampliar a oferta do turismo
cultural. Sugere o autor que, em primeiro lugar, se delimite os vinhedos com suas
características especificas e se organize um plano de proteção com o auxílio dos
proprietários. Em um segundo momento, deve-se buscar e/ou construir junto com
o poder político local uma legislação que proteja este patrimônio. Portanto, na
visão do autor, devem ser os Municípios, nos quais os vinhedos demarcam e
embelezam a paisagem, os primeiros a buscarem a proteção desse patrimônio. É esse
o caminho para a proteção oficial do patrimônio da cultura da uva e do vinho.

Com o passar dos anos, a qualidade dos vinhos foi aprimorada e se tornou
necessária uma certificação para proteger e respaldar a origem e a qualidade desses
produtos. Foi por meio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
que se tornou possível essa certificação, primeiramente com a Indicação de
Procedência (IP) e, mais tarde, de uma forma mais completa, com a Denominação
de Origem (DO), conforme é possível observar na figura 6. Esta última só se
tornou possível ao considerar, para sua concessão, como essenciais, todos os
elementos históricos e culturais da região.

Figura 6 – Indicações Geográficas de Vinhos do Brasil



Fonte: EMBRAPA UVA E VINHO.

Considerações finais

Algumas questões surgem após a elaboração deste capítulo, entre elas: Como
traçar um paralelo entre apreciar a paisagem e apreciar o vinho? Como proteger o
patrimônio vitivinícola? Como compreender o significado e a importância do
território do vinho?

A paisagem é viva, dinâmica, resulta da história, dos fazeres e dos saberes. O
vinho possibilita o encontro do homem com a paisagem e com o patrimônio. A
paisagem vitícola é visível e facilmente identificada por seus aspectos lineares e
regulares adaptados ao relevo e à exposição do sol com sistemas de produção muito
próprios. Portanto, é modeladora. Indica também um quadro de vida identitário
relacionado à uva e ao vinho. Degustar a paisagem significa acompanhar a
tipicidade dos vinhos que é um portador de imagens, de vocabulários, de lugares, de
terroirs, de valorização de saberes e de exigências. O vinho traz consigo uma



linguagem de sentidos e, por que não dizer, de sensualidade expressa no
encantamento que provoca, na magia que seduz, no imaginário que se apropria dos
sujeitos. É a receita da felicidade, da harmonia, da beleza, da variedade, da
diversidade, da generosidade e, sobretudo, da festa.

O milagre do vinho é, portanto, o milagre da vida, e o vinho, que leva às
promessas e à alegria terrena naturalmente usará o mesmo simbolismo no
pensamento secular, como se a secularização desse imaginário se referisse
imediatamente a uma arte de viver (Maby, 2007). O vinho é, pois, um bem
cultural, e o processo, cujo início se dá no plantio da uva, passa pela sua vinificação
e finaliza na degustação e na convivialidade, constitui uma cadeia patrimonial, que
é a expressão identitária de um território marcado pela cultura, história e tradições.

Território, identidade, paisagem e patrimônio têm no vinho o elemento
comum. De acordo com Maby (2007), assim como não há vinho sem fala ou
identidade sem voz, não há geografia sem palavras.



Referências

BERQUE, Augustin. “Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos da problemática para uma Geografia
Cultural”. In CORRÊA, Roberto L. e ROSENDAHL, Zeny (orgs.). Paisagem, tempo e cultura. Rio de
Janeiro, UERJ, 1998, pp. 84-91

BONNEMAISON, Joel. La géographie culturelle. Paris: CTHS, 2000.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 06 set. 2018.

DI MÉO, Gui. Les territoires du quotidien. Paris: L’Harmattan, 1996.

EMBRAPA Uva e Vinho. Indicações geográficas de vinhos do Brasil: denominação de Origem Vale dos Vinhedos.
Disponível em: https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/do-vale-dos-vinhedos. Acesso em: 18 jan. 2018.

GARNIER, D’Edwige e SERRE, Frédéric. Patrimoine, identité et développement territorial. Sarrant: La
Librairie des Territoires, 2015.

MABY, Jacques. Conférence donnée à la Société Géographique Italienne. Rome, 2007. Disponível em:
https://jacquesmaby.wordpress.com/2007/01/13/le-vin-argument-identitaire- du-territoire/- Acesso em:
05 de mar. 2019.

MEDEIROS, Rosa Maria Vieira. “Território espaço de identidade”. In SAQUET, Marco Aurélio e SPOSITO,
Eliseu Savério (orgs.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. Rio de Janeiro: Editora
Consequência, 2015, pp. 215-25.

PASTOR, Luis Vicente Elías. El turismo del vino otra experiencia de ocio. Bilbao: Universidad de Deusto, 2006.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço – técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.

SAQUET, Marcos A. “O tempo, o espaço e o território”. In SOUZA, Álvaro José de et al. (orgs). Paisagem,
Território, Região: em busca da identidade. Cascavel: EDUNIOESTE, 2000, pp. 103-14.

SILVA, Armando Correa da. Geografia e lugar social. São Paulo: Contexto, 1991.

SILVA, Elsa Peralta da. Património e identidade.Os desafios do turismo cultural. I.S.C.S.P. Universidade
Técnica de Lisboa , Lisboa, 2000



VESCHAMBRE, Vincent. “Dimension spatiale de la construction identitaire“. In GRANDJEAN, Pernette.
Construction Identitaireet Espace. Paris: L’Harmattan, 2009, pp.137-51.
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Parte IV – Políticas públicas, trabalho e saúde no
rural brasileiro



15. A adoção da abordagem territorial nas
políticas de desenvolvimento rural

Antonio Nivaldo Hespanhol

Introdução

As políticas de apoio ao desenvolvimento rural no mundo e no Brasil estiveram
vinculadas unicamente à dimensão econômica até pelo menos os anos oitenta do
século passado. Os espaços rurais eram reconhecidos tão somente como áreas em
que residiam agricultores dedicados ao cultivo de plantas e/ou à criação de animais.

No ano de 1988, o documento “O Futuro do Mundo Rural”, publicado pela
Comissão Europeia, introduz uma visão não exclusivamente agrária dos espaços
rurais, com o entendimento de que a crise neles instalada, mais do que de origem
setorial, decorre da forma como o mundo rural passou a se integrar no novo
modelo de sociedade. Desde então, as políticas de promoção do desenvolvimento
rural, no caso da União Europeia, passaram a considerar o caráter multissetorial e
multidimensional dos espaços rurais, assim como a valorizar a abordagem
territorial de desenvolvimento, por meio da qual se procura integrar os espaços
rurais e urbanos. Lançado no ano de 1991, o programa europeu Ligações Entre
Ações de Desenvolvimento da Economia Rural (LEADER) visava apoiar o
desenvolvimento de atividades diversificadas no meio rural, com base no
aproveitamento dos diferentes atributos locais.

No Brasil, as políticas de promoção do desenvolvimento rural mantiveram-se
restritas ao apoio à produção agropecuária até 2003, quando algumas iniciativas
oficiais surgiram com o objetivo de mudar esse quadro. Mesmo assim, as zonas



rurais continuaram, e ainda continuam, fortemente identificadas com o
desenvolvimento dessa atividade.

No presente texto, tratar-se-á da abordagem territorial nas políticas públicas
voltadas ao meio rural, evidenciando a sua origem e dando ênfase à análise de sua
adoção, no caso brasileiro, tomando como referência, particularmente, o Programa
Nacional de Desenvolvimento dos Territórios Rurais (PRONAT) e o Programa
Territórios da Cidadania, criados nos anos 2003 e 2008, respectivamente.

Além da introdução, considerações finais e referências, o texto está estruturado
em mais dois itens: a emergência da abordagem territorial e o reconhecimento da
importância da agricultura familiar e a adoção da abordagem territorial no Brasil.

A emergência da abordagem territorial

As políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural, no decorrer dos
quarenta anos que sucederam o término da Segunda Guerra Mundial (entre 1945 e
1985), tiveram cunho essencialmente setorial, pois se restringiram a estimular a
incorporação de técnicas modernas aos processos produtivos da agropecuária.

Nos países desenvolvidos – e também em alguns subdesenvolvidos –, incluindo
o Brasil, as bases técnica e econômica das atividades agropecuárias foram
amplamente reformuladas. A incorporação de técnicas modernas aos cultivos
agrícolas e às atividades criatórias tiveram, como resultado, por certo, o aumento da
produtividade. Ao mesmo tempo, porém, a aquisição e a operação de máquinas e
implementos agrícolas, a utilização de fertilizantes químicos, biocidas, rações
balanceadas, melhoria genética de plantas e animais, bem como a contratação de
assistência técnica, seguro e financiamento, além de elevarem os custos, ampliaram
o nível de dependência das atividades agropecuárias em relação aos setores
industriais e financeiros.

Acrescidas a essas consequências, a queda dos preços médios dos produtos
agropecuários e a diminuição da necessidade de mão de obra devido à incorporação
de tecnologias mecânicas, químicas e biológicas impuseram a expansão das escalas
médias das explorações. Todo esse quadro, enfim, teve como decorrência não só a



redução do número de unidades produtivas agropecuárias em vários países, como
também a potencialização do deslocamento de populações das zonas rurais para as
cidades.

O esvaziamento e a consequente perda de importância das zonas rurais
tornaram-se um problema crônico em muitos países, e o apoio ao desenvolvimento
de atividades agropecuárias não constituiu medida viável para a revitalização de
muitas áreas rurais. A implementação de projetos focados na valorização dos
patrimônios histórico-culturais e na preservação ambiental, muitas vezes associadas
ao fomento de atividades turísticas, passou então a ser considerada uma saída para a
recuperação econômica desses espaços.

Nesse contexto, a União Europeia lançou, no ano de 1991, o Programa Ligações
Entre Ações do Desenvolvimento da Economia Rural (LEADER), com o objetivo
de dinamizar os espaços rurais a partir do financiamento de projetos inovadores,
elaborados por atores públicos e privados locais, com base no conceito da
abordagem territorial.

Os projetos LEADER se voltaram, preferencialmente, ao melhor
aproveitamento dos conhecimentos tradicionais, à valorização dos patrimônios
culturais e naturais, à implantação de infraestrutura para a melhoria da qualidade
de vida da população rural, à atração de empresas e de população para as zonas
rurais e ao aprimoramento dos produtos locais, normalmente produzidos de forma
artesanal, agregando-lhes valor e atribuindo-lhes qualidade diferenciada. Foram
lançadas edições do LEADER em três sucessivos períodos de programação da
União Europeia: o LEADER I, que se estendeu de 1991 a 1994; o LEADER II,
com duração de 1995 a 1999; e o LEADER+, de 2000 a 2006.

A cobertura territorial e o volume de recursos investidos no programa foram
crescentes de uma edição para a outra. O LEADER I apoiou 217 projetos e nele
foram aplicados 417 milhões de euros; no LEADER II, 906 projetos foram
implementados, com aporte de 1,75 bilhão de euros; e nos 893 proje- tos do
LEADER+ foram aplicados 2,02 bilhões de euros (Hespanhol, 2007a).

No período de programação compreendido entre os anos de 2007 e 2013 e no



atual, que se iniciou em 2014 e se estenderá até 2020, o Programa LEADER foi
incorporado como um dos quatro eixos do Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural (FEADER), assim definidos: a) ampliação da
competitividade dos setores agrícola e florestal; b) melhoria do ambiente e da
paisagem rural; c) qualidade de vida nas zonas rurais e diversificação da economia
rural; d) abordagem LEADER.

No âmbito do quarto eixo, o FEADER passou a financiar projetos que utilizam
abordagens territoriais inovadoras, estabelecidas por meio de parcerias público-
privadas e da constituição de redes de cooperação entre regiões de um mesmo e de
diferentes países, possibilitando, inclusive, o estabelecimento de parcerias
transcontinentais.

A partir da implementação do Programa e da abordagem LEADER nos Estados
Membros da União Europeia, o caráter multifuncional dos espaços rurais passou a
ser reconhecido, assim como foi valorizado o papel dos atores sociais na articulação
dos interesses das comunidades, o que resultou na elaboração de projetos de
desenvolvimento com a participação de agentes públicos e privados.

As experiências bem-sucedidas de desenvolvimento local implementadas em
países desenvolvidos levaram os organismos internacionais, especialmente o Banco
Mundial, a valorizar a abordagem territorial, condicionando a aprovação de
projetos à adoção de estratégias de desenvolvimento ascendentes. A implementação
desse tipo de estratégias é dificultada, porém, nos países subdesenvolvidos, onde,
em sua maioria, não só os níveis de desigualdade social e regional costumam ser
mais elevados do que os dos países desenvolvidos, como também a prática da
participação social é pouco expressiva.

No caso da América Latina, a Organização dos Estados Americanos (OEA), por
meio do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA),
passou a promover o desenvolvimento rural sustentável na perspectiva da
valorização dos atributos dos territórios.

De acordo com Sepúlveda et al. (2005, p. 1),

El enfoque territorial es esencialmente integrador de espacios, agentes, mercados y políticas públicas de



intervención. […] el territorio es considerado como un producto social e histórico – lo que le confiere
un tejido social único -, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de
producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se
encargan de darle cohesión al resto de los elementos.

Apesar de sua ampla utilização para fundamentar a elaboração de políticas
públicas voltadas ao meio rural, a estratégia do desenvolvimento territorial não se
tornou protagonista nos países desenvolvidos e pouco avançou nos
subdesenvolvidos, inclusive no Brasil. Ainda que o sofisticado discurso que a
envolve, veiculado pelos organismos internacionais, tenha sido incorporado às
políticas públicas de vários países da América Latina, as instituições encarregadas de
sua execução continuaram atuando dentro da lógica setorial.

O reconhecimento da importância da agricultura
familiar e a adoção da abordagem territorial no Brasil

Antes de tratarmos propriamente da implementação da abordagem territorial
nas políticas de desenvolvimento rural no Brasil, é importante salientar as
dimensões continentais do país, que o tornam tão heterogêneo e diversificado. O
meio rural brasileiro sempre foi – e continua sendo – profundamente identificado
com a produção agropecuária, a qual esteve invariavelmente voltada ao
atendimento da demanda do mercado internacional, embora o mercado interno
também seja expressivo e haja segmentos produtivos que se ocupam exclusivamente
de seu abastecimento, com destaque para a participação dos chamados agricultores
familiares.

Os cultivos para o mercado interno tornaram-se mais relevantes a partir dos
anos 1950, com a intensificação dos processos de industrialização e urbanização.
Mesmo assim, o país continua identificado pelas exportações de commodities
agropecuárias e minerais e delas economicamente dependente, situação que foi
ainda reforçada nos anos 2000, quando ocorreu o processo de reprimarização da
pauta de exportações, com queda da participação dos produtos manufaturados e
expressiva elevação da importância das commodities, principalmente os produtos



agropecuários.
No ano de 2015, a exportação desses produtos atingiu 88,2 bilhões de dólares,

de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), representando
46% do valor total das exportações do país. A exportação de produtos ligados às
cadeias produtivas da soja (grãos, farelo e óleo), da carne (aves e bovinos), de papel e
celulose e de açúcar e etanol atingiu 61,4 bilhões de dólares, perfazendo 69,6% da
soma total das exportações relacionadas ao agronegócio e 36,4% do volume total no
mesmo ano, conforme se verifica na tabela 1.

Tabela 1 - Brasil: valor das exportações dos principais produtos agropecuários em
2015 (em bilhões de dólares)

Produtos Valor Participação sobre o total %
Complexo soja (grão, farinha e óleo) 27,9 31,6

Carnes 14,7 16,7
Celulose / papel 10,3 11,7
Açúcar e etanol 8,5 9,6
SUBTOTAL 61,4 69,6
Couro e peles 2,7 3,1

Café 6,1 6,9
Tabaco 2,2 2,5

Suco de fruta 2,1 2,4
Algodão 1,7 1,9
Outros 11,1 12,6

TOTAL 88,2 100,0

Fonte: MDIC – Secretaria de Comércio Exterior (SECEX).

A produção de commodities é realizada principalmente pela agricultura
empresarial, embora uma parcela da chamada agricultura familiar também se
dedique à produção de algumas commodities agropecuárias. A agricultura familiar
possui um elevado número de estabelecimentos, absorve a maior parte da mão de



obra empregada no campo e é responsável pelo abastecimento de grande parte do
mercado interno.

De acordo com o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE), entre os 5,2 milhões de
estabelecimentos agropecuários do país, 4,37 milhões eram familiares, perfazendo
84,4% do número total. Apesar de serem mais numerosos, os estabelecimentos
familiares ocupavam apenas 24,3% da área total. As propriedades não familiares,
por sua vez, compondo somente 15,6% da totalidade, ocupavam 75,7% de toda a
área. No que concerne às dimensões, a área média dos estabelecimentos
agropecuários familiares era de 18,37 hectares, enquanto a dos não familiares era de
309,18 hectares.

Mesmo ocupando uma área relativamente pequena, a agricultura familiar era
responsável por 65% dos alimentos produzidos e consumidos no país e absorvia
12,3 milhões de pessoas, o que representava 74,4% do total da mão de obra
ocupada em atividades agropecuárias, segundo a mesma fonte. Apesar de terem
sido responsáveis por 38% do valor total da produção agropecuária no ano de 2006,
os agricultores familiares normalmente enfrentam grandes dificuldades de acesso ao
crédito rural e à assistência técnica, precisando, muitas vezes, se submeter à
exploração exercida pelos intermediários para conseguir vender seus produtos.

Há uma parte da agricultura familiar, entretanto, que possui elevado padrão
técnico e apresenta maiores níveis de capitalização e de inserção no mercado. Essa
parcela é mais expressiva nas regiões sul e sudeste do país e, além de alimentos
básicos, costuma produzir soja, tabaco, aves, suínos, café e outros produtos
importantes na pauta de exportações do país.

Nos anos 1990, o estudo coordenado por Lamarche (1993) e o realizado em
âmbito nacional pela FAO/INCRA (1994) demonstraram a grande participação
da chamada agricultura familiar, tanto na produção de alimentos para o mercado
interno, quanto na absorção da mão de obra ocupada no campo (Hespanhol,
2007b). No que diz respeito aos recursos destinados ao financiamento da
agricultura familiar, é preciso destacar que eles são expressivos e cresceram
significativamente ao longo do tempo. No entanto, os valores disponibilizados para



esse segmento são historicamente muito inferiores aos montantes direcionados à
agricultura empresarial. O crescimento do volume de financiamento da agricultura
empresarial foi proporcionalmente superior ao alocado no financiamento da
agricultura familiar a partir de 2003, ou seja, a ampliação do apoio a esta não
implicou a redução do apoio àquela, inclusive durante o governo Lula, conforme se
observa na tabela 2.

Tabela 2 – Brasil: financiamento concedido à agricultura familiar e empresarial
entre os anos agrícolas 2003/04 e 2016/17 (em bilhões de reais)

Anos
agrícolas

Agricultura
Familiar

Índice
2003/04 =

100

Agricultura Não
Familiar

Índice
2003/04 = 100

2003/04 5,4 100 27,1 100
2004/05 7,0 129 39,4 145
2005/06 9,0 166 44,3 163
2006/07 10,0 185 50,0 184
2007/08 12,0 222 58,0 214
2008/09 13,0 240 65,0 239
2009/10 15,0 277 92,5 341
2010/11 16,0 296 100,0 369
2011/12 16,0 296 107,0 408
2012/13 22,0 407 115,0 424
2013/14 21,0 388 136,0 501
2014/15 24,0 444 156,0 575
2015/16 28,9 535 187,7 692
2016/17 30,0 555 202,8 748

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN).

No período compreendido entre os anos agrícolas 2003/04 e 2016/17, o valor
alocado no financiamento da agricultura familiar aumentou em 455%, enquanto o
disponibilizado para a agricultura empresarial elevou-se em 648%.



Além dos recursos do crédito rural direcionados aos agricultores familiares, foi
criada e implementada, entre os anos de 1997 e 2001, no âmbito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, a linha de
crédito coletiva denominada Infraestrutura e Serviços Municipais, destinada a
municípios com forte presença de agricultores familiares, que possuíam Conselhos
Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDR) constituídos e já haviam
elaborado os seus Planos Municipais de Desenvolvimento Rural (Hespanhol,
2006). Tal modalidade de financiamento foi operada com base no repasse de
recursos do governo federal, a fundo perdido, para os cerca de 1,2 mil municípios
onde a agricultura familiar é mais expressiva e que foram previamente selecionados
como beneficiários. A despeito de sua relevância, a aplicação dessa medida
enfrentou problemas decorrentes do baixo nível de organização e de participação
dos agricultores familiares, da manipulação de prefeitos na alocação dos recursos,
do não funcionamento efetivo dos CMDRs e da reduzida experiência dos técnicos
para atuar nesse tipo de programa, conforme evidenciaram Abramovay e Veiga
(1998) e Hespanhol (2007a).

Em 2002, último ano de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso,
o governo federal começou a buscar alternativas para diminuir a interferência dos
prefeitos municipais na alocação dos recursos relativos à referida linha de crédito,
repassando-os prioritariamente aos consórcios ou associações legalmente
constituídos nos municípios.

No ano de 2003, o governo Lula instituiu o Programa Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) e converteu a
linha de crédito Infraestrutura e Serviços Municipais no Programa de Apoio a
Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais (PROINF), passando
sua gestão para a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, vinculada ao então
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Para a definição dos territórios rurais, foram agregados municípios contíguos,
situados em áreas com densidade demográfica inferior a 80 habitantes por
quilômetro quadrado, com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e



forte presença de agricultores familiares e de projetos de reforma agrária. No total,
identificaram-se 450 territórios rurais e selecionaram-se 210, dos quais 164
passaram a integrar o PRONAT e a receber apoio do programa. Cabe mencionar
aqui que, apesar de os recursos federais direcionados à melhoria da infraestrutura
produtiva dos agricultores familiares passarem a ser alocados na escala dos
territórios rurais constituídos e reconhecidos pelo PRONAT, por não possuírem
eles personalidade jurídica ou status de entes federativos e, consequentemente,
impossibilitados de gerir recursos públicos, os repasses continuaram sendo feitos
aos municípios.

A partir da premissa, porém, de que “a escala municipal é muito restrita para o
planejamento e organização de esforços visando à promoção do desenvolvimento”
(STA/MDA, 2005, p. 8), a abordagem territorial foi oficialmente incorporada às
políticas públicas geridas pelo MDA, sendo inicialmente estabelecidas as
Comissões de Instalação das Ações Territoriais (CIAT) e, posteriormente,
constituídos os Conselhos de Desenvolvimento Territorial (CODETER), em cada
um dos 164 territórios rurais reconhecidos pelo PRONAT no ano de 2003. O
governo federal passou a atuar diretamente neles, por meio do financiamento a
projetos selecionados pelos CODETER, cuja composição incluía representantes da
sociedade civil e dos governos municipais, estaduais e federal, com a incumbência
de:

[…] deliberar e propor ações para o desenvolvimento sustentável dos territórios, além de articular
políticas públicas, realizar o planejamento das ações e definir os programas e projetos que devem
compor o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) (Rambo et al., 2013, p.
107).

Com o estabelecimento dos territórios rurais e a criação da estrutura para lhes
dar sustentação, o governo Lula tentou dissolver e amenizar os efeitos perversos da
atuação das oligarquias que detêm o poder político nas áreas mais pobres do país.

O PRONAT foi gerido pelo MDA, operado com recursos do Orçamento Geral
da União (OGU), sendo a Caixa Econômica Federal a instituição encarregada de
realizar a interveniência financeira e de fiscalizar a implantação dos projetos



financiados. A submissão dos projetos ao PRONAT era feita por entes públicos,
devendo as propostas estar em sintonia com o Plano Territorial de
Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) e ter o aval do respectivo
CODETER.

Os projetos vinculados ao PROINF disponibilizavam recursos não
reembolsáveis e tinham como objetivo dinamizar as economias dos territórios
rurais, fortalecer as redes sociais de cooperação e a gestão social, bem como
favorecer a articulação entre as diferentes políticas públicas. Entidades civis sem
fins lucrativos, principalmente as Organizações Não Governamentais (ONGs),
tiveram acesso exclusivamente a recursos de custeio destinados a treinamentos,
realização de diagnósticos e avaliação das ações do PRONAT.

Entre os anos de 2003 e 2012, foram implementados 6.825 projetos, por
intermédio do Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em
Territórios Rurais (PROINF), com o aporte de 1,56 bilhão de reais. A
contrapartida dos proponentes atingiu 194,9 milhões de reais, ou 10,8% do valor
total dos projetos financiados, conforme se verifica na tabela 3. Dos recursos
alocados nesse período, 20% foram destinados a despesas de custeio e 80% à
realização de investimentos. Com relação aos proponentes, 51,4% das verbas se
dirigiram aos municípios; 30,2%, aos estados; e 18,2%, a outros beneficiários, com
destaque para as ONGs, de acordo com Leite e Wesz Júnior (2012).

Tabela 3 – Projetos financiados pelo PRONAT, por intermédio do PROINF
entre 2003 e 2012

ANO
Nº de

Projetos

Valor Projeto
(em milhões de

reais)

Valor MDA
(em milhões de

reais)

Valor Contrapartida
(em milhões de

reais)
2003 374 81,3 54,3 19,0
2004 645 100,9 82.1 9,2
2005 894 94,7 77,6 10,1
2006 923 134,7 110,4 14,5



2007 1.023 236,0 197,7 28,9
2008 594 176,0 155,1 16,2
2009 658 297,7 266,2 30,0
2010 797 275,4 247,0 25,9
2011 346 161,3 142,8 17,7
2012 571 245,8 222,2 23,4

TOTAL 6825 1.803,8 1.556,3 194,9

Fonte: Brasil. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sistema de Gestão Estratégica – STD/SGE. Disponível
em: http://sge.mda.gov.br/projeto/projeto_re/.

Em 2011, primeiro ano de mandato da presidente Dilma Roussef, foram
suspensos os convênios estabelecidos entre a SDT e as ONGs, o que impossibilitou
a continuidade dos trabalhos que vinham sendo realizados por tais instituições, nos
territórios rurais, mediante o repasse de recursos federais. Desde então, o
PRONAT perdeu vitalidade, e as ações de organização no âmbito dos territórios
passaram a ser desenvolvidas pelos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento
Territorial (NEDET), coordenados por professores universitários vinculados a
instituições públicas. Tais profissionais, por meio de projetos aprovados em
chamada pública realizada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), passaram a assessorar os CODETER nas atividades
relacionadas à gestão social e à elaboração e execução dos projetos de inclusão
produtiva no período compreendido entre os anos de 2014 e 2016.

A maior parte dos projetos aprovados pelos CODETER, na modalidade
PROINF, foi de natureza pontual e setorial, direcionados basicamente às
demandas de municípios para atender grupos de agricultores familiares inseridos
em cadeias produtivas específicas. Assim, em lugar de incidir em projetos de
interesse coletivo dos territórios, o apoio se voltou ao incremento e à melhoria da
infraestrutura de atividades agropecuárias tradicionais, com baixo potencial de
encadeamento e de dinamização dos territórios rurais. Para Favareto (2010, p. 55),
a intersetorialidade, uma das dimensões fundamentais para se promover o
desenvolvimento territorial, não foi contemplada nos projetos debatidos e



submetidos pelos CODETER, o que limitou enormemente o alcance do
PRONAT.

Os recursos destinados aos projetos aprovados pelos CODETER para os
territórios rurais, além de terem sido de pequena monta e contemplado ações
espacialmente atomizadas e limitadas ao setor agropecuário, foram repassados aos
entes públicos (principalmente estados e municípios), ficando sujeitos à
manipulação política. Parcela significativa das verbas direcionadas a estados,
municípios e entidades públicas e privadas dos territórios rurais e operada nas
diferentes modalidades do PRONAT teve como origem as emendas parlamentares
feitas na Lei Orçamentária Anual (LOA), as quais, na maioria das vezes, não foram
sequer discutidas e priorizadas pelos CODETER.

Outro aspecto que limitou a operacionalização da abordagem territorial foi a
própria estrutura institucional, que permaneceu essencialmente vinculada à lógica
produtivista e setorial. Como destaca Favareto (2007, p. 20, grifos do autor)

[…] a passagem do compromisso setorial ao territorial nas instituições e políticas para o
desenvolvimento rural torna-se incompleta, uma espécie de “inovação por adição” no vocabulário, no
discurso e nas políticas de órgãos governamentais e agentes sociais como organizações e apoio e
movimentos sociais sem, ainda, uma correspondente em termos de mudança institucional.

Em virtude das limitações do PRONAT para superar os problemas existentes
nos territórios rurais mais pobres, em 2008 o governo federal lançou o Programa
Territórios da Cidadania (PTC), com base na seleção inicial de 60 territórios
rurais, aos quais foram adicionados outros 60 no ano subsequente. Para a definição
dos Territórios da Cidadania foram considerados os seguintes aspectos: a) baixo
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); b) concentração de beneficiários do
Programa Bolsa Família; c) concentração de agricultores familiares e assentados da
reforma agrária; d) concentração de populações tradicionais, quilombolas e
indígenas; e) baixo dinamismo econômico.

Os objetivos principais do novo programa foram ampliar a atenção aos
territórios rurais mais pobres e promover a convergência das ações do governo
federal por meio do apoio às atividades produtivas, da melhoria da infraestrutura e



da facilitação do acesso da população aos serviços públicos básicos, fomentando,
assim, a cidadania e a garantia de direitos.

Foram selecionados para a constituição dos Territórios da Cidadania pelo
menos dois territórios rurais em cada uma das unidades da federação, em geral, os
dois mais pobres de cada estado. Neles, as ações do governo federal foram
desenvolvidas por meio da articulação de políticas públicas setoriais já instituídas
no âmbito dos ministérios, as quais passaram a ser implementadas,
prioritariamente, nos municípios integrantes de tais territórios. No ano de 2008, a
SDT reconheceu e atuou nos primeiros 60 Territórios da Cidadania selecionados,
onde foram investidos 9,3 bilhões de reais, provenientes de 19 ministérios. No ano
seguinte, com o acréscimo dos outros 60, os recursos, previstos no orçamento
federal, atingiram 23,5 bilhões de reais, com a participação de 22 ministérios.

Quando destinados a municípios que se situam em áreas cobertas pelo
Programa Territórios da Cidadania, os investimentos em programas sociais e
setoriais geridos no âmbito dos diferentes ministérios foram computados no total
dos recursos, abrangendo os programas Bolsa Família, Luz para Todos, PRONAF,
Farmácia Popular e Minha Casa, Minha Vida, assim como os destinados a
aquisição de terras para a implantação de assentamentos rurais, contratação de
serviços de assistência técnica e de capacitação de produtores rurais assentados,
contratação de agentes de saúde e realização de conferências regionais, entre outras
ações. Embora tais programas e iniciativas não tenham sido elaborados
exclusivamente para os Territórios da Cidadania, sua implementação, articulando
todas as esferas, os promoveu como alvo prioritário. Para Leite e Wesz Júnior
(2012, p. 653), a distinção entre o PRONAT e o PTC está na

[…] ênfase no combate à pobreza e na conquista de cidadania como objetivos primordiais da
intervenção governamental, assim como a mobilização de 22 ministérios no sentido de planejarem suas
ações de modo a implementarem políticas públicas correspondentes de forma integrada. Isso significa
que já na esfera federal e não apenas nos territórios as políticas governamentais deverão ser coordenadas
para agirem articuladamente.

Em linhas gerais, tanto nos territórios rurais como no Programa Territórios da



Cidadania, prevaleceram os interesses dos estratos ligados à agricultura familiar e
aos movimentos sociais, enquanto a participação dos demais segmentos sociais
ficou prejudicada, seja por boicote de prefeitos, empresários e entidades
representativas, seja por falta de informação, organização e articulação dos diferen-
tes segmentos da sociedade civil. Ainda que tenha tido o mérito de destinar
recursos públicos principalmente aos estratos sociais mais vulneráveis, priorizando
a participação dos movimentos sociais, dos assentados da reforma agrária e, em
alguns casos, das organizações de agricultores familiares, o Programa acabou por
comprometer a lógica da atuação com base no recorte territorial. Em nome do
consenso e de evitar o conflito de interesses, certos segmentos sociais não foram
envolvidos, o que descaracterizou a própria abordagem territorial, ou seja, o
território ficou reduzido a nichos específicos, impossibilitando a concertação de
interesses e a busca de consensos em torno de projetos mais expressivos e que
tivessem a magnitude e a legitimidade para promover o desenvolvimento dos
territórios.

Durante o governo Dilma Roussef, o PRONAT e o Programa Territórios da
Cidadania foram paralisados e deixados em segundo plano. Logo após o vice
Michel Temer assumir a Presidência da República, em decorrência do processo de
impedimento da presidente em 2016, o MDA e o Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS) foram reunidos numa única pasta, passando a constituir o Ministério
do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). O Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e algumas Secretarias anteriormente
vinculadas ao MDA foram repassados para a Casa Civil, e a Secretaria de
Desenvolvimento Territorial (SDT) foi extinta. Todas essas mudanças levaram
simplesmente ao esfacelamento da estrutura institucional que dava sustentação às
políticas de cunho territorial. Agora sem o apoio do antigo MDA, a maioria dos
CODETER foi desmobilizada, e os NEDET, que vigoraram entre 2014 e 2016,
não tiveram acesso a novos recursos para dar continuidade ao trabalho dos
Conselhos Territoriais.

A despeito da sua desfiguração, o PRONAT continua existindo, ainda que



apenas formalmente, e os municípios que integram os atuais 243 territórios rurais
puderam participar da chamada pública do PROINF feita no ano de 2017, na qual
estava previsto um aporte de apenas 4,25 milhões de reais. As submissões dos
projetos puderam ser realizadas unicamente pelos estados, municípios e consórcios
públicos municipais, sem a etapa de discussão e aprovação das propostas pelos
CODETER, instância que passou a ser ignorada pelo governo federal. Para 2018,
os mesmos proponentes poderão submeter projetos cuja finalidade seja a aquisição
de equipamentos a serem utilizados na melhora da infraestrutura para a produção,
bem como no beneficiamento, no escoamento e na comercialização de produtos da
agricultura familiar dos municípios que integram os territórios rurais. O
financiamento para cada um dos projetos submetidos deve ser de no mínimo 100 e
no máximo 200 mil reais, com a previsão de um orçamento de não menos que 2,1
milhões de reais.

Diante deste quadro – volume irrelevante de recursos disponíveis para o
financiamento do PROINF; a desarticulação dos CODETER; e a permanência das
muitas exigências da Caixa Econômica Federal (CEF) para a liberação dos valores
aportados nos projetos – estados, municípios e consórcios públicos municipais não
têm, na verdade, se sentido motivados a submeter novos projetos.

Diferentemente do PRONAF, que foi convertido numa política de Estado por
meio da Lei nº 11.326, de 2006, o PRONAT e o Programa Territórios da
Cidadania foram apenas políticas de governo. Ambos perderam força a partir de
2011, no governo Dilma Roussef, e o aprofundamento da crise econômica, desde
2014, reduziu ainda mais o seu papel, culminando, após o estabelecimento da crise
política que levou ao impedimento da presidente, na total desfiguração dos
programas no governo de Michel Temer.

Considerações finais

A estratégia do desenvolvimento territorial, a princípio elaborada para a
realidade dos países desenvolvidos, passou a ser incorporada às políticas públicas de
países subdesenvolvidos, tendo sido integrada ao discurso, em alguns deles, para



atender ditames de organismos internacionais, mas com poucos avanços concretos.
No caso brasileiro, a tentativa de incorporar a abordagem territorial de

desenvolvimento teve início com a instituição do PRONAT, a partir do governo
Lula, em 2003. Por meio do programa, foram selecionados e instituídos os
chamados territórios rurais, em áreas rurais economicamente deprimidas. A
despeito da denominação que traz o conceito de território, as ações do
PRONAT/PROINF foram pontuais, pois abrangem parcialmente um ou dois
municípios de uma determinada área e, normalmente, também setoriais, pois
concentraram-se no apoio às atividades agropecuárias.

O volume de recursos alocado no PRONAT foi pouco expressivo e o
envolvimento nos projetos financiados pelo programa ficou circunscrito a atores
com participação nos movimentos sociais e nas organizações de agricultores
familiares, não contemplando os interesses dos diferentes segmentos sociais que
integram os territórios, negando, portanto, o princípio da abordagem territorial de
desenvolvimento.

O PRONAT acabou se restringindo ao PROINF e, atualmente, é identificado
como uma política de apoio às organizações de agricultores familiares e de
assentados em projetos de reforma agrária. Desde o governo Dilma Roussef, ambos
os programas perderam ímpeto e acabaram por ser desfigurados no governo Michel
Temer.

Apesar das limitações e percalços das iniciativas que propuseram a adoção da
abordagem territorial no Brasil, não se pode desqualificar nem deixar de considerar
os avanços obtidos. Os problemas e dificuldades apresentados, em vez de ignorados,
devem ser encarados como subsídio necessário para a elaboração de políticas que
sejam suficientemente abrangentes e avançadas para propiciar a melhoria da
qualidade de vida das populações residentes nas áreas rurais deprimidas do país.
Para a efetiva implementação da abordagem territorial de desenvolvimento, será
necessário adotar estratégias que promovam a dinamização econômica dessas áreas,
a partir do estímulo e do apoio a atividades produtivas diversificadas, mas que
também envolvam diretamente os diferentes segmentos sociais interessados na



superação dos problemas que afligem tais zonas.
Considerando, porém, serem normalmente conflitantes os interesses dos

diversos atores presentes nos distintos territórios, em especial numa sociedade tão
desigual quanto a brasileira, impõe-se a necessidade da adequada mediação do
Estado, com o intuito de elaborar projetos que sejam não só resultantes de
discussão técnica e política qualificada, mas também suficientemente amplos para
gerar externalidades positivas e, principalmente, que resultem do consenso
alcançado a partir da discussão entre os segmentos sociais presentes nos territórios,
ampliando, assim, as chances de êxito de ações financiadas com recursos públicos.
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16. Movimentos Sociais e seus enfrentamentos na
luta pela terra

Cesar De David

Introdução

A distribuição da terra no Brasil sempre foi um dos problemas mais graves do
país, pois revela o processo de exclusão e extrema desigualdade de sua sociedade.
Este problema, surgido na aurora de sua colonização e povoamento, perdura até o
século XXI, sem qualquer perspectiva de solução a curto ou a médio prazo.
Famílias sem terras ou com pouca terra são personagens comuns e recorrentes no
campo brasileiro, resultado de políticas que sempre privilegiaram a grande
propriedade e o grande empreendedor rural.

Mas se o problema da distribuição da terra no Brasil é um problema antigo, a
luta pelo acesso e permanência na terra também o é. Historicamente, camponeses,
indígenas e ex-escravizados entram em embate com jagunços, grileiros,1 fazendeiros
e seus representantes, numa guerra duradoura, sangrenta e silenciosa.

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, prevê o respeito às
comunidades indígenas e quilombolas e o seu direito à posse da terra de seus
ancestrais. Ela também presume o dever de assegurar que todo imóvel rural cumpra
a sua função social, estando sujeito à desapropriação por interesse público, para fins
de reforma agrária, quando se revelar inculto ou improdutivo. Somando-se à isso, o
direito à terra está inserido na categoria mais ampla do respeito à dignidade da
pessoa humana, garantindo as condições necessárias ao trabalho e à vida, requisitos
básicos à cidadania. Porém, o Estado tem agido, preponderantemente, em favor das



demandas das elites latifundiárias do país, da manutenção da grande propriedade e
da desigualdade no campo. Sua ação, quando efetiva, dá-se no sentido de resolver os
conflitos, quando eles se tornam abertos, pelo emprego das forças militares, ou de
atenuá-los, por meio do emprego de políticas de colonização ou reassentamento,
em áreas em que a fronteira fundiária ainda permita.Este texto procura apresentar
esse contexto desigual e conflituoso2 no qual se dá a luta pela terra nos quatro
cantos do país. Objetiva-se contextualizar e articular as lutas dos povos do campo e
seus enfrentamentos com a conjuntura da questão agrária brasileira em diferentes
momentos pelos quais passou o país, em termos políticos e econômicos. Longe de
ser um exaustivo levantamento dos conflitos fundiários e agrários do país, sua
finalidade é didática, com o intuito de rememorar capítulos do processo de
apropriação das terras brasileiras comumente esquecidos ou pouco estudados pela
geografia e história. É importante destacar que os conflitos no campo e os seus
protagonistas são pouco registrados e conhecidos, embora comumente marcados
pela intensidade da violência e repressão. Pensar sobre os conflitos e confrontos do
campo permite entender a conflitualidade histórica da questão agrária brasileira.

A luta pela terra no Brasil ao longo da História

A luta pela terra atravessa toda a história do país, desde o início da colonização
até nossos dias. Pensadores de diferentes ciências propuseram distintas
periodisações na tentativa de mostrar os momentos mais significativos da questão
agrária3 brasileira. A periodização proposta a seguir é uma adaptação desses estudos.

a) Primeiro Período (1500 a 1822): terras realengas

Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, estima-se que havia mais de 300
nações e grupos nativos ocupando o território, num total de aproximadamente 5
milhões de pessoas. Consideradas devolutas, a Coroa concede o direito ao uso de
grandes extensões de terras, as sesmarias, com direito à transmissão por herança.
Porém, as terras não poderiam ser compradas ou vendidas. Formalmente, não há



propriedade da terra no Brasil. Nas terras doadas pela Coroa, desenvolve-se o
sistema de plantation, grandes explorações voltadas à exportação, empregando mão
de obra escravizada. Inauguram-se os conflitos entre fazendeiros, escravos, posseiros
que viviam às margens das grandes fazendas e, sobretudo, índios. Alguns conflitos e
confrontos entre os nativos, os escravizados e os conquistadores portugueses foram:
Confederação dos Tamoios – Rio de Janeiro e São Paulo (1556-67); Guerra dos
Aimorés – Bahia (1555-1673); Guerra dos Potiguares – Paraíba e Rio Grande do
Norte (1586-99); Bandeirantes, bugreiros, entradas e bandeiras - (séculos XVI e
XVII); Guerra dos Palmares – Nordeste (séculos XVII e XVIII); Levante dos
Tupinambás – Espírito Santo e Bahia (1617-21); Confederação dos Cariris –
Paraíba e Ceará (1686-92); Guerrilha dos Muras – (século XVIII); Guerra dos
Emboabas – São Paulo e Minas Gerais (início de 1700); Revolta do Sal –
Santos (1710); Guerra dos Manaus - Amazonas (1723-1728); Resistência
Guaicuru – Mato Grosso do Sul (1725-44); Guerra Guaranítica – Região Sul
(1751-57).

b) Segundo Período (1822 a 1850): período extralegal

Com a independência do Brasil a legislação portuguesa deixa de vigorar. Não há
regulamentação que discipline o acesso, a posse e a propriedade da terra no Brasil.
Com isso, expande-se a posse da terra acirrando os conflitos entre fazendeiros e
posseiros, pois aqueles aproveitam o vácuo legal para expandirem seus territórios,
acirrando os já frequentes conflitos pela posse da terra. São frequentes os conflitos
entre os “Senhores de Engenho” e os posseiros que trabalham às margens dos
grandes domínios senhoriais. Numerosas estratégias de luta e de resistência contra a
escravidão persistirá e se estenderão sobre este período e o seguinte: fugas,
emboscadas, rebeliões, suicídios são frequentes no espaço rural.

c) Terceiro período (1850 a 1930): Lei de terras

Em 1850, o Império brasileiro sofre pressões internas e externas em favor da



substituição da mão de obra escrava. Com a proximidade da inevitável abolição da
escravatura – que ocorrerá em 1888 –, e para impedir que os ex-escravizados se
apropriem da terra, promulga a primeira lei de terras do país, a Lei nº 601, de
1850.A Lei permite pela primeira vez a implantação da propriedade privada das
terras. Nesse período aprofunda-se a crise do modelo agroexportador, pois a
plantation chega ao fim com a abolição do trabalho escravo.

Nesse período, surgem no território nacional diversos conflitos que
contrapõem, de um lado, proprietários de terras (que controlam as forças do
Estado, pois durante o império todos tem a patente de Coronéis da Guarda
Nacional e durante a Primeira República, constituem a oligarquia no poder), em
geral apoiados pela imprensa e pela Igreja e, de outro, camponeses, posseiros e
trabalhadores pobres reunidos em torno de Movimentos Messiânicos. Entre esses
movimentos destacam-se:

A revolta dos Munckers

Este conflito ocorreu no Rio Grande do Sul, no final do século XIX, entre os
anos de 1868 e 1874, na localidade de Padre Eterno, atual município de Sapiranga,
no Monte Ferrabraz, envolvendo imigrantes alemães que ocuparam a região. A
partir de 1845, muitos colonos começaram a empobrecer, pois não conseguiam
mais comprar terras, tornando-se trabalhadores assalariados. Esses colonos
contraiam empréstimos junto aos primeiros imigrantes alemães que haviam
enriquecido por meio de atividades comerciais e artesanais. Os comerciantes agiam
como financiadores da produção e intermediários na comercialização dos produtos.
Como os colonos pobres não conseguiam saldar integralmente suas dívidas,
perdiam suas terras e tornavam-se empregados dos imigrantes “enriquecidos”. A
situação de pobreza em que viviam, sem assistência médica, educacional ou mesmo
religiosa, propiciou o surgimento de um movimento messiânico, liderado por
Jacobina Meurer e seu marido, João, um já renomado curandeiro. Os confrontos
entre os imigrantes alemães “ricos” e “pobres” foram se sucedendo, o que levou a
intervenção militar que reprimiu os “Munckers”, matando seus líderes e a maioria



de seus seguidores. Os poucos sobreviventes foram presos e liberados oito anos
depois, ao serem inocentados das acusações, mas muitos deles foram perseguidos e
mortos pelos “anti-muckers”, anos depois de encerrada a revolta (Galvão e Rocha,
1996).

A Guerra de Canudos

Ocorreu no vilarejo de Canudos, sertão do estado da Bahia, entre os seguidores
de Antônio Conselheiro, os chamados conselheiristas, e as tropas do exército da
recém instaurada República. O povoado de Canudos, rebatizado de Monte Belo,
apesar de situar-se em um vale, em pouco tempo reuniu caboclos e sertanejos,
muitos ex-escravizados que vagavam pelos sertões áridos do nordeste brasileiro, em
uma comunidade liderada por Antônio Conselheiro, na esperança de vencer a
miséria em que viviam e alcançar a salvação de suas almas. O povoado prosperou
rapidamente, alcançando uma população estimada em mais de 25.000 pessoas. A
cobrança de impostos, o acesso à terra, as condições de trabalho e a seca foram
alguns motivos que levaram o povo a se unir, contrariando os interesses dos
coronéis. Numa campanha liderada pelo clero, pela imprensa e pelos grandes
proprietários de terras, os conselheiristas foram acusados de monarquistas. O
governo da República combateu fortemente o movimento, em um conflito que
envolveu milhares de pessoas.4 Estima-se que tenham combatido cerca de 12 mil
soldados, em quatro expedições militares. Aproximadamente 25 mil pessoas
morreram no conflito, entre os quais idosos, mulheres e crianças degolados após a
rendição, num dos maiores crimes já cometidos no Brasil.

Guerra do Contestado

Ocorreu no território contestado entre Paraná e Santa Catarina, no período de
1912 a 1916. Envolveu, de um lado, militares do exército federal e forças militares
dos estados e, de outro, sertanejos que viviam na área contestada. O conflito teve
inúmeras causas, mas a presença do capital estrangeiro na região, por meio da



empresa Brazil Railway Company, responsável pela construção da ferrovia São
Paulo–Rio Grande e a instalação da Southern Brazil Lumber & Colonization
Company, ambas do Sindicato Farquhar, esta última criada para explorar a madeira
(das florestas de araucárias) e para colonizar as terras que foram concedidas à
empresa – uma faixa de 30 km de largura ao longo de toda a extensão da estrada.
Para efetivar a doação da terra – o que contrariava a Lei de Terras de 1850 –, o
governo federal considerou-as devolutas, o que resultou na expulsão de milhares de
posseiros de terras (Valentini, 2009).Os camponeses e mais os desempregados que
vagavam pela região após o término da construção da ferrovia fundaram, com a
liderança do monge José Maria, povoados denominados “redutos”, onde o
comércio foi abolido e a vida era comunitária. O monge formou um governo
independente, nomeando imperador um fazendeiro analfabeto da região e criando
uma guarda de honra com 24 cavaleiros, intitulados os “Doze pares de França”.
Entre os combatentes sertanejos, ganhou destaque pela sua liderança a jovem Maria
Rosa, de apenas 15 anos, que combatia em um cavalo branco, em uma sela coberta
de veludo, com flores na cabeça e no fuzil. Durante os combates e já após a morte
do monge, a jovem dizia que recebia instruções do monge falecido, o que lhe
conferiu a liderança espiritual e militar do “exército encantado de São Sebastião”,
formado por mais de 6.000 homens. O conflito termina em 1916, contabilizando
mais de 20 mil mortos (Queiroz, 1981 e Salomão, 2009).Houve muitos outros
movimentos messiânicos no Brasil, como os Monges de pinheirinho, no Vale do
Taquari, Rio Grande do Sul (1900 e 1902); o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto,
no Crato, Ceará (1926-34); Santa Dica, em Lagolândia – Pirenópolis, Goiás
(década de 1920).

d) Quarto Período (1930 a 1964): perda do poder político da
oligarquia rural

As oligarquias rurais continuam donas das terras, continuam latifundiárias e
produzindo para a exportação, mas não mais detêm o poder político. As elites
políticas – a burguesia industrial, agora no poder – formam aliança com a



oligarquia rural, tomam o seu poder, mas a mantém como classe social, por duas
razões fundamentais: primeiro, porque a burguesia industrial brasileira tem origem
na oligarquia rural, da acumulação das exportações do café e do açúcar. Segundo,
porque o modelo industrial, como era dependente, precisava importar máquinas, e
até operários, da Europa e dos Estados Unidos. A importação dessas máquinas só
era possível pela continuidade das exportações agrícolas, que geravam divisas para
seu pagamento, fechando o ciclo da lógica da necessidade do capitalismo
dependente.

Constitui um período de intensa organização camponesa, ampliando seus
repertórios de luta pela terra, seja por meio de alianças políticas com partidos,
sindicatos e associações, seja pelo conflito direto com os jagunços, capangas e
pistoleiros, a serviço dos grandes proprietários fundiários, em geral grileiros,
protegidos e sustentados pelo Estado e suas instituições. É a emergência dos
Movimentos Sociais no campo de caráter político, tais como:

A Guerra de Porecatu ou Revolta dos Quebra-Milho

Ocorreu no norte do estado do Paraná, a partir de 1944, quando o governador
do estado prometeu até 200 hectares a colonos dispostos a “derrubar a floresta,
plantar, produzir e viver na posse durante seis anos”. Ao final desse período, o
posseiro poderia requerer o título definitivo da propriedade. No entanto, o
rompimento da promessa pelo novo governador – que doou as terras ocupadas
pelos colonos a fazendeiros paulistas – incendeia o conflito que contrapõe os
posseiros, organizados nas duas primeiras associações camponesas do Brasil, com os
jagunços contratados pelos fazendeiros. O conflito só se encerra em 1951, quando
o Estado, apoiando as demandas dos fazendeiros, cerca Porecatu, expulsando
milhares de posseiros de suas terras.

Trombas e Formoso

Conflito de resistência dos posseiros de Trombas e Formoso, norte do estado de



Goiás, ocorrido entre 1950 e 1957, diante da tentativa de grileiros tomarem suas
terras. Os camponeses que ocupavam a região, considerada até então inóspita,
sofreram o ataque de grileiros interessados nas terras agora valorizadas pela
construção da nova capital e da rodovia federal Belém-Brasília. Forçados a
abandonar suas terras por jagunços armados pelos fazendeiros apoiados por
advogados e juízes, os posseiros empreenderam uma resistência armada que
culminou na manutenção de suas posses, naquela que foi a única guerra camponesa
vitoriosa na história da República. Apesar disso, com o golpe militar de 1964, seus
líderes foram perseguidos e mortos e sua principal liderança, Zé Porfírio, na época
deputado, é um dos desaparecidos da ditadura (Maia, 2008).

Ligas Camponesas

As ligas camponesas foram associações de camponeses formadas pelo Partido
Comunista Brasileiro (PCB) a partir de 1945. Foi um dos mais importantes
movimentos em favor da reforma agrária e da melhoria das condições de vida no
campo no Brasil. Abafadas a partir de 1947, as ligas ressurgem em 1955, no
Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, quando 140
famílias de foreiros que viviam nos 500 hectares de terra do engenho criaram uma
associação: a Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco
(SAPPP).A associação foi criada para atender três objetivos: arrecadar recursos para
sepultar os mortos, pois os camponeses eram enterrados como indigentes em vala
comum; gerar recursos para assistência à saúde e educacional; e melhorar a
produção agrícola por meio do emprego de adubos.

A criação da associação provocou reações dos proprietários, que elevaram o
preço do foro, o que levou a associação a lutar, também, contra o aumento da renda
da terra e contra as ameaças de expulsão. Para defendê-los, os camponeses
contrataram o advogado Francisco Julião, que se tornou um dos principais líderes
do movimento, sobretudo após a conquista da desapropriação do engenho,
conferindo notoriedade aos camponeses da Galileia e estimulando o surgimento de
núcleos por todo o país. Dentre esses núcleos, o maior e mais expressivo foi o de



Sapé, na Paraíba. Em 1962, quando João Pedro Teixeira, seu principal líder, foi
assassinado, o movimento se expandiu ainda mais, congregando aproximadamente
10 mil membros (Moraes, 2006).

As Ligas Camponesas aglutinavam diferentes categorias de trabalhadores rurais:
posseiros, parceiros, meeiros, arrendatários e pequenos proprietários, que
produziam para o autoconsumo e comercializavam os excedentes. Os camponeses e
suas lideranças mobilizaram-se em torno de uma reforma agrária radical, até 1964,
quando o golpe militar desarticulou o movimento.

Master

O Movimento dos Agricultores Sem Terra (Master) surgiu em 24 de junho de
1960, no município de Encruzilhada do Sul, inaugurando, no Rio Grande do Sul,
as propostas e estratégias de luta pela reforma agrária.

O motivo foi a tentativa de um proprietário de terras de retomar uma área com
cerca de 1.800 hectares, situada no distrito de Faxinal – que hoje faz parte do
município de Amaral Ferrador –, que há 40 anos era habitada por cerca de 300
famílias.

A partir do segundo semestre de 1961, o Master ganhou o apoio de Leonel
Brizola, governador do Estado entre 1959 e 1962. No mês de janeiro de 1962
houve a expansão do Movimento, com a instalação de diversos acampamentos de
sem-terra, como estratégia para a conquista de desapropriações e assentamentos. As
principais vitórias do Master foram a ocupação da Fazenda Sarandi, em Ronda
Alta, e do Banhado do Colégio, em Camaquã, onde atualmente se produz 17 mil
hectares de arroz. Milhares de agricultores participaram das mobilizações, até que,
em 1964, o golpe militar encerrou as atividades do Master. Lideranças e militantes
foram presos, torturados, exilados ou mortos.

e) Quinto período (pós-1964): Ditadura Militar

De 1961 a 1963, durante o governo de João Goulart, uma série de medidas é



lançada, visando reduzir os graves problemas econômicos e sociais do país – as
reformas de base –, uma vasta reforma estrutural que incluía a Reforma Agrária.
No entanto, em 31 de março de 1964 ocorreu o Golpe de Estado que implanta a
ditadura no Brasil.Os Movimentos Sociais são duramente reprimidos. Segundo a
CPT (2013), estima-se em 1.200 camponeses mortos ou desaparecidos nesse
período. Inclusive a divulgação de notícias sobre conflitos sociais é proibida a partir
de 1969, no governo do General Emilio Médici.

Um dos principais conflitos desse período, mas que só foi conhecido após o fim
da ditadura, foi a Guerrilha do Araguaia. O grupo visava promover uma revolução
comunista, a partir do campo, seguindo o modelo da Revolução Cubana. A região,
situada às margens do rio Araguaia, conhecida como Bico do Papagaio, se
transformaria em uma das regiões mais conflituosas do país. Iniciando em 1972
com aproximadamente 80 membros, chegou ao fim em 1974, após operações
militares contra os insurgentes. Menos de 20 guerrilheiros sobreviveram e mais de
50 ainda encontram-se na lista dos desaparecidos, entre os quais Oswaldão, um dos
principais líderes.

Merece destaque a promulgação, em 30 de novembro de 1964, do Estatuto da
Terra, documento legal que fixava as bases para a mudança estrutural do campo. O
documento estava dividido em duas partes: o Título II, que fixava regras para a
Reforma Agrária, prevendo a desapropriação de toda a terra improdutiva, e o
Título III, que tratava das políticas de desenvolvimento agrário. Este último foi
responsável pelo desencadeamento do processo de modernização da agricultura, o
qual pode ser considerado o evento de maior impacto socioespacial, ambiental e
econômico já ocorrido no país.

Na prática, apenas o Título III foi implantado. O capítulo que tratava da
Reforma Agrária permaneceu letra morta, efetivamente apenas foram criados
projetos de colonização, nas áreas de fronteira do país, com o objetivo de aliviar as
tensões das áreas de ocupação mais antiga, com maiores problemas sociais.

É nesse período que foi criado o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária), órgão responsável pela execução da política nacional de



desenvolvimento rural, que promoveu a modernização da agricultura.

f) Sexto Período (Década de 1980): Redemocratização

A partir dos anos 1980, com o processo de abertura política do país, começam a
ocorrer protestos e manifestações contra as difíceis condições de vida e de trabalho
da população rural. Essas manifestações culminaram na ocupação de fazendas
consideradas improdutivas, onde os manifestantes montaram seus acampamentos
enquanto aguardavam a desapropriação da terra e a distribuição de lotes aos
manifestantes.Surgindo inicialmente na região sul do país, em poucos anos essas
ocupações se espalham pelo território, atraindo a atenção da opinião pública ao
problema fundiário e a defesa da Reforma Agrária, mas, ao mesmo tempo,
enfrentando a reação das elites, que ainda detém os aparatos repressores do Estado.
Por essa razão, muitas ocupações foram duramente reprimidas, resultando na
morte de muitos sem terras.

No entanto, o novo contexto político possibilitou a organização dos
trabalhadores em torno de movimentos sociais cuja pauta central era a resolução da
questão agrária brasileira. Entre os muitos movimentos surgidos nesse período, o de
maior destaque é o MST.

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

As ocupações das fazendas Macali e Brilhante e, posteriormente, de
Encruzilhada Natalino, no Rio Grande do Sul, da fazenda Burro Branco, em Santa
Catarina e o Movimento dos Agricultores Sem Terra do Sudoeste (Mastro),
formado pelos agricultores desalojados pela construção da hidroelétrica de Itaipu,
estiveram na origem da articulação que levou ao primeiro encontro de
trabalhadores sem-terra, que contou com representantes dos três estados do Sul,
além de São Paulo e Minas Gerais. Porém, foi em janeiro de 1984, em Cascavel
(PR), que ocorreu a primeira reunião do MST, institucionalizando o movimento
em torno do lema “Terra não se ganha, se conquista” (Fernandes, 1996).



Lançando mão de diferentes estratégias de lutas – ocupações de terra,
acampamentos, marchas, romarias, tomadas de prédios públicos –, suas ações
deixam o campo e tomam também as cidades, espaço onde adquirem maior
visibilidade às suas demandas, garantia às suas reinvindicações e apoio às suas
iniciativas. Uma das mais significativas ações foi a Marcha para Brasília, em abril e
maio de 1997, que reuniu, na Capital Federal, Sem Terras de todo o Brasil em um
grande ato de protesto contra o governo de Fernando Henrique Cardoso, no
primeiro aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás.

Com a organização do MST e de outros movimentos sociais rurais, solidificou-
se a luta pela terra, assim como ampliaram-se os espaços de interlocução entre os
trabalhadores rurais e o Estado. Como consequência desse processo de luta e
resistência, foram criados os assentamentos rurais.Os assentamentos rurais
constituíram-se em laboratório de experiências sociais, dinamizando o debate sobre
as perspectivas do meio rural brasileiro e as possibilidades de desenvolvimento
local. Nos anos 1990, os temas relacionados à agricultura familiar passaram a
ocupar um lugar de destaque nos debates, reconhecendo-se a importância
econômica e social desse segmento no conjunto da economia, a necessidade de
formas alternativas de produção e de sua inclusão nas políticas públicas. Isto, por
sua vez, tem elevado o patamar da demanda pela reforma agrária e da luta pela terra.

Os Movimentos Sociais do Campo e seus enfrentamentos atuais

A luta pela terra implica no reconhecimento do direito de propriedade das
terras ocupadas pelas populações tradicionais: ribeirinhos, pescadores, faxinalenses,
posseiros, ocupantes e todas as formas de campesinato; o reconhecimento,
delimitação e demarcação das terras indígenas e quilombolas e a desapropriação das
terras para a reforma agrária.

No entanto, os movimentos sociais do campo não lutam apenas pelo acesso à
terra. Suas pautas atuais inserem outras reinvindicações, tais como a universalização
de direitos como saúde, educação, moradia, saneamento, energia, trabalho e renda
digna. Seus enfrentamentos, portanto, transcendem a luta pelo acesso à terra, eles se



inserem numa demanda mais ampla:

A luta pela Educação

Os movimentos sociais do campo não lutam somente por uma educação para os
sujeitos do campo (educação rural); suas lutas vão além, eles propõem uma
pedagogia própria: a educação do campo. Esse conceito, nascido no final da década
de 1990, se constituiu a partir dos interesses dos sujeitos do campo, suas culturas e
suas próprias necessidades. Nessa perspectiva, a educação é pensada pelas pessoas
envolvidas, segundo os princípios da educação popular. Compreende todos os
níveis da educação infantil, de jovens e adultos; da pré-escola à pós-graduação, com
escolas próprias ou conveniadas com instituições públicas e privadas.

Para o movimento, a escola não é, nem deve ser, um espaço-tempo que apenas
prepara os indivíduos para o exercício futuro da cidadania. A escola pode e deve ser
um espaço que permita a todos os sujeitos da educação o exercício pleno da
cidadania, oportunizando a participação coletiva e a reflexão e a discussão de
diferentes pontos de vista (Caldart, 2001).

Para o MST, pensar a educação escolar é trabalhar na perspectiva de superar a
tecnicização pela qual a escola e a universidade têm se pautado e construir um
ensino articulado ao mundo da vida e do trabalho, lutando, como consequência,
para a sua efetivação.

A luta pela preservação do Patrimônio Genético

Apoio e desenvolvimento de estratégias dos camponeses em conservar suas
próprias sementes, rompendo a dependência dos laboratórios e empresas globais.
São praticadas ações no sentido de preservar a diversidade do patrimônio genético,
por meio de mecanismos como a formação de bancos de sementes, sistemas de
trocas, redescobertas de variedades adaptadas às condições naturais. Essa luta
insere-se no movimento pelo direito que todo camponês tem de produzir e
reproduzir as suas próprias sementes, pelo combate à erosão genética provocada



pelos transgênicos e contra o oligopólio das sementes pelas transnacionais.

A luta pela Produção Sustentável

As expressões mais indeléveis desse processo de produção sustentável têm
origem na emergência de uma nova sociabilidade que os assentamentos rurais
experimentam, marcada pelo sentimento de solidariedade, pela organização
comunitária, pelas práticas coletivas e pela partilha da luta como forma de
superação dos problemas e desafios que enfrentam.

Contraditoriamente ao desenvolvimento rural hegemônico no campo
brasileiro, cuja expressão maior é o agronegócio, os movimentos sociais elaboram
uma estratégia de desenvolvimento que visa objetivamente a superação das
desigualdades sociais, seja por meio experiências associativas e cooperativas, seja por
meio das práticas agroecológicas.Assim, muitos assentamentos rurais
transformaram-se em territórios contra hegemônicos onde a produção orgânica de
alimentos é realizada para garantir a soberania alimentar dos camponeses e para a
comercialização em circuitos simples da economia. Também se baseia no
fortalecimento da organização popular e em relações menos degradantes do meio
natural.

Conclusão: “O Brasil ainda é o país dos latifúndios”

Em que pese a contínua luta dos povos do campo, o Brasil continua a ser um
dos países com maior concentração da propriedade da terra. Há ainda no país 200
mil camponeses sem terra. Segundo dados do IBGE (2006), os maiores
estabelecimentos, com mais de mil hectares, que constituem menos de 1% do total,
abrangem 44% das terras, enquanto os menores, que representam 47% do total,
correspondem a somente 2,36% de toda a área agrícola do país. Já o Censo
Agropecuário de 2017 mostra que a agricultura familiar sofreu uma redução de
9,5% do número de estabelecimentos e 0,5% da área. Considerando os dados do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 2019), os imóveis



rurais com menos de dez hectares constituem 34,86% do total, mas ocupam apenas
1,38%, enquanto os imóveis com mais de dez mil hectares constituem apenas
0,03% do total, mas ocupam 28,18% das terras agrícolas do país. Segundo a
Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2014), o período de 2011 a 2014 marca os
piores indicadores em matéria de Reforma Agrária dos últimos vinte anos. Houve
redução dos números de novos assentamentos rurais, titulação de terras indígenas e
quilombolas.

A pobreza no campo

O maior contingente populacional que vive (e sobrevive) em condições de
miséria está concentrado nas áreas rurais e, às vezes, com elevada densidade técnica
do território agrícola. Isso permite constatar o quanto essa população está à
margem da sociedade e a mercê das intencionalidades sobre as quais são elaboradas
as políticas do Estado, que quase sempre refletem a política das empresas. Assim, o
Estado torna-se uma instituição ausente para a maioria da população (Locatel,
2012).

Para que ocorra a redução da pobreza absoluta e do grau de vulnerabilidade
social da população rural, é necessário que, por meio de políticas públicas bem
definidas, a distribuição de recursos para financiamento da produção agropecuária
e o acesso às técnicas produtivas mais avançadas atendam às demandas dos
camponeses, historicamente marginalizados no Brasil. Isso pode ser comprovado
quando se observam os estados do Sul, onde os agricultores camponeses têm acesso
mais amplo a esses fatores de produção, o índice de pobreza é menor.

O campo brasileiro: território do conflito Campesinato X Agronegócio

Se no passado a luta dos povos do campo pelo direito ao trabalho e à terra era
dirigida ao grande proprietário, na figura do senhor de engenho ou coronel no
Nordeste e Sudeste do Brasil, ou do Estancieiro, no Sul, hoje esse combate é ainda
mais difícil, pois o latifúndio não mais personaliza uma identidade, ele é a extensão



de grandes empresas capitalistas, grandes monopólios financeiros, grandes empresas
e grupos nacionais e transnacionais. No entanto, os métodos que utilizam para a
apropriação da terra e do trabalho ainda são os mesmos do passado: grilagem,
desmatamento, trabalho escravo, coação e violência contra camponeses e
trabalhadores rurais etc. (Ribeiro e Cleps Junior, 2011).

Pode-se sintetizar os Movimentos Sociais do Campo, em sua pluralidade e
diversidade, atribuindo um novo significado à sua luta na atualidade, em quatro
linhas principais:

combater a histórica concentração da propriedade da terra no Brasil,
assegurando a todo camponês o direito da produção da vida;
combater a permanente internacionalização da terra e da agricultura
brasileira, ou seja, tanto a compra de terras por estrangeiros e a dominação das
cadeias produtivas pelas corporações transnacionais;
combater o domínio da monocultura que se expande pelos campos do Brasil –
como a soja, o eucalipto, a cana de açúcar – em favor da produção de
alimentos que tragam a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável
do campo e da cidade;
combater a violência do campo, o trabalho escravo, o trabalho infantil e todas
as formas arcaicas e contemporâneas de exploração, no sentido de oferecer aos
homens e mulheres do campo condições dignas de trabalho e de vida.

Os movimentos sociais do campo são agentes efetivos na produção e na
reconstrução do território brasileiro, pelo caminho da transformação social, com
mudanças estruturais, sobretudo no que se refere a desigualdade social e de renda, a
discriminação de etnia e de gênero, a exploração do trabalho, a devastação
ambiental.
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1 “Grilagem” é a apropriação ilegal de terras pela falsificação de documentos (geralmente ecrituras públicas de
propriedade), destinadas à especulação fundiária, a exploração dos recursos naturais (madeiras, minerais), a
lavagem de dinheiro e a especulação financeira. É um crime ainda praticado em grande escala no Brasil rural.
O termo decorre da velha prática de deixar os papéis falsos em gavetas ou armários com insetos (grilos). Após
a ação dos animais, os papéis tornam-se amarelados, com aspecto envelhecido.

2 Sobre a violência no campo brasileiro, ver Tavares dos Santos (2000).
3 Ver Stedile (1994), Oliveira (2001) e Alentejano (2006).
4 Esse significativo episódio da história do Brasil foi magnificamente relatado na obra Os Sertões, de Euclides

da Cunha.



17. Os processos geopolíticos de apropriação e
modernização territorial

Maria Erlan Inocêncio

Introdução

O conceito de geopolítica começou a se delinear a partir do século XIX, quando
os países europeus iniciaram a consolidação de suas condições de estados – nação,
ou seja, começaram a estruturar um espaço geográfico que, munido de recursos
naturais, bacias hidrográficas e sistemas econômicos produtivos, passaram a
disputar entre si o espaço geográfico europeu, exercendo poder hegemônico sobre o
território e, dependendo das circunstâncias, absorvendo os Estados vizinhos mais
fracos.

A geopolítica tem como preocupação fundamental “a questão da correlação de
forças – antes vista como militar, mas hoje como econômico-tecnológica, cultural e
social – no âmbito territorial, com ênfase no espaço mundial” (Vesentini, 2005, p.
10). As geopolíticas clássicas foram elaboradas primeiramente por militares
(Mahan, Haushofer e outros) e, em segundo lugar, por juristas (Kjellèn) ou
geógrafos (Mackinder).

As bases modernas da geopolítica, entretanto, segundo Andrade (2001, p. 08),
firmam-se no pensamento do “geógrafo alemão Friedrich Ratzel, que dava grande
importância à integração do Império Alemão e procurava justificar a sua expansão
como uma necessidade e uma fatalidade histórica”.

É possível considerar que a geopolítica é o “corolário da competição e/ou
dominação econômica” (Vesentini, 2005, p. 38), entre os territórios; tentativa de



análise científica sobre a importância dos Estados “em face de sua extensão, sua
população e sua posição geográfica, integradas com ideologias que procuram
estimular e provocar a realização de objetivos de expansão territorial e de
dominação de Estados […]” (Andrade, 2007, p. 07).

Para uns, a geopolítica é uma palavra que evoca o tradicional equilíbrio das
potências da diplomacia clássica; para outros, permitirá colocar o termo no espaço
territorial e no meio físico em detrimento da ideologia. Amplificará a noção de
potência e do interesse nacional; justificará as apropriações do espaço e dos
recursos; implicará uma diplomacia brutal, eventualmente uma guerra total;
decretará aos governantes uma conduta diplomática militar contrária aos ideais
universais materializados no respeito aos direitos humanos, desenvolvimento
econômico em benefício de todos, controle de armamentos, combate pacífico para
surgir uma nova ordem mundial. Por último, em sentido mais amplo, a geopolítica
é o sinônimo da política de poder praticada em um âmbito das relações
internacionais (Binimelis, 2006).

Se, para alguns, a geopolítica é “consciência geográfica do Estado”, para outros
“proporciona as bases para os projetos de uma estratégia global”, sendo a estratégia
política sinônimo da arte do estadista. Para o brasileiro Meira Mattos, “é a política
aplicada aos espaços geográficos” (1977, p. 103), ou seja, é ampla a gama de
definições.

Esse contexto permite relacionar as estratégias geopolíticas mundiais e a captura
do território brasileiro pelo capital. Essa análise se propõe a pensar a geopolítica à
luz da ciência política, e o Estado concebido como fruto de contradições internas e
do movimento histórico das lutas de classes.

Neste capítulo, será discutida a forma de apropriação e produção do Brasil a
partir do século XX. Busca-se resgatar a contribuição exercida pela geopolítica
mundial no processo de modernização do território no Brasil, ou seja, de que forma
a estratégia espacial de ocupação do Brasil foi obra pensada e articulada pelo
Estado.

Não se trata de uma análise histórica, mas de investigar de que forma a



conjuntura Geopolítica dos anos de 1970 contribuiu para viabilizar o território
brasileiro para a modernização. Para tanto, é preciso reconhecer que o elemento-
chave para a discussão é o Estado.

Inicialmente, analisa-se o Brasil no contexto geopolítico mundial como forma
de delinear a trajetória brasileira na conquista da hegemonia sobre o continente sul-
americano. Posteriormente, no “jogo” da modernização territorial, busca-se
entender a ação do Estado, enquanto ator político e legítimo representante de um
povo, na organização, regulação, normatização e estruturação do território ao longo
do poder por ele exercido. Sequencialmente, apresenta-se os arranjos e (re)arranjos
geopolíticos, delineados no decorrer do Século XXI em consequência das
construções histórico-territoriais, na estruturação dos espaços políticos como
contraface dos espaços econômicos. E para pontuar as discussões esboçam-se as
considerações finais.

O Brasil no contexto geopolítico

No Brasil, a geopolítica esteve presente desde o período colonial, quando o País
expandiu-se para o oeste a partir da incorporação de terras espanholas, Tratado de
Madri. Todavia, o período mais forte de estratégias geopolíticas, que teve maior
efeito sobre o território brasileiro, ocorreu com a aprovação das leis para a criação
dos Territórios Federais. Estas foram estabelecidas para estimular a ocupação de
áreas de reduzida densidade demográfica, administrar a potencialidade natural e
garantir o domínio da região fronteira nacional (Porto, 1999).

Na década de 1930, Governo Vargas, a fim de organizar o espaço brasileiro
realizou um estudo que se preocupou em rever a divisão territorial no Brasil,
comandada por uma Comissão Nacional de Redivisão Territorial, presidida por
Everardo Backhauser, que lançou-se a fundo nas teorias geopolíticas alemãs e as
divulgou no Brasil (Anselmo e Bray, 2002).

Sobre o caráter geopolítico de 1930, Andrade (2007) assevera que foi grande a
influência de Backhauser (1952),1 Freitas (1941) e Rodrigues (1947), que baseados
nos ensinamentos de Ratzel e de seus discípulos, inspiraram os ideais



revolucionários do Estado Novo, quando o governo federal desenvolveu a política
em favor da Marcha para o Oeste e da criação de territórios federais, em uma clara
política de racionalização da utilização e expansão do território nacional.

A política getulista da Marcha para o Oeste (1930), construção de Brasília
(1960) e o Plano de Metas de JK (1956-60) foram estratégias importantes na
construção do território brasileiro e no contexto geopolítico.

No Brasil, três autores em especial analisaram a posição do país do ponto de
vista geopolítico: Mario Travassos, considerado precursor da geopolítica no Brasil,
o General Golbery do Couto e Silva e Carlos Meira Mattos. Todos atuaram
durante a ditadura militar de 1964 a 1985 (Vieira, 2006).

O que chama a atenção das teorizações de Travassos2 é que ele faz uma
consorciação das Teorias do Poder Terrestre, Marítimo e Aéreo,3 propondo a
construção de uma malha hidrográfica navegável, ligando as bacias Amazônica e
Platina e um sistema rodoviário que permitisse o cruzamento da Cordilheira dos
Andes; além da adequação de bitolas da malha ferroviária para permitir o trânsito
de composições de maior porte e a implantação de aerovias (Travassos, 1942).

Essas ações dariam ao Brasil a hegemonia sobre o continente sul-americano e
demonstram a atualidade do pensamento de Travassos em consonância com as
políticas de planejamento dos governos do Brasil, com destaque para a política
getulista de 1930 a 1945, quando foi implantado o Plano Nacional de Viação e a
ampla aplicação empírica em projetos do governo brasileiro ao longo de grande
parte do século XX, chegando até o presente. As obras de Travassos constituíram
um fio condutor que guiou as contribuições de Couto e Silva e de Meira Matos,
permeando ainda atividades de pesquisa militar, como a Escola Superior de Guerra,
e de pesquisadores civis, como Everardo Backheuser e Therezinha de Castro
(Vieira, 2005).4 O tema comunicações, como estratégia de integração do território
brasileiro, permanece na obra de Golbery do Couto e Silva, o que demonstra a
influência de Travassos (Couto e Silva, 1967).

Couto e Silva (1967) fez a divisão da América do Sul em cinco grandes
unidades: “Plataforma central de manobra” (região Sudeste, Estado de Goiás e



Distrito Federal); “Área da Amazônia” (Amazônia brasileira, Peru, Equador,
Colômbia, Venezuela e Guianas); “Área Platino-Patagônica” (integrada pelo Sul
brasileiro, Argentina, Chile e Uruguai); “Área Continental de Soldadura” (Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai); e “Área do Nordeste” (Nordeste
brasileiro).

Essas áreas, ao se relacionarem por meio de uma rede infraestrutural de
transporte, constituiriam o “império brasileiro”, ou sul-americano, cujo heartland
seria a “Plataforma Central de Manobra”. Os ideais de Couto e Silva foram a base
sobre a qual foi pensado o processo de ocupação das áreas centrais do Brasil. Essa
porção desde os anos de 1970 constitui-se em uma das principais áreas produtoras
de grãos do país, tendo apresentado o melhor resultado percentual de crescimento
da produção, ao lado das regiões Sul e Sudeste.

Para Meira Mattos, o poder seria o caminho/consequência do
desenvolvimento, entendendo que a Geopolítica é uma indicação de soluções
políticas condicionadas pelas realidades e necessidades geográficas. É a aplicação da
política no espaço geográfico. Para ele, o território condiciona a vida de um Estado
e limita suas aspirações; a Geopolítica é uma fonte de poder, concordando, nesse
ponto, com a tese de Ratzel (Brasil, 2007).5

Nesse caso, cabe interpretar os modos de exercício do poder estatal na gestão
dos negócios territoriais e a própria dimensão territorial das fontes e das
manifestações do poder em geral. Como afirma Machado (2000, p. 10), “não se
pretende reconstituir ou resumir a história do Estado e dos nacionalismos
contemporâneos”, mas registrar as relações entre o território e o poder, que se
colocam como objeto e meio do poder exercido pelo Estado.

O “jogo” da modernização territorial

O Estado – uma instituição político-social, juridicamente organizada, que
ocupa um território definido, onde a lei máxima é uma Constituição escrita e
dirigida por um governo, que possui soberania reconhecida interna e externamente
– foi o responsável pelo “corte tipológico entre as sociedades ditas ‘primitivas’ e as



‘civilizadas’, pela transformação do tempo mítico em secular, definindo-se nesse
momento como categoria histórica” (Machado, 2000, p. 13).

Como construção política, o Estado renova-se em contextos diversos,
acompanhando a evolução socioeconômica e política da civilização, mantendo o
seu caráter universal e sua principal característica, a concentração de poder,
independentemente dos seus elementos determinantes.

O Estado detém o poder de criar leis que regulam o uso social do território e,
portanto, toda a sociedade; tornou-se o maior criador e controlador de normas
sociais. O poder do Estado é exercido sobre uma dada população que habita
determinado território. Para que possa existir Estado, tem que ter obrigatoriamente
uma população sedentária, um grupo que possa construir o seu sistema político.

O Estado, enquanto ator político, “é o verdadeiro e legítimo representante de
uma população que, por definição, quer viver e sobreviver num território”
(Raffestin, 1993, p. 236) e complementa “está sempre organizando o território
nacional por intermédio de novos recortes, de novas implantações e de novas
ligações” (p. 152).

Neste sentido, a estrutura de poder político-territorial do Estado definiu os
rumos da história do século XIX e início do XX, e se constitui como “refúgio de
valores simbólicos e de interesses que resistem à circulação imposta pela
globalização” (Castro, 2005, p. 107).

Santos (2000, p. 85), ao discutir o contexto da globalização e o papel
desempenhado pelo dinheiro na organização e fragmentação do território, afirma
que a competitividade entre as empresas arrasta “o Estado e sua força normativa na
produção de condições favoráveis àquelas dotadas de maior poder” e “que o
território pela sua constituição se coloca como instrumento do exercício dessas
diferenças de poder”.

A propagação do discurso do “fim do Estado” que Haesbaert explora como
“desterritorialização política”, com base no déficit público depois das crises da
dívida externa dos anos 1980, quando o Fundo Monetário Internacional, FMI e o
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD impuseram



medidas de ajuste fiscal que erodiram os Estados, não condiz com o crescimento do
papel do Estado e das forças sociais descompromissadas com a orientação planejada
dos recursos materiais e humanos e nem com a conquista de poder de decisão para
recuperar o sentido da autodeterminação do Estado.

Forrester (1997) relata que o Estado está cada vez mais desestruturado em suas
funções, pois a privatização de diferentes setores estatais transformou-o em “espaço
de carreira” para velhos funcionários públicos. Isso porque ele precisa manter e dar
continuidade e plasticidade à cenografia invejável que desempenhava até então.

Contrariando essa abordagem, Machado (2000, p. 72) afirma que o Estado
continua “como força política de maior resistência, […] principal estratégia de
desenvolvimento e sobrevivência nacional”, principalmente de economias
subdesenvolvidas como a brasileira. Ideia complementada por Haesbaert (2004) ao
assegurar que o papel do Estado alterou-se no cenário econômico e político
nacional e internacional, mas continua a exercer, juntamente com as corporações
internacionais e algumas outras nacionais, um poder paralelo na organização
territorial.

A ideia de Estado, enquanto organização presente nos diferentes tipos de
relações de produção (escravista, feudal, asiático, capitalista e socialista), é
trabalhada também por Buonicore (2004) que analisa a formação do Estado
burguês no Brasil.

Essas são algumas das razões para retomar o tema Estado como necessário à
compreensão da Geopolítica. Na realidade, o Estado é o responsável pelas
principais políticas de ordenamento territorial e social comandado pelas relações
capitalistas de produção.

Ideia corroborada por Haesbaert (2004), quando afirma que a implementação
das chamadas políticas de ordenamento territorial deixa evidente a necessidade de
considerar duas características básicas do território:

[…] seu caráter político, no jogo dos ‘macropoderes’ políticos institucionalizados e os ‘micropoderes’,
muitas vezes mais simbólicos, produzidos e vividos no cotidiano das populações; em segundo lugar, seu
caráter integrador, o Estado em seu papel gestor-redistributivo e os indivíduos e grupos sociais em sua
vivência concreta como os ‘ambientes’ capazes de reconhecer e de tratar o espaço social em todas suas



múltiplas dimensões. (Haesbaert, 2004, p. 76).6

Parafraseando Santos (2000) e tendo por base o exposto acima, é possível dizer
que o processo produtivo reúne aspectos técnicos e políticos. Os primeiros têm
mais a ver com a produção propriamente dita e sua área de incidência. Já a parcela
política, ao contrário, relacionada ao comércio, preços, subsídios etc., tem sua sede
fora da região e seus processos geralmente escapam ao controle dos principais
interessados, os produtores, e da sociedade civil como um todo.

Santos (1996, p. 181) define o Estado como o único intermediário possível
entre o modo de produção em escala internacional e a sociedade nacional. “Cabe-
lhe decidir a abertura para a entrada das inovações, dos capitais e dos homens e
assim ele se torna responsável pelas consequências de sua cumplicidade ou de sua
resistência em relação aos interesses do sistema capitalista mundial”.

Castro (2005, p. 111), por sua vez, afirma: “o aparato institucional do Estado
ainda não deixou de ser capaz de engendrar ações que afetam profundamente o
espaço, para dentro e para fora dos seus limites territoriais” (p. 78). E
complementa: “o Estado moderno definiu o marco da centralidade da
territorialidade territorial e institucional do poder político”.

Nessa perspectiva, o Estado é a instituição política, da modernidade,
responsável pela criação, delimitação e (re)criação do território e exercício do
mando e da obediência, segundo normas e leis estabelecidas e reconhecidas como
legítimas.

Moderno, pois se constitui soberano, distinto da sociedade civil, mesmo sendo a
expressão desta, reconhecendo a propriedade privada separada do Estado, ao
contrário do Estado patrimonial medieval.

Para Haesbaert (2006, p. 89), o Estado-nação surge para promover a
territorialidade no sentido do controle de acesso e também para classificar, nomear
as pessoas conforme seu lugar de nascimento. “Toda existência ‘legal’ dos
indivíduos dependerá de sua condição territorial nacional”.

Machado (2000), ao discutir a falência do estado neoliberal, afirma que seja
qual for a concepção de Estado que adotemos, suas relações com a economia e a



sociedade são de caráter interativo e que, mesmo no capitalismo liberal mais
ortodoxo, nunca esteve ausente da economia, e ainda que, desde a economia
clássica, “o Estado exerce o papel, senão de agente, pelo menos de indutor da
acumulação e reprodução de capital e que seu papel extrapola a proteção da
estabilidade econômica na sociedade de classes, da propriedade privada” (Machado,
2000, p. 50). O autor complementa: “a globalização afirma de maneira candente a
pertinência dos Estados nacionais como categoria básica do desenvolvimento”(p.
66).

Pode-se também lembrar Durkheim (2002), que, ao trabalhar o Estado como
“o cérebro social”, afirma que, se o Estado reduziu suas funções tradicionais na
guerra para a conquista de novos territórios, assumiu novas áreas: educação, saúde,
infraestrutura de transporte, de comunicação, entre outras funções. E, assim, o
Estado, no capitalismo, também vivencia redução de seus papéis, mas continua a
assumir outras áreas de interesse estratégico dentro de um país.

Analisando a base marxista de Saes (2004), é possível entender que a função
precípua do Estado é assegurar a coesão vigente na sociedade de classes, mantendo
sob controle o conflito entre as classes sociais antagônicas e impedindo, dessa
forma, que tal conflito deságue na destruição desse modelo de sociedade que se
configura como instituição especial, voltada para a defesa e a preservação da
comunidade. E como surgiram na História da Humanidade diferentes tipos de
sociedade de classes, em cada um deles, “o Estado assume uma configuração
institucional particular e desempenha de um modo também particular a sua função
social permanente” (Saes, 2004, p. 114).

E com vistas a contribuir para a compreensão da apropriação do território do
Brasil pelo capital, busca-se na estreita vinculação, ou na fusão entre os interesses do
capital industrial e o Estado, que se configura como imperialismo clássico,
resultante do monopólio do capital financeiro e do controle exercido por estes
sobre a produção industrial, as múltiplas possibilidades analíticas abertas pela
matriz conceitual da geopolítica, as bases explicativas que estas oferecem para dar
visibilidade aos atores políticos dessa inserção territorial.



O poder do Estado repousa na dimensão espacial, incorporando seus elementos materiais e culturais. O
espaço físico é concebido como integrante inalienável do Estado e do poder nacional. As relações entre
espaço e poder são conhecidas desde a Antiguidade. […] o espaço intervém de várias formas na vida
socioeconômica e política, portanto na manifestação do poder, tanto pela regulação das atividades,
como pela sua organização jurídica e percepção simbólica da nacionalidade cultura. (Machado, 2000, p.
35).

A análise da conjuntura geopolítica das décadas de 1970 e 1980 são pontos-
chave, que permitem ir além dos limites do visível, para se compreender a
reordenamento territorial do Brasil.

A dimensão política e o olhar geográfico se tornaram fundamentais para
descortinar a complexidade dos fatos entrelaçados, aparentemente paradoxais,
porém identificáveis a partir do estudo da conjuntura geopolítica mundial.

Segundo Moraes (2000, p. 62), “o território é um espaço qualificado pelo
domínio de um grupo humano, sendo definido pelo controle político de um dado
âmbito espacial”. Nesse sentido, trabalha na ótica ratzeliana de que “sem território
não se poderia compreender o incremento da potência e da solidez do Estado”
(Ratzel, 1990, p. 74).

A perspectiva teórica de Ratzel, ao atrelar Estado e território, vincula-se ao
conceito de “espaço vital”, sem o qual não se daria o “progresso” social. Este
conceito se inspirou na natureza biológica do homem para apresentar algumas de
suas conclusões mais importantes em relação ao espaço e ao território. Essa rica
perspectiva não se aplica em absoluto à visão organicista e determinista que muitos
atribuem a Ratzel.

Na visão de Haesbaert (2006, p. 66), o “espaço vital seria o espaço para a
reprodução de um grupo social ou de uma civilização, considerados os recursos aí
disponíveis, que devem ter uma relação de correspondência com as dimensões do
agrupamento nele existente”.

A dimensão política do território, segundo Raffestin (1993), é a que melhor
responde pela conceituação de território; não a visão limitada que restringe
território às sociedades modernas articuladas em torno dos Estados-nações, de
acordo com Badie (1996). Mas o território definido enquanto “referência às



relações sociais e ao contexto histórico em que está inserido” (Haesbaert, 2006, p.
78).

Assim, a geopolítica se estabelece como instrumento capaz de explicar os
mecanismos fundamentais que regem o reordenamento territorial do Brasil e deve
ser pensada como elemento capaz de propiciar o desvendar da ocupação do
território por uma modernidade induzida, no contexto da fusão dos interesses do
capital com os interesses do Estado, coincidindo com uma produção territorial
desvinculada das bases tradicionais de uso do território.

Nesse contexto, “o Estado desempenhou funções decisivas para o
funcionamento e expansão do capitalismo monopolista no Brasil” (Ianni, 1996, p.
17). E uma das principais ações do Estado para que o capital se expandisse foi a
construção de Brasília. Estratégia estatal com ramificações na economia e
consequente (re)estruturação territorial. É exatamente nesse momento que o
governo abre as portas ao capital estrangeiro e cria as condições essenciais para a
posterior captura de partes do território brasileiro ainda não inseridas ao jogo
capitalista de mercado, como o Cerrado.

Juscelino Kubitschek inaugurou os novos rumos da ação estatal no país e
“iniciou uma das fases mais importantes da história econômica do Brasil. Nos anos
de 1956-60, realizou-se ampla e profunda transformação do sistema econômico do
País” (Ianni, 1996, p. 151), por meio do Plano de Metas e da construção da nova
capital federal.

A construção de Brasília e o Plano de Metas – conjunto de medidas que teve
como principal foco o investimento estatal em infraestrutura, energia elétrica e
transporte, estímulo à produção de alimentos, impulso para o setor de produção de
bens de capital e intermediários e introdução da produção de bens de consumo
duráveis – demonstrou claramente a implementação da geopolítica, ou seja, o
“Estado procurando dar unidade ao território nacional, melhorar a estrutura
burocrática, preservar sua integridade física e garantir a soberania nacional” (Diniz,
2006).

A concretização de Brasília representou para a geopolítica, segundo Backauser



(1947), a integridade de que o Brasil precisava para se constituir em um Estado
forte e soberano. Já Travassos (1942), quando aplicou a teoria do poder terrestre de
Mackinder, ressaltou a importância da expansão para o oeste, tendo em vista que a
ocupação do território nacional centrou-se até o século XIX no litoral. Miyamoto
(1995) também faz uma breve discussão sobre a localização da nova capital,
mostrando que prevaleceram critérios geopolíticos.

Andrade (2007) acrescenta que a transferência da capital federal para o planalto
central ocorreu por “razões geopolíticas conservadoras”, pois a capital deveria se
colocar “em ponto mais distante, […], construída com condições de mais fácil
movimentação de tropas e onde os governantes pudessem tomar as suas
deliberações políticas de forma menos dependente da pressão popular” (p. 50).

“A localização da capital de um país é sempre alvo das preocupações geopolíticas
do Estado, pois constitui elemento vital para a sobrevivência do próprio Estado, ou
seja, para manutenção de seu território e sua expansão”, como nos coloca (Diniz,
2006, p. 67).

A propósito, Andrade (2007, p. 50) afirma que a construção da nova capital
federal, inaugurada em 1960, permitiu o planejamento e a abertura de uma “série
de estradas de grande valor geopolítico que a ligaria aos mais diversos pontos
fronteiriços do país […] e a valorização de terras a serem utilizadas pela agricultura”.

As estradas a que Andrade se refere são as rodovias federais radiais,
longitudinais, transversais, diagonais e de ligação, construídas a partir da
transferência da capital para o interior do país e que de maneira geral cortam terras
do Distrito Federal.

A ocupação do Cerrado brasileiro, a partir da década de 1970, situa-se no
contexto das estratégias geopolíticas brasileiras de domínio territorial e marca o
estreitamento das relações entre Estado, poder, economia e território. Destinou-se
a acelerar o desenvolvimento econômico, em particular a indústria e a impulsionar
o setor privado nacional e estrangeiro.

A apreciação das perspectivas abertas pelo Estado deve levar em conta o
contexto geopolítico internacional em todas as suas dimensões e baseia-se, em



maior ou menor grau, na abertura do Brasil ao capital internacional.
Nessa perspectiva, visualiza-se a ocupação, expansão e reordenamento do

território brasileiro dentro dos padrões do pensamento geopolítico brasileiro,
destacando a conjuntura internacional como o fator preponderante da inserção
deste País ao processo moderno de produção territorial.

Arranjos e (re)arranjos geopolíticos

Pensar nos arranjos espaciais, que estão se delineando no decorrer do século
XXI, é um exercício que exige refletir sobre o legado do Século XX, com seus
avanços tecnológicos, fragmentações, conexões, desconexões dos lugares, enfim um
conjunto de incertezas e dificuldades inerentes à evolução histórico-social. Porém,
este é, com certeza, o ponto de partida para se pensar os espaços políticos, como
contraface dos espaços econômicos.

Refletindo sobre os acontecimentos das últimas décadas do século XX e os
primeiros anos do século XXI, é possível perceber que os arranjos espaciais foram
alterados em decorrência das mais variadas mudanças nas relações econômicas
entre os países. As relações comerciais internacionais vêm sendo ampliadas de
forma consistente como parte das forças políticas externas que afetam o destino das
nações, em especial a política externa.

As relações econômicas internacionais têm sido formuladas e edificadas sob um
conjunto de relações entre países democráticos, soberanos, independentes, com
fronteiras bem definidas e regras internas próprias de convívio político-social.
“Nestas relações evidenciam-se o comércio exterior, o fluxo de capitais, a
transferência de tecnologias e a própria movimentação de pessoas” (Nascimento,
2003).

Tal olhar caminha na direção de entender as relações internacionais como parte
integrante dos processos estatais. Assim, as relações entre os Estados resultam de
situações políticas internas onde os governos dos Estados, mediante suas agências
internacionais, movem-se na arena internacional. Porém, a política internacional é
gerada a partir das condições nacionais, como bem aborda Machado (2000): “o



estatal e o interestatal7 ou global não ficam isolados uns dos outros, estão
intimamente relacionados”.

A compreensão do contexto geopolítico internacional é importante para
explicar a inserção do Brasil ao circuito produtivo capitalista do século XX, mas
não se deve esquecer que as condições conjunturais mundiais foram criadas por
situações nacionais de diferentes países democráticos. E no contexto analisado, a
conjuntura geopolítica nacional dos Estados Unidos e Japão foram o marco para
que o Brasil cedesse outros espaços para a ação do capital. A geopolítica, a
geoestratégia e o território ressurgem para explicar a política internacional.

A geopolítica determinou, por longos anos, os rumos das relações externas entre
diferentes países e deverá determinar os novos caminhos e estratégias de ação dos
estados, na garantia do processo de acumulação em base nacional.

O advento da globalização acirrou o comércio internacional que passou a ter
um peso muito grande no desempenho das economias nacionais. O controle
público do comércio de cada país teve um papel importante na reconstrução da
economia mundial no pós-guerra e, principalmente, no desenvolvimento dos países
periféricos. O comércio só ganhou força após a reconstrução da Europa e do Japão.

Com a liberação do comércio, altera-se o quadro geopolítico mundial, e o Brasil
altera o seu paradigma, baseado na aliança estratégica com os EUA, abrindo-se aos
investimentos de outros países. “Os Estados Unidos envolvidos com as questões de
segurança internacional e o Brasil na busca de instrumentos que possibilitassem o
seu desenvolvimento econômico” (Oliveira e Masiero, 2005, p. 5).

O pouco interesse dos Estados Unidos em ampliar seus intercâmbios comerciais
com países da América Latina, exceto o México, pressionou o Brasil a buscar um
maior relacionamento com outros países. Nesse cenário, ocorre a ampliação de um
relacionamento comercial/político mais intenso com alguns países da Ásia, em
especial China e Japão. Essas iniciativas se apresentaram fortemente vinculadas ao
poder estatal.8

Historicamente, o Brasil suscita interesses na Ásia por se caracterizar como uma
importante fonte supridora de matérias-primas, principalmente produtos



alimentícios e insumos básicos. À medida em que a Ásia se dinamiza e se especializa
em produtos manufaturados, é mantido ou ampliado o interesse na importação de
produtos básicos do Brasil.

A década de 1990, com o fim da Guerra Fria e início do processo de redefinição
do sistema internacional, bem como das regras que passaram a configurar o novo
padrão de relacionamento internacional, o Brasil, como parte da política
estratégica, vislumbra a Ásia do Leste, como área de expressão do processo de
inserção internacional política e econômica brasileira (Oliveira e Masiero, 2005).

Os investimentos estrangeiros, no Brasil, representam o acirramento do
processo de dependência financeira e marcam uma das maneiras pela qual o Estado
e a Economia se relacionam e exprimem, necessariamente, as relações e influências
recíprocas entre o poder político e o poder de transformação do território,
geopolítica.

Considerações finais

A raiz que motivou a modernização territorial do Brasil foi a geopolítica. Nesse
processo, o Estado foi peça chave, pois estabeleceu o conjunto das condições
primeiras para que as ações do capital internacional pudessem se espacializar,
territorializando-se.

Desde a década de 1930, o Brasil vem construindo um ideário de ocupação e
(re)ordenação da economia e da sociedade, na busca de um país mais articulado à
conjuntura mundial, portanto, primando-se pela integração ao sistema global de
produção. O caminho foi se delineando ao longo da década de 1930 (governo de
Getúlio Vargas), aprimorando-se com o projeto de JK, Plano de Metas, que
assentou o conjunto de elementos infraestruturantes que sustentaram a
subsequente reestruturação do território brasileiro.

Os principais projetos de mudanças territoriais estão inseridos entre 1930 e
1980, com maior ênfase para o Regime Militar. Por meio de uma (re)leitura das
teorias geopolíticas, é possível verificar que estas sustentaram os programas de
ocupação e interiorização do povoamento no país. É nesse contexto que os vínculos



do poder do capital, corporificado nas políticas estatais, territorializou-se sobre o
Brasil.

Os programas governamentais, traçados ao longo de cada período da história de
formação do território brasileiro, atuaram estrategicamente de forma a (re)orientar
os rumos da expansão da fronteira de forma a drenar o capital para áreas mais
longínquas.

Sob a ação da geopolítica, o território brasileiro foi modelado e (re)modelado. A
modernização determinada de fora para dentro foi impulsionada pelo capital
estrangeiro e contou com apoio irrestrito e incondicional do Estado, por meio de
políticas públicas direcionadas a facilitar a penetração do capital.

As ações geopolíticas de integração territorial alteraram as estratégias e mesmo
preferências de atores e grupos que elegeram pontos do território brasileiro para
receberem ações que alteraram de forma marcante os fixos e os fluxos das terras do
Brasil.

No confluir das teorias geopolíticas apresentadas como essenciais para a
territorialização do capital no Brasil, desenvolvem-se um conjunto de construções
sociais, que engloba a sociedade como “una e indivisível”. Assim, foi preciso
verificar as redefinições incessantes das condições de existir e de se apropriar do
espaço, estabelecendo o território.

A geopolítica imprimiu desde o período colonial uma nova fase ao processo de
desenvolvimento do Brasil, sob o ideário do capitalismo e a justificativa da
necessidade de modernizar o território, multiplicando um novo modelo produtivo,
induzindo a inserção nacional ao mercado internacional globalizado.

O território é movimento, fluxo, rede, norma, que conjuntamente se move e è
movido pelas relações de poder. A geopolítica se coloca como primordial para
disseminação do capital pelo país. Ou seja, a captura do território foi viabilizada
pelos diversos projetos estrategicamente articulados pelo Estado em consonância às
normas do capital internacional, que fizeram do Brasil o agente de forças
centrífugas e centrípetas na propagação do novo padrão produtivo.
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1 Everardo Backhauser começou a produzir nos últimos anos da década de 1920. Foi professor do Curso de
Geopolítica na Pontifica Universidade do Rio de Janeiro e pregou suas ideias geopolíticas durante vários
anos, principalmente pelas colunas do Jornal do Brasil. É considerado o sistematizador da geopolítica no
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5 Sobre a Geopolítica brasileira consultar http://www.cepen.org/pdfs/art07.pdf.
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discute o Poder, com maiúscula, e poder, com minúscula.
7 O sentido trabalhado por Machado (2000) para estatal refere-se a nacional. Portanto, interestatal é

concebido como relações entre os Estados em nível internacional.
8 As relações com a China e Japão datam do século XIX quando tornou-se necessária a ampliação da migração

de mão de obra externa para as lavouras de café. A assinatura do Tratado de Amizade Comércio e Navegação
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18. O Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) no âmbito das políticas de segurança
alimentar e de fortalecimento da agricultura

familiar no Brasil

Rosângela A. de Medeiros Hespanhol

Introdução

A implementação de políticas de segurança alimentar e nutricional, como o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), conjugada a outras ações1 do governo
federal, no período compreendido entre 2003 e 2015, contribuiu para a redução do
número de pessoas em situação de fome e de subnutridos, despertando o interesse
de outros países que também enfrentam esses problemas. Com base na experiência
brasileira, em 2012 a FAO/ONU lançou o PAA África, abrangendo países como
Etiópia, Maláui, Moçambique, Níger e Senegal, e por iniciativa da Assembleia
Geral das Nações Unidas, 2014 foi celebrado como o “Ano Internacional da
Agricultura Familiar”, para dar visibilidade a essa atividade e discutir seu papel na
produção de alimentos e na erradicação da miséria no mundo (ONU, 2014).

Tendo em vista os avanços sociais ocorridos no país no período recente e a
importância do PAA como uma política diferenciada de apoio à agricultura
familiar, sobretudo aos produtores menos capitalizados, e de fomento à segurança
alimentar e nutricional, este texto apresenta uma análise da trajetória desse
programa no período compreendido entre 2003-16, com o intuito de avaliar em
que medida ele realmente beneficiou os agricultores familiares e contribuiu na luta



contra a insegurança alimentar no Brasil.
Para compreender a criação, a institucionalização e a trajetória do PAA no

período recente do país, é fundamental inseri-lo num contexto mais amplo,
iniciado em 2003, quando foi eleito Presidente da República o candidato de um
partido de esquerda (Partido dos Trabalhadores – PT), Luiz Inácio Lula da Silva,
que embora não tenha rompido com os preceitos neoliberais e com as oligarquias
do país, criou condições para a implementação de algumas políticas de cunho
social.

Já em 2003, no âmbito do Fome Zero, foi criado o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), que tinha como objetivo assegurar o acesso a alimentos a
crianças e adolescentes em idade escolar e a pessoas em situação de insegurança
alimentar e/ou nutricional atendidas por entidades da rede assistencial e, ao mesmo
tempo, fortalecer a agricultura familiar, criando um novo canal de comercialização,
por meio das compras governamentais de alimentos. O PAA propunha, portanto,
promover a articulação entre as políticas de segurança alimentar e nutricional e as
de apoio à agricultura familiar, beneficiando tanto os pequenos produtores quanto
os consumidores da rede sócio-assistencial e das escolas.

Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, foram realizados levantamento
bibliográfico sobre a temática abordada, assim como coleta e análise de dados de
fonte secundária e de materiais oficiais disponíveis nos sites do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), do Ministério do
Desenvolvimento Agrário2 (MDA) e da Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB), entre outros.

Além desta introdução, das considerações finais e das referências, o texto está
estruturado em outros três itens que têm como objeto: o PAA no contexto das
políticas de segurança alimentar e nutricional e de fomento à agricultura familiar
no período recente; a estrutura e o funcionamento do programa visando à
constituição dos mercados institucionais ou das compras governamentais para os
produtos da agricultura familiar; e a trajetória do programa no país no período
entre 2003 e 2016.



O contexto de criação do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA)

Entre meados dos anos 1990 e início deste século (XXI), as políticas
direcionadas ao meio rural brasileiro, particularmente as destinadas à agricultura de
pequeno porte, passaram por importantes mudanças. No âmbito das discussões que
as embasaram, duas temáticas ganharam relevância: a) o reconhecimento, por parte
do Estado brasileiro da importância econômica e social da agricultura familiar; b) a
incorporação do tema da segurança alimentar e nutricional na agenda das políticas
públicas.

A primeira teve como marco a institucionalização do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), lançado pelo governo federal3

em meados dos anos 1990 e considerado por vários autores como a primeira
política diferenciada para essa categoria de produtores (Belik, 2000; Schneider et
al., 2004; Grisa et al., 2010). É importante lembrar que até esse período não existia
no Brasil nenhuma política pública, com abrangência nacional, que contemplasse
as especificidades das demandas dos agricultores familiares, os quais,
historicamente, permaneceram à margem de iniciativas governamentais. Para Grisa
e Schneider (2015, p. 126), o reconhecimento conferido à agricultura familiar e a
“construção de políticas diferenciadas para um vasto grupo social que até então não
havia sido contemplado com ações específicas não foram mudanças triviais, e é por
isto que ganharam repercussões no cenário nacional e internacional”.

A segunda temática – segurança alimentar e nutricional – ganhou relevância
desde o final da década de 1980 e o início dos anos 1990, especificamente com a
criação da “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, em 1993, que
trouxe à baila a premência de ações políticas, tanto da sociedade civil quanto do
governo (nos seus diferentes níveis), visando retirar milhões de brasileiros da
miséria e da fome.

A problemática da fome, que já vinha sendo tratada de forma localizada
regionalmente e com viés fortemente assistencialista desde a década de 1970,



ganhou atenção especial do governo federal a partir de 2003, com a eleição do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre outras medidas, foi criado o Ministério
Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA), o Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) foi reativado e teve
início a implantação do Programa Fome Zero.

O Programa Fome Zero e as demais ações implementadas pelo MESA
adotaram como princípio norteador de segurança alimentar e nutricional que
“todas as famílias [tivessem] condições de se alimentar dignamente com
regularidade, quantidade e qualidade necessárias à manutenção de sua saúde física e
mental, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais” (IPEA, 2004,
p. 37).

Coube ao MESA4 formular e coordenar a Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional, com o objetivo de garantir o direito humano à
alimentação no território nacional, assim como promover a articulação entre as
políticas e os programas dos governos federal, estaduais e municipais e as ações da
sociedade civil ligadas à produção alimentar, à alimentação e à nutrição, ficando
responsável também pelo Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

No primeiro mandato do governo Lula (2003-06), o Fome Zero foi
considerado o carro-chefe das políticas de segurança alimentar do país.5 Para
alcançar o seu objetivo principal – reduzir a pobreza e, consequentemente,
erradicar a fome –, esse programa integrava um conjunto de 60 ações, distribuídas
em quatro eixos principais de intervenção que se caracterizavam pela abordagem
multidimensional da pobreza: acesso à alimentação; geração de renda;
fortalecimento da agricultura familiar; articulação, mobilização e controle social
(Chmielewska et al., 2010).

No âmbito desse conjunto mais amplo de políticas estruturantes que
compunham o Fome Zero, foi lançado, em 2003, o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA),6 posteriormente integrado ao Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional – SISAN, criado em 2006 (Brasil). Em termos gerais, o
PAA possui duas finalidades principais: a) propiciar o acesso à alimentação,



sobretudo das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; b)
incentivar a agricultura familiar por meio das compras governamentais e da
formação de estoques estratégicos de alimentos.

De acordo com o MDS, além de garantir o abastecimento por meio de compras
governamentais de alimentos, o programa fortalece os circuitos locais e regionais e
as redes de comercialização, valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e
agroecológica de alimentos, incentiva hábitos alimentares saudáveis e estimula o
cooperativismo e o associativismo rural (MDS, 2012).

A criação do PAA, de acordo com Maluf (2001), teve como objetivo principal
romper o círculo vicioso da fome provocado pela falta de políticas promotoras de
novas oportunidades de emprego e renda, evidenciando assim uma intenção de
integrar as políticas sociais e as direcionadas à agricultura familiar. Ainda segundo o
autor, viabilizar “a produção agroalimentar é, ao mesmo tempo, enfrentar a
pobreza rural e um dos principais focos de insegurança alimentar” (Maluf, 2001, p.
166).

Estrutura e funcionamento institucional do PAA

Com a institucionalização do PAA, o governo brasileiro inovou ao
implementar uma política pública em escala nacional destinada a incentivar a
agricultura familiar e a promover o acesso à alimentação às pessoas que se
encontravam em situação de insegurança alimentar. Para alcançar esse objetivo,
articulou a produção, a comercialização e o consumo (Becker e Sacco dos Anjos,
2010), por meio do mercado institucional de alimentos ou das compras
governamentais que, segundo Maciel (2008, p. 17), englobam

[…] as operações de compras de alimentos, sejam as compras de caráter contínuo – como as aquisições
para creches, escolas, sistema carcerário, forças armadas e hospitais – quanto à aquisição de caráter
esporádico – ou as referentes às políticas de Estado e programas de governo, tais como a Política de
Garantia de Preços Mínimos (PGPM), o Programa de Aquisição de Alimentos, entre outros.

Para Grisa (2009, p. 5), o mercado institucional de alimentos constitui “uma



configuração específica de mercado em que as redes de troca assumem estrutura
particular, previamente determinada por normas e convenções negociadas por um
conjunto de atores e organizações, onde o Estado geralmente assume papel central,
notadamente através de compras públicas”. De acordo com a autora, essa política
pública, fazendo da agricultura familiar o fornecedor prioritário para o
abastecimento dos mercados institucionais, adquire papel fundamental no
estímulo ao desenvolvimento no âmbito dos territórios (Grisa, 2009).

Maluf (2001, p. 111), por sua vez, afirma que o mercado institucional de
alimentos “se torna mais acessível quando o poder público assume como estratégia
de desenvolvimento a inclusão de agricultores familiares como fornecedores de
alimentos aos órgãos públicos”. Corroborando essa ideia, Becker, Costa e Sacco dos
Anjos (2011, p. 2) destacam que os mercados institucionais “possuem um elevado
potencial para a emergência de novos atores sociais, uma vez que sua operação exige
uma significativa concertação social, advinda da necessidade da efetiva participação
de todos os implicados (agricultores, cooperativas, líderes comunitários, gestores
públicos etc.)”. Na avaliação desses autores:

[…] a ampliação do mercado institucional pode representar uma excelente alternativa para conciliar os
objetivos de viabilizar a melhoria das condições de reprodução social na agricultura familiar, promover
ações estratégicas de desenvolvimento rural voltadas à valorização dos modos de vida tradicionais, bem
como produzir alimentos de qualidade em sistemas sustentáveis de produção. (Becker et al., 2011, p. 4).

Os mercados institucionais de alimentos têm contribuído para amenizar um
dos principais problemas enfrentados pelos agricultores familiares: a
comercialização da sua produção. Por meio desse instrumento, a compra de gêneros
alimentícios pode ser realizada pelo poder público, nas escalas federal, estadual ou
municipal, diretamente dos produtores ou por meio de suas organizações coletivas
(associações, cooperativas e/ou grupos informais). Sua criação, como ressaltam
Sacco dos Anjos e Becker (2014), fortaleceu os agricultores familiares, pois
possibilitou a comercialização dos alimentos a um preço mais elevado do que em
geral conseguiam obter, bem como diminuiu a atuação dos atravessadores:



[…] a produção de alimentos (hortaliças, frutas, etc.) dificilmente consegue ingressar nos circuitos
comerciais em condições que respondam às expectativas dos agricultores familiares, os quais
normalmente estão sujeitos às armadilhas impostas pelo capital comercial e pela lógica ditada pelos
atravessadores. A criação dos mercados institucionais introduz um elemento que modifica
sensivelmente esta dinâmica, sobretudo quando institui um mecanismo de compra antecipada de uma
produção que invariavelmente permanecia na invisibilidade e à mercê dos especuladores. (Sacco dos
Anjos e Becker, 2014, pp. 97-8).

É importante frisar que as compras governamentais para o abastecimento das
instituições públicas sempre existiram no país, entretanto, esse mercado era restrito
às pessoas jurídicas, ou seja, às empresas habilitadas a participar dos processos
licitatórios (Lei nº 8.666 de Licitação e Contratos Administrativos). Para que o
governo pudesse adquirir os produtos diretamente dos agricultores familiares com
dispensa de licitação, por meio de chamadas públicas, algumas regras foram
estabelecidas para a operacionalização do PAA: a) apenas os agricultores familiares
poderiam participar do programa; b) os preços deveriam ser menores do que os
praticados no mercado;c) foi definido um limite (cota) de aquisição anual de
produtos per capita (Takagy et al., 2014).

Para Schimitt e Guimarães (2008, p. 09), a não exigência de licitação para a
aquisição de produtos representou “uma exceção aos complexos procedimentos de
aquisição estabelecidos pela Lei 8.666 (Lei de Licitação e Contratos
Administrativos) que praticamente inviabilizava o acesso da grande maioria dos
agricultores familiares aos mercados institucionais”.

Outra inovação do programa foi a institucionalização de preços de referência
para a aquisição de produtos, estabelecendo que deveriam ser levadas em
consideração as diferenças regionais e a realidade da agricultura familiar frente aos
grandes produtores rurais de alimentos (Batista et al., 2016, grifos do autor).
Schmitt (2005, p. 83) ressalta que essa medida criou:

[…] as condições necessárias para que o Estado possa atuar no mercado de produtos agrícolas, exercendo
não apenas um efeito regulador sobre os preços regionais, mas dando um tratamento diferenciado para
os agricultores familiares, buscando reforçar sua autonomia em relação aos chamados “atravessadores” e
fortalecendo sua posição frente aos diferentes agentes de mercado.



O PAA possui dois públicos beneficiários: os consumidores e os fornecedores
de alimentos. Os consumidores são os indivíduos em situação de insegurança
alimentar e nutricional e os atendidos pela rede socioassistencial e pelos
equipamentos públicos de alimentação e nutrição. Os fornecedores são os
agricultores familiares, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores,
extrativistas, pescadores artesanais, indígenas, integrantes de comunidades
remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais.7

No caso das modalidades Compra com Doação Simultânea e Formação de
Estoques, há ainda as entidades proponentes, constituídas pelas associações de
produtores, cooperativas, sindicatos etc., que elaboram as propostas de venda de
produtos da agricultura familiar por meio do PAA. Para participar do programa, os
fornecedores devem possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF8 (DAP) e,
preferencialmente, estarem organizados em cooperativas e associações de
produtores. Dada à heterogeneidade do grupo de fornecedores, segundo Grisa et al.
(2010), o PAA é apreendido de maneiras diversas por esse público, que se
diferencia em termos de perfil produtivo, formas de organização social, tipos de
mediadores e trajetória de relação com o Estado e com as políticas públicas, o que
faz com que a experiência de acesso ao programa não seja vivenciada do mesmo
modo pelos vários grupos.

Em termos institucionais, o PAA, em sua trajetória de formulação e
implementação, é acompanhado pelo Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional (CONSEA) e por diferentes organizações da sociedade civil. Em
âmbito nacional, o programa é coordenado pelo Grupo Gestor do PAA – GGPAA,
responsável pela regulamentação, pelo assessoramento e acompanhamento de suas
atividades, que envolveu, até 2016, representantes do: Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MP); Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA);
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Ministério da
Fazenda (MF); e Ministério da Educação (MEC) (Brasil, 2008).9 A parte
operacional do programa ficava a cargo do MDS e da Companhia Nacional de



Abastecimento – CONAB.
Outra característica marcante do programa é sua flexibilidade, no que concerne

tanto à adaptação às especificidades regionais em termos de cultivos ou hábitos
alimentares, quanto à sua constante (re)formulação desde sua implantação no
Plano Safra de 2003-04. De acordo com Porto (2009), o PAA foi progressivamente
aprimorado no seu arcabouço jurídico-institucional, no modo de operação e em
suas modalidades, bem como na definição de parcerias e de fontes de recursos.

A origem dos recursos utilizados no programa variou também ao longo do
tempo. Entre os anos de 2003 e 2005, o PAA foi operacionalizado somente com
recursos do MDS, por meio do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e
executado pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar (SESAN), em parceria
com governos municipais e estaduais e com a CONAB. A partir de 2006, o MDA,
por intermédio da Secretaria da Agricultura Familiar, passou a compor o Conselho
Gestor do programa com dotação orçamentária própria, disponibilizando recursos
para a formação de estoques e a aquisição de produtos dos agricultores e de suas
organizações (Viana e Viegas, 2009).

No período entre 2003 e 2010, o MDS foi responsável por quase 90% dos
recursos destinados ao PAA. Essa predominância se explica pelo maior número de
modalidades do programa executado por esse ministério, como se pode observar no
quadro 1.

Quadro 1 - Modalidades do PAA, Características, Fonte de Recursos, Executores e
Forma de Acesso

Modalidades Características Fonte de
Recursos

Executor Forma de
Acesso

1. Compra

Destina-se a promover a
articulação entre a
produção de
agricultores organizados
e as demandas locais de CONAB,

Individual,
grupos



com (CPR
Doação)

entidades que compõem
a Rede de Proteção e
Promoção Social que
tenham programas e
ações de acesso.

MDS Estados e
Municípios

informais,
cooperativas
e Associações

2. Formação
de Estoques

Visa à comercialização
dos produtos,
sustentação de preços e
agregação de valor. Ao
identificar a
possibilidade de
formação de estoque de
determinado produto, a
organização de
agricultores envia uma
Proposta de
Participação à Conab da
região. A proposta deve
conter o produto
definido, o prazo para a
formação do estoque, os
preços e os agricultores a
serem beneficiados.
Com a aprovação, a
organização emite a
Cédula de Produto
Rural (CPR-Estoque), e
a Conab disponibiliza o
recurso. A organização
adquire a produção dos
agricultores listados na
Proposta de
Participação, beneficia

MDS e
MDA CONAB

Cooperativas
e associações
de
produtores



os alimentos e os
mantém em estoque
próprio até sua entrega
ou comercialização. A
CPR representa a
promessa de entrega de
determinado produto e
tem um prazo de
vencimento de, no
máximo, 12 meses,
devendo ser liquidada
pela organização ao fim
desse prazo. Com
recursos do MDS, a
liquidação deve ser em
produtos, enquanto
com recursos do MDA
a quitação é realizada
financeiramente pelo
pagamento do valor
recebido acrescido de
encargos de 3% ao ano.

3. Compra
Direta da

Aquisição de alimentos
para distribuição ou
para formação de
estoques públicos.
Cumpre um importante
papel na promoção da
segurança alimentar e
nutricional, na
regulação de preços de
alimentos e na
movimentação de safras
e estoques. Permite a

MDS e
MDA

CONAB

Individual,
grupos
informais,



(CDAF) aquisição de produtos,
compreços de referência
definidos pelo Grupo
Gestor do Programa.
Depois pode ser
entregue nas Unidades
Armazenadoras da
Conab ou em Polos
Fixos e Volantes de
Compra.

cooperativas
e associações

Modalidades Características Fonte de
Recursos

Executor Forma de
Acesso

4. Incentivo à
(PAA Leite)

Destina-se a incentivar
o consumo e a produção
familiar de leite, visando
diminuir a
vulnerabilidade social,
combatendo a fome e a
desnutrição nos estados
do Nordeste e no norte
de Minas Gerais,
mediante a aquisição do
produto com garantia
de preço. Para
participar, o produtor
deve produzir no
máximo 100 litros de
leite/dia; possuir
Declaração de Aptidão
ao PRONAF (DAP); e
ter comprovante de
vacinação dos animais.

MDS
Estados do
NE e MG

Individual,
grupos
informais,
cooperativas
e associações

Destina-se a atender as



5. Compra
Institucional

demandas alimentícias
regulares de instituições,
como restaurantes
universitários, unidades
prisionais, hospitais,
academias de polícia etc.
Órgãos municipais,
estaduais e federais
poderão comprar, por
meio desta modalidade,
produtos da agricultura
familiar.

Proponente Proponente
Cooperativas
e associações

6. Aquisição
de Sementes

Aquisição de sementes
de cooperativas e
associações, destinando-
as a agricultores
familiares, conforme
demanda de órgãos
parceiros.

Proponente Proponente
Cooperativas
e associações

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2015)

As modalidades do PAA Compra com Doação Simultânea (CPD Doação),
Formação de Estoques e Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF) são
operacionalizadas pela CONAB, enquanto a do Incentivo à Produção e ao
Consumo de Leite (PAA Leite) é executado pelos estados e municípios, por meio
de convênios estabelecidos com o MDS.

Em termos de valores pagos aos agricultores participantes do PAA, desde a sua
criação, em 2003, até julho de 2006, o limite anual10 da cota era de R$ 2.500,00 por
produtor/ano (nas modalidades CPR Doação, Formação de Estoques e CDAF) e
de R$ 2.500,00 por produtor/semestre no PAA Leite. Entre agosto de 2006 e
agosto de 2009, o valor máximo passou a ser de R$ 3.500,00 por produtor/ano e de
R$ 3.500,00 por produtor/semestre, respectivamente. Em setembro de 2009, os
valores foram reajustados, passando a R$ 4.500,00 por produtor/ano na



modalidade CPR Doação; R$ 4.500,00 por produtor/semestre no PAA Leite; e R$
8.000,00 para as modalidades Formação de Estoque e CDAF (MDS, 2015).

No ano de 2012,11 foi criada a modalidade Compra Institucional, tendo
estabelecido o valor máximo de R$ 8.000,00 por produtor/ano; em 2014, esse valor
subiu para R$ 20.000,00. Na modalidade Aquisição de Sementes, criada em 2014,12

o valor máximo individual ficou estipulado em R$ 16.000,00 produtor/ano.
Destaca-se que é possível aos produtores rurais e a suas organizações acessarem

mais de uma modalidade do PAA simultaneamente, desde que sejam atendidos os
critérios estabelecidos no programa.

Como se pode observar, o programa envolveu, em seu arcabouço institucional,
de forma verticalizada, diferentes instituições que atuam nas diversas escalas de
gestão, desde os municípios (prefeituras e conselhos municipais, associações e
cooperativas de produtores, extensionistas etc.) e os estados (CONAB, conselhos
estaduais etc.), até o âmbito federal (CONAB e diversos ministérios – MDS, MDA
etc.). A implementação e operacionalização do PAA na escala municipal
possibilitou a constituição de uma rede de agentes (representantes do poder local;
de conselhos municipais e de órgãos de assistência técnica; dos serviços
socioassistenciais; associações, cooperativas e grupos não formais de produtores
rurais etc.) que, juntamente com sujeitos sociais (produtores rurais, famílias
beneficiadas etc.), atuam não apenas na escala local, mas também no contexto
regional. Como destaca Grisa (2010, p. 125), um dos efeitos positivos do PAA é a
possibilidade de formação dessa rede que extrapola a escala local (municipal),
expressando-se “[…] na forma de ‘um emaranhado de nós’, interligando unidades
familiares de produção e estas com suas associações/cooperativas, instituições
públicas, instituições sociais, famílias beneficiárias e, ainda, todos estes com a
estrutura ao nível nacional”.

A trajetória do PAA: auge e declínio

Na tabela 4, são apresentadas informações referentes ao PAA no período 2003-
16.



Tabela 4 – PAA – Valores, Número de Agricultores, Projetos Aprovados,
Entidades, Quantidade de Alimentos e de Municípios participantes – Brasil –
2003-16

Ano
Valores

(milhões
de R$)

Número de
agricultores

participantes

Número
de

projetos
aprovados

Número de
Entidades

beneficiadas

Quantidade
de

alimentos
(em mil

toneladas)

Número de
municípios

participantes

2003* 81,5 41.988 66 65 135 104
2004 107,1 68.700 244 244 157 293
2005 112,7 87.439 504 504 156 528
2006 200,6 111.030 927 927 212 950
2007 228,3 92.372 1.496 1.496 204 976
2008 272,9 91.622 1.804 1.804 175 976
2009 363,9 137.185 1.276 11.572 288 963
2010 379,7 155.166 2.067 17.744 226 1.076
2011 451,0 161.121 2.399 17.222 286 1.177
2012 586,5 128.804 2.602 17.988 298 1.180
2013 224,5 41.412 887 4.449 124 524
2014 338,0 51.228 1.135 3.968 179 619
2015 287,5 38.794 917 2.829 135 541
2016 197,5 29.318 845 2.619 88 476

Fonte: Brasil – Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB): Ações da CONAB – PAA 2003 a 2016.
(*) Refere-se ao período compreendido entre julho e dezembro de 2003.

Os dados evidenciam dois momentos bem distintos do programa: o primeiro,
de ascensão e consolidação, que vai de 2003 até 2012; e o segundo, de instabilidade
e declínio, no período de 2013 a 2016.

Até 2012, verifica-se que todas as variáveis consideradas (valores destinados,
número de agricultores, projetos aprovados, entidades beneficiadas, quantidade de



alimentos entregues e municípios participantes) apresentaram aumento expressivo.
Ocorreram reduções pontuais nessa fase, como, por exemplo, em relação ao
número de agricultores participantes entre 2006 e 2007; de projetos aprovados
entre 2008 e 2009; e da quantidade de alimentos entregues entre 2007 e 2008. Mas
nada que afetasse, no geral, a consolidação e a expansão do programa.

É importante destacar que, apesar da expansão numérica do PAA ocorrida no
período 2003-12, ela foi bastante limitada em escala nacional, apresentando,
naquele momento, potencial para se disseminar territorialmente no país e
incorporar novos segmentos sociais. Se considerarmos, por exemplo, o número de
agricultores participantes do PAA, em suas diferentes modalidades, no ano de
2012, sua representativa era pequena, visto abarcar apenas 2,9% do total de
estabelecimentos de agricultores familiares contabilizados pelo Censo
Agropecuário do IBGE de 2006.13 No caso do número de municípios, 1.180
participaram do PAA em 2012, ou seja, 21,2% do total de 5.570 municípios
brasileiros. Constata-se, assim, que os números apresentados, quando comparados à
totalidade de cada categoria na escala nacional, são bastante modestos em face da
importância que essa política poderia assumir em relação à agricultura familiar e à
segurança alimentar e nutricional no país (Hespanhol, 2013).

Além da expansão limitada do programa em escala nacional, sua
operacionalização denota, ao mesmo tempo, uma concentração espacial. No ano de
2006 (Hespanhol, 2009), 67,2% dos produtores participantes do PAA estavam
concentrados em apenas duas macrorregiões do país: Nordeste (35,3% do total) e
Sul (31,9%), com participação reduzida das demais. No ano de 2012, essa
concentração macrorregional permaneceu, sendo que as mesmas duas regiões
detinham 64% do total de produtores do PAA: 39,8% e 24,2%, respectivamente
(Hespanhol, 2013).

Não obstante essas limitações, vários trabalhos acadêmicos14 que analisaram o
PAA, sob diferentes perspectivas, demonstraram sua importância como uma
política de governo que, ao implantar um conjunto de ações destinadas a criar um
mercado institucional para os produtos da agricultura familiar, proporcionou



benefícios (sociais, econômicos, culturais etc.) aos principais sujeitos envolvidos no
programa – agricultores familiares (ou suas organizações coletivas), entidades da
rede socioassistencial (asilos, hospitais, instituições beneficentes, igrejas, associações
de moradores etc.), famílias receptoras dos produtos – e possibilitou, também, a
formação de redes de apoio e de estruturação do programa na escala municipal
(prefeituras, órgãos de assistência técnica e extensão rural etc.), contribuindo tanto
para a melhoria das condições de vida dos agricultores e das famílias receptoras dos
produtos, quanto para a dinâmica econômica dos territórios.

Entre os anos de 2012 e 2013, entretanto, o programa apresentou, em escala
nacional, uma significativa diminuição em todas as variáveis consideradas, com
quedas de 61,73% nos recursos repassados ao programa, 67,9% no número de
agricultores participantes, 81,4% de entidades beneficiadas, 58,4% no volume de
alimentos entregues, 65,9% de projetos aprovados e 55,2% de municípios
participantes.

A retração do PAA a partir de 2013 pode ser atribuída a dois fatores: um, de
ordem natural, ligado à frustração de safras em algumas regiões do país devido à
seca prolongada no Nordeste e ao excesso de chuvas no Sul; e o outro, de ordem
política-normativa, resultante das várias alterações realizadas nas normas de
funcionamento do programa em virtude de irregularidades que começaram a ser
denunciadas pela mídia.

Desvios de recursos e de produtos, fraudes no número de agricultores
participantes e/ou entidades e de famílias beneficiadas, cobrança de taxas dos
agricultores pelas entidades proponentes, entre outras, foram as irregularidades
noticiadas, as quais levaram o ministério público federal e de vários estados
brasileiros a iniciar investigações (Brasil, 2016).

De acordo com o Grupo Gestor do programa, as mudanças nas normas
operacionais do PAA tiveram como objetivo dar maior transparência e agilidade às
operações de compra dos produtos, facilitando também a participação mais efetiva
dos agricultores familiares (MDS, 2014). Dentre as alterações realizadas, Veloso e
Hespanhol (2015, p. 3) destacam:



i) ampliação do limite de participação individual dos agricultores familiares, inclusive ao vender por
meio de cooperativas; ii) possibilidade de participação em mais de uma modalidade do PAA, com
limites independentes; iii) participação sistemática das Unidades Recebedoras [Entidades da rede
socioassistencial] na elaboração da proposta e no processo de entrega e controle dos alimentos; iv)
regulamentação dos procedimentos para eventuais trocas de produtos; v) obrigatoriedade de que as
organizações fornecedoras [associações, cooperativas etc.] tenham a Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP) Jurídica; e, vi) exigência de certificado no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos no caso
de aquisições de alimentos orgânicos ou agroecológicos, bem como da exclusividade destes produtos na
proposta.

Tornou-se obrigatório também que nas propostas apresentadas pelas entidades
se respeitasse o percentual mínimo de 40% de mulheres no total de fornecedores do
PAA, com exceção do CPR Formação de Estoque, em que a cota mínima exigida de
mulheres era de 30% do total.15 Essa obrigatoriedade da participação das mulheres
era uma demanda dos movimentos sociais, já que muitas delas, embora
trabalhassem na agricultura e fossem responsáveis pela maior parte da produção
entregue pelos companheiros no programa, não tinham o direito de receber, em seu
nome, a cota paga pelo PAA, por não serem reconhecidas e cadastradas como
agricultoras.

Outra mudança importante e que afetou diretamente os municípios com
menos de 100 mil habitantes participantes do PAA foi a extensão da
obrigatoriedade de disponibilizar um local adequado para a implantação do Banco
de Alimentos.16 Essa medida teve o intuito de exigir que as prefeituras assumissem a
responsabilidade pelo recebimento, pela fiscalização e distribuição dos alimentos
entregues ao PAA por meio das associações ou cooperativas, bem como que
passassem a controlar a inclusão de beneficiários do programa, garantindo que
fossem realmente pessoas/famílias atendidas pelas instituições da rede
socioassistencial, com base no cadastro (CadÚnico)17 da assistência social da
localidade.

A partir de 2014, passou-se a exigir também que a elaboração das propostas e a
prestação de contas do PAA pelas entidades proponentes fossem realizadas por
meio do PAANet18 disponibilizado pela CONAB. Esse sistema, ao mesmo tempo
em que visava facilitar a descentralização das operações mencionadas,



possibilitando o controle das entregas dos produtos e a utilização da nota fiscal
eletrônica, inviabilizou a participação de muitas organizações coletivas que, em
virtude de sua precária infraestrutura (falta de acesso à Internet, indisponibilidade
de computador etc.) e da ausência de capacitação dos funcionários e/ou dirigentes,
viram-se impossibilitadas de participarem do programa.

Ainda que as alterações na legislação do PAA tenham sido importantes, em face
dos problemas localizados e pontuais que o programa vinha apresentando, o
atendimento dessas exigências demandou, das entidades proponentes e
beneficiárias, dos fornecedores e das prefeituras – responsáveis pelos bancos de
alimentos –, a disponibilidade de tempo e a realização de investimentos em
infraestrutura e recursos humanos. Consequentemente, nem todos os municípios
que participavam do PAA conseguiram se adequar às novas regras, o que provocou
a descontinuidade do programa nestas localidades, prejudicando os agricultores e as
famílias atendidas pela rede socioassistencial.

A retração do PAA a partir de 2013 já indicava mudanças nas prioridades do
governo federal durante o primeiro mandato da presidente Dilma Roussef (2011-
14). Às mudanças nas normas do PAA, de origem conjuntural, acrescentam-se as
crises econômica e financeira que atingiram o país a partir de 2014, as quais
dificultaram a retomada da expansão do programa. Entretanto, em 2014, ele
apresentou uma pequena recuperação em relação ao ano anterior, em virtude da
campanha eleitoral e da eleição para presidente da república. Nesse contexto, como
destaca Grisa (2012), apesar das alterações ocorridas no PAA, nada ameaçava o
compromisso estabelecido entre os diversos atores sociais e o governo federal, na
gestão petista, iniciada no ano de 2003.

Por isso, passou-se a defender a necessidade de o PAA se tornar uma política de
Estado e não apenas uma política de governo, já que esta se resume a um ou dois
mandatos, enquanto aquela tende a ser permanente.

Após a reeleição de Dilma Roussef, e com o acirramento da crise política e
econômica nos anos de 2015 e 2016, o governo promoveu cortes nos investimentos
públicos em diversas áreas e programas sociais, entre eles, o PAA. Apesar da



pequena recuperação do programa em 2014, nos dois anos seguintes observa-se um
declínio acentuado nos dados relativos a todas as variáveis consideradas na tabela 4.
Em 2016 (último ano com dados disponíveis), os recursos aplicados no programa
somaram 197,5 milhões de reais, o que corresponde a somente 33,68% dos valores
investidos em 2012. Fica evidente também que os problemas fiscais, políticos e
econômicos que o país vem enfrentando desde 2015 tiveram reflexo nos resultados
do PAA, haja vista a queda de 41,54% no total de recursos utilizados pelo programa
no ano de 2016, quando comparado a 2014.

Com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a ascensão ao poder do
então vice-presidente, Michel Temer, além de cortes no orçamento do governo
federal, que atingiram profundamente várias políticas de cunho social, mudanças
ministeriais ocorridas, como a fusão dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário
(MDA) e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que destinavam
parte importante de seus orçamentos ao programa, afetaram gravemente sua
estrutura, quase inviabilizando sua continuidade. Acrescidas a isso, novas normas
operacionais entraram em vigor em 2017, alterando drasticamente o
funcionamento do PAA. De acordo com a CONAB (2017, p. 08):

Em 2016, os recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA, para
a modalidade Compra com Doação Simultânea, foram distribuídos baseados numa nova metodologia
aprovada pelo Grupo Gestor do PAA (GGPAA).Essa metodologia propôs uma distribuição geográfica
dos recursos para as unidades da federação, sendo definida após estudos estatísticos com base em dados
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar
(EBIA/PNAD) e dos números de integrantes de unidades familiares detentoras de Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP),inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico), utilizando também o histórico de execução do Programa nas Superintendências Regionais
(Suregs) (grifos nossos).

Ainda segundo a CONAB (2017), no ano de 2016, foram priorizados, em
termos de projetos aprovados, aqueles que contemplavam exclusivamente produtos
orgânicos, de povos e comunidades tradicionais e de assentados rurais. Nesse
mesmo ano, o governo federal também passou a divulgar na mídia que, em virtude
dos cortes no orçamento e dos ajustes econômicos e fiscais, os recursos destinados



ao PAA para o ano de 2017, sobretudo para a modalidade Doação Simultânea – a
que mais se expandiu no país devido aos fatos de o acesso ser mais simplificado, de
possibilitar a aquisição ao longo de todo o ano e de contemplar uma maior
diversidade de produtos – seriam ainda menores e que os agricultores e suas
organizações coletivas deveriam direcionar seus esforços para a modalidade
Compra Institucional.19

Considerações finais

Buscou-se, neste trabalho, apresentar algumas reflexões sobre o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), considerando sua implementação e trajetória em
escala nacional, no período compreendido entre 2003-16.

O PAA, criado no âmbito do Fome Zero e estruturado com base em uma
concepção intersetorial de segurança alimentar e nutricional, procurou integrar as
demandas de acesso a alimentos da rede socioassistencial à abertura de mercado
para a produção dos agricultores familiares.

Constatou-se que, no período compreendido entre 2003 e 2012, apesar do
aumento do número de agricultores participantes, de propostas aprovadas, de
municípios participantes, de recursos disponibilizados e do volume de alimentos
adquiridos, a abrangência do PPA foi muito limitada em escala nacional, ainda que
estivesse presente em praticamente todos os estados brasileiros. Essa limitação do
programa se deve ao fato de que, embora o governo federal, no discurso, enfatizasse
a importância da agricultura familiar, o volume de recursos disponibilizado ao seu
apoio era exíguo.

No período analisado, o programa enfrentou também outros problemas, como
a falta de articulação entre as políticas públicas direcionadas à produção, expressa,
por exemplo, nas dificuldades de acesso ao crédito rural oficial (PRONAF) e à
assistência técnica, recursos fundamentais que embasam a tomada de decisão sobre
a continuidade ou não das atividades agropecuárias, bem como sobre os produtos a
serem cultivados. Outra restrição refere-se, em algumas localidades, à
implementação do programa na escala local (municipal), tendo em vista as



dificuldades de articulação dos arranjos institucionais (poder público, associações e
cooperativas etc.), bem como da participação dos atores e sujeitos sociais, além da
forte presença de relações clientelistas e coronelistas.

Não obstante essas dificuldades e limitações, várias pesquisas realizadas sobre o
PAA demonstraram a importância do programa no que concerne a: a)
diversificação da produção de alimentos e melhoria da renda e do consumo das
famílias dos agricultores; b) aumento da auto-estima dos agricultores, em face da
valorização do que eles produzem; c) melhoria da alimentação das pessoas
atendidas pela rede socioassistencial local; d) valorização dos hábitos alimentares,
quando as particularidades locais/regionais são consideradas, tanto em termos da
produção agropecuária, como das demandas das entidades, estimulando a produção
de gêneros alimentícios que eram pouco cultivados e/ou comercializados; e)
fortalecimento do capital social por meio do estímulo ao associativismo e
cooperativismo rural; f) estabelecimento de circuitos locais e regionais, bem como
de redes de comercialização, que podem tanto reduzir as distâncias entre
produtores e consumidores, quanto favorecer a complementariedade das relações
campo-cidade; g) organização de redes de atores (extensionistas, representantes das
prefeituras, dos CMDRs, nutricionistas etc.) e de agricultores, para atuarem na
escala local ou regional, ampliando os canais de comercialização.

A estagnação econômica do país, a partir de 2014, e as denúncias de
irregularidades relativas ao PAA afetaram o programa, que teve reduzidos os
recursos disponibilizados e o número de projetos aprovados. Com o novo governo,
instaurado a partir de 2016, com tendência menos intervencionista, e numa
conjuntura política e institucional delicada, em meio a uma situação econômica
frágil, programas de cunho distributivo como o PAA perderam relevância na
agenda política federal. Dessa forma, coloca-se sob ameaça um conjunto de avanços
sociais ocorridos na sociedade brasileira nos últimos anos, em benefício sobretudo
dos segmentos sociais economicamente mais vulneráveis.

A diminuição dos recursos alocados no PAA pode resultar, entre outras, nas
seguintes consequências: aumento do número de pessoas em situação de



insegurança alimentar e nutricional; redução da renda monetária dos agricultores
menos capitalizados e com maiores dificuldades de inserção no mercado
convencional de alimentos; diminuição da área cultivada e da diversificação
produtiva; tendência à desarticulação dos arranjos institucionais locais que davam
suporte ao programa.
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PAA. BRASIL. Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). PAA Resoluções. 2013. Disponível em:
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18 O PAANet é um aplicativo desenvolvido e disponibilizado pela CONAB para as modalidades Compra com
Doação Simultânea e Apoio à Formação de Estoque. Disponível em:
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19 “A modalidade do PAA Compra Institucional, inovação do Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, é
definida como compra da agricultura familiar realizada por meio de chamada pública, para o atendimento de
demandas de consumo de alimentos, por parte de órgão, entidade ou instituição da administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Pelo Decreto n° 8.473, de 22 de junho
de 2015, foi estabelecido, no âmbito da Administração Pública Federal, o percentual mínimo de 30%,
destinado à aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares e suas organizações, que entrou em
vigor em 1.° de janeiro de 2016” (MDSA, 2017, p. 04).



19. As relações de trabalho no rural brasileiro e a
saúde do trabalhador

Jeziel Alves Rezende

Joelma Cristina dos Santos

Introdução

Ao abordar a temática “Relações de trabalho no rural brasileiro e saúde do
trabalhador”, faz-se necessário tecer algumas considerações importantes, algumas
de caráter geral, a saber, a questão saúde no Brasil e outras de caráter específico,
como, por exemplo, o atendimento em saúde aos diversos tipos de trabalhadores
rurais. Pretendemos fazer tais considerações, ao constatar que o tema merece
reflexões no momento atual.

Cabe ressaltar que a complexidade dessa temática se manifesta na diversidade
das relações de trabalho a que estão submetidos “mais de 30 milhões de
trabalhadores (52% homens e 48% mulheres), que desempenham algum tipo de
trabalho agrícola e, na sua maioria, como empregados rurais” (Dieese, 2014, p. 2).

Importante frisar que esses trabalhadores, em sua maioria, residem no campo.
As exceções dizem respeito aos trabalhadores dos grandes empreendimentos do
agronegócio, a exemplo de empresas do setor sucroenergético, cujos trabalhadores,
mesmo realizando sua jornada de trabalho no campo, residem na cidade. Outro
fator a ser destacado refere-se à importância do setor primário1 no processo de
desenvolvimento econômico-social da sociedade, levando em conta que, em 2014,
esta população rural representava algo em torno de 15,6% da população total do
país (Dieese, 2014).



Nesse contexto, é importante entender quem é o sujeito que carece de
assistência à saúde e como se constituia tentativa, especialmente do setor público,
de gerir os inúmeros problemas em relação à saúde do trabalhador e de sua família,
seja residente na cidade ou no campo.

Sendo o homem um ser social, as doenças e os problemas de saúde têm também
caráter coletivo e emergem da maneira como os grupos sociais produzem e
reproduzem sua existência material e imaterial em momentos históricos. Em outras
palavras, a relação saúde x doença é percebida por meio das formas que os
elementos biopsíquicos assumem em momentos específicos do processo de
desenvolvimento das sociedades. Essa abordagem torna possível entender parte do
processo saúde-enfermidade, que se expressa nos grupos sociais, por meio de
quadros de desgastes reconhecidos ou não como patológicos pela ciência (Santos e
Rezende, 2016).

Na tentativa de sanar esse impasse do setor saúde, tendo como objetivo os
cuidados de higiene e a saúde de um determinado grupo, foi criado, no Brasil, o
Sistema Único de Saúde SUS2 para gerir o setor saúde (CREMESE, 2010). O
sistema foi instituído pela Constituiçãoem seu artigo 196, como forma de efetivar o
mandamento constitucional do direito à saúde como um “direito de todos” e
“dever do Estado” e está regulado pela Lei nº. 8.080/1990, a qual operacionaliza o
atendimento público da saúde.

A assistência à saúde no Brasil tem passado por importantes mudanças com a
implantação do Sistema Único de Saúde, já que a estrutura do sistema implantou
novos princípios e modernizou suas ações. Entre os princípios do SUS, está a
descentralização dos serviços e das ações relacionadas à saúde.

O modelo de gestão descentralizada tem transferido prerrogativas e
responsabilidades, aliado a vantagens e recursos para os governos municipais,
porém, nem sempre a gestão municipal tem conseguido atender adequadamente à
população de forma geral.

O desafio de efetivar os princípios constitucionais de universalidade,
integralidade e equidade e de viabilizar uma oferta de serviços de saúde que consiga



responder aos problemas de saúde do trabalhador tem assumido papel de destaque,
ganhando relevância a discussão sobre modelos de atenção à saúde, já que nesses
quase trinta anos de funcionamento do SUS muitas arestas ainda são notadas
(Solla, 2005).

Um dos graves problemas encontrados desde a implantação do SUS refere-se a
um modelo caracterizado por descentralização dos serviços. Assim, o sistema com
hierarquia de atendimento não se mostrou eficiente, já que, muitas vezes, a
população não participa ativamente da gestão, principalmente por não contar com
representatividade legal e política, pois, desde a sua criação, isso só é possível via
conselho municipal de saúde, onde as ações são muito mais técnicas do que sociais.

Essa falta de representatividade se faz notar, em especial, no campo, com
destaque para o trabalhador rural que, por estar afastado dos grandes centros,
muitas vezes não é atendido em seus direitos constitucionais, além de o próprio
modo de vida desse trabalhador o direcionar para a solução paliativa de muitos
casos, como, por exemplo, o uso de plantas medicinais ou a espera por momento
oportuno de acesso ao sistema de saúde, seja ele o SUS ou os convênios médicos
(Rezende, 2017).

Para esse texto, optou-se por apresentar reflexões sobre como se apresenta o
atendimento à saúde, em especial ao trabalhador rural, uma vez que o objetivo é
discutir as questões mais gerais relacionadas ao sistema de saúde, via SUS, e a
assistência ao trabalhador rural em situações diversas.

Dessa forma, este capítulo está estruturado para melhor entendimento em três
itens. O primeiro versa sobre o atendimento à saúde no Brasil via seu principal
representante, o Sistema Único de Saúde (SUS). O segundo discorre sobre os
principais problemas de saúde desses trabalhadores e o terceiro, por sua vez, aborda
a diferenciação entre o atendimento à saúde do trabalhador no campo e na cidade e
como ele vem ocorrendo. Finalizando, teceremos algumas considerações
pertinentes, fruto das reflexões realizadas na elaboração desse capítulo.

O Sistema Único de Saúde e sua atuação para o



trabalhador

Quando se pretende explicitar questões relativas à saúde e enfermidade, o
primeiro passo deve ser o de conhecer como esse fato vem sendo conduzido pelo
poder público, já que é ele o principal ator no processo de assistência à saúde no
Brasil, porém, recebendo investidas do capital, por meio das empresas que oferecem
planos de saúde.

Um outro traço constitutivo dessas análises reside em conhecer os processos
sociais, o que pressupõe que é a partir do processo de produção, reprodução e
transformação da existência social que derivam as explicações, os porquês do
homem (indivíduo) ser ou não acometido por ciclos biopsíquicos de determinadas
enfermidades (Palma, 2000 e Rezende, 2017).

Como já mencionado na introdução, cabe ao SUS a gestão de toda a cadeia de
atendimento ao cidadão desde a medicina preventiva até os casos de intervenção
hospitalar, passando, principalmente, pela atuação terapêutica rotineira, como
consultas, exames diagnósticos e medicação dos casos de doenças mais brandas ou
mesmo prestação de primeiros atendimentos aos acidentados.

A forma encontrada pelo sistema de saúde no Brasil foi por meio da
descentralização das ações, em que é transferido ao município, via Unidades Básicas
de Saúde (UBS), a gestão em pequena escala dos procedimentos médicos e
odontológicos sob a coordenação das secretarias municipais de saúde e com a
supervisão e fiscalização dos Conselhos Municipais.

Alguns dos poucos municípios que assumiram a gestão plena dentro dos moldes
explicitados conseguiram exercitar um processo rico de gestão do sistema de saúde,
já que criaram capacidade de regulação, reorganizaram a rede de serviços e
ampliaram a capacidade instalada em níveis aceitáveis.

Esses municípios, na realidade, montaram serviços de controle, avaliação e
auditoria, criaram sistemas informatizados de marcação de consultas,
procedimentos especializados e internações hospitalares.3 Isso decorre da
participação dos conselhos de saúde (locais) que procuraram ampliar o acesso da



população às ações e serviços de saúde, aliados ao aumento da agilidade na
prestação do serviço especializado.

A grande maioria dos municípios brasileiros tem dificuldades em executar uma
gestão adequada. Uma boa gestão conduziria a uma melhora na produtividade dos
serviços, propiciaria um aumento e presteza de atendimentos, além de mudar o
foco e o investimento, priorizando gastos ambulatoriais em vez de gastos
hospitalares, reduzindo internações e cuidados no complexo de saúde.

Sabe-se que a descentralização das ações e dos locais tem sido uma opção muito
frequente nas mudanças constitucionais e nas estruturas organizacionais em vários
países, em especial nos países da América Latina (Machado e Lima, 2017). Por
meio da descentralização, pode-se criar condições para uma maior autonomia do
nível local no uso dos recursos e na definição e implementação das políticas, com
maior acesso e controle pelos setores organizados da população.

Ao esforço de descentralização do sistema de saúde é associado outro
importante ponto de gestão para implementação de mudanças na forma concreta
de operacionalizar os cuidados e a atenção à saúde aos trabalhadores. Estamos a
falar da hierarquização.

A hierarquização baseia-se na ideia de que é necessário criar todo um sistema
que abrange desde a saúde básica, passando pela atenção primária e secundária, até a
hospitalar de alta complexidade, que é a atenção terciária. Se esse formato de gestão
fosse corretamente aplicado, facilitaria o acesso do paciente em qualquer desses
níveis e proporcionaria melhoria em todo o sistema (Santos e Rezende, 2016).

Cada um dos níveis corresponde a determinado conjunto de serviços
assistenciais disponibilizados. Tais categorias, determinadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), buscam promover, restaurar e manter a saúde dos
indivíduos. Por isso, deveriam representar uma resposta às necessidades e às
demandas das comunidades.

Na atenção primária, os procedimentos são realizados nas unidades básicas de
saúde, conhecidas popularmente como postos de saúde. A atenção primária
desempenha o papel de promover políticas direcionadas tanto à prevenção de



doenças como à preservação do bem-estar nas comunidades, sejam elas urbanas ou
rurais. Vale ressaltar que essas ações são organizadas especificamente pela esfera
municipal (Brasil, 2017).

No nível primário de atenção, os profissionais de saúde (agentes de saúde,
enfermeiros, médicos, educadores físicos, odontólogos) se articulam para atuar não
apenas nas Unidades Básicas, mas também em diversos espaços da comunidade
(como centros comunitários e escolas), além de fazerem visitas domiciliares às
famílias. A ideia é que as ações de cada UBS sejam integradas e tenham a devida
continuidade.

Nas UBS, junto com os programas de caráter educativo, são marcadas consultas
e exames básicos, além de também ser possível a realização de procedimentos
básicos, como curativos, vacinações e imobilizações simples. Apesar das limitações,
o percentual de resolução dos casos que chegam ao nível primário de atenção é
bom.

Conclui-se daí que a maioria das situações recebidas nessa etapa pode sim ser
resolvidas por meio do atendimento prestado pelos profissionais envolvidos. Dessa
maneira, evita-se que grandes centros especializados tenham que lidar com um alto
número de casos de simples resolução e sem características que configurem uma
situação de urgência.

No setor secundário de atenção à saúde, estão as Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs), os hospitais e outras unidades de atendimento especializado
ou de média complexidade. Nesses estabelecimentos, podem ser realizados
procedimentos de intervenção, tratamento de situações crônicas e de doenças
agudas. Nota-se, que nas UPAs, há disponibilidade tecnológica, os equipamentos
presentes são mais sofisticados que os do nível primário, havendo presença de
aparelhos de ultrassonografia e de raio-X, mais modernos e de geração mais nova e
avançada. Esses locais ainda contam com recursos para a realização de outros
exames, como endoscopias e ecocardiogramas (Brasil, 2017).

Para manusear esses equipamentos e atuar no atendimento, temos profissionais
mais especializados, como, por exemplo, médicos de áreas especializadas, como



Cardiologia, Endocrinologia, Ortopedia ou mesmo Psiquiatria e Oftalmologia.
A organização desse nível é feita com base em macro e microrregiões de cada

estado, devendo apresentar tanto ambulatórios como hospitais. O setor secundário
de atendimento também tem competência para dar assistência a cidadãos
internados e para disponibilizar o devido tratamento às enfermidades de média
complexidade, além de serem responsáveis pelos serviços de urgência e emergência.

Compondo a etapa extrema de atendimento à saúde está o Setor Terciário, no
qual encontramos os hospitais ou centros de grande porte (alta complexidade),
subsidiados pela esfera privada ou pelo estado por meio dos hospitais-escola das
universidades. Nesses locais podem ser realizados procedimentos mais invasivos,
como, por exemplo cirurgias, implantes de próteses, acompanhamento de doentes
terminais, ou seja, intervenção em situações extremas. Nos centros avançados ou
hospitais para alta complexidade, estão presente máquinas de tecnologia avançada
(como equipamentos para ressonância magnética, tomógrafos e hemodinâmicas,
por exemplo).

O objetivo, nesse nível de atenção à saúde, é garantir que procedimentos para a
manutenção dos sinais vitais possam ser realizados, dando suporte mínimo para a
preservação da vida sempre que preciso, daí atuarem, principalmente, médicos
especialistas em áreas que exigem uma formação mais extensiva, como a
Neurocirurgia e a Nefrologia Pediátrica. A expectativa é que, no nível terciário,
existam suportes tecnológicos e profissionais capazes de atender a situações que, no
nível secundário, não puderam ser tratadas por serem casos mais raros ou
complexos demais.

Para Magnus e Regus (2017), é importante que, no funcionamento de um
sistema de saúde fragmentado por níveis de atenção, exista essencialmente uma boa
gestão. E isso, por sua vez, implica políticas públicas adequadas que visem ao
preparo de todos os envolvidos, ao planejamento de todas as fases por meio de
acesso às informações relevantes e no uso de soluções tecnológicas e
treinamento/atualização dos profissionais no uso dessas tecnologias.

O efetivo controle sobre os processos é o que garante o funcionamento



adequado dos serviços. E esse controle se deve ao uso de um banco de dados ou à
implementação de protocolos com registros eletrônicos das informações médicas
sobre os usuários e as devidas orientações para o tratamento da doença em questão,
conjugados com assistência mais humana, frutos de uma visão macro do sistema.

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2017), a organização do sistema de
saúde por níveis de atenção exige que a distribuição dos serviços assistenciais seja
feita com base em uma escala. O melhor é que para cada grupo de Unidades Básicas
de Saúde (nível primário de atenção) exista um ambulatório com médicos
especialistas e um hospital geral (nível secundário). E essa escala deve se repetir
também entre os grupos de serviço de nível terciário em relação ao secundário.

Os avanços obtidos com a descentralização e hierarquização das ações e serviços
de saúde verificados apontam a necessidade de aprofundar, via conselhos
municipais aliados aos centros regionais de saúde, os processos que incluem a
detecção, acompanhamento e assistência de doenças e problemas de saúde.

Como já citado, ocorreu uma ampla descentralização dos recursos e das
responsabilidades de gestão sobre os serviços. Contudo, o processo de
descentralização trouxe embutido o risco de reprodução no nível municipal de
modelos herdados e que já demonstraram ineficiência, além de que parte da
sociedade, por não ter representatividade ou poder frente ao sistema político
econômico, sofre com problemas de assistência plena da saúde (Machado e Lima,
2017).

Dessa forma, podemos dizer que, se o funcionamento do SUS atendesse a todas
as diretrizes modeladas para um sistema descentralizado e hierarquizado e as
políticas públicas não fossem influenciadas por partidarismos e clientelismos, o
trabalhador e sua família estariam integrados ao sistema, recebendo atendimento
adequado e de forma geral, evitando doenças e tendo uma melhor qualidade de
vida.

Problemas de saúde mais comuns no meio rural

O trabalho rural é considerado um dos mais vulneráveis à ocorrência de



acidentes, tendo em vista a quantidade e diversidade de riscos ocupacionais
envolvidos. Apesar da importância do tema, é limitada a literatura científica
dedicada à sua análise (Drebes e Cherer, 2014; Rezende e Santos, 2017).

Para efeito desse estudo, nesta seção, teceremos algumas reflexões relativas a
problemas de saúde do trabalhador rural. Entendendo que esse universo de
trabalhadores que atua hoje na agricultura e na pecuária no meio rural se divide em
subcategorias, como, por exemplo, os pequenos e médios proprietários de terra, os
empregados ou parceiros em estabelecimentos agrícolas, os trabalhadores dos
grandes empreendimentos do agronegócio, além daqueles que, uma vez expulsos da
terra, tentam o retorno ao campo por meio dos acampamentos e assentamentos, na
luta pela terra.

Diante dessa variedade de situações e especificidades, os elementos que optamos
por apresentar seguem duas vertentes: uma relativa aos acidentes de trabalho4 e
outra direcionada à questão do adoecimento e morte do trabalhador rural em
decorrência do uso de agrotóxicos.

A expressão “acidente de trabalho” será aqui entendida como qualquer
mudança física ou mental no trabalhador fora da normalidade, caracterizados
principalmente por lesão corporal, perturbação funcional ou doença, e que cause a
morte, perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o
trabalho (Teixeira, 2017).

É importante destacar que os trabalhadores, em especial os do campo,
constroem e partilham sentidos sobre a realidade vivida com a finalidade não
apenas de interpretá-la, mas também de transformá-la, pois expressam suas
identidades culturais e sociais, já que se integram às suas experiências e práticas
cotidianas, refletindo e constituindo reflexos da estrutura social, da ideologia e da
cultura que as sustentam.

Entre as várias dimensões da vida humana, destacamos a necessidade de cuidado
com a saúde sem, no entanto, desconsiderar os processos econômicos e políticos
que configuram a atual questão social brasileira, que potencializam os processos de
luta pela melhoria das condições de trabalho e de vida (Scopinho, 2010).



A efeito de posicionamento, neste texto, os princípios legais sobre o
atendimento à população no que concerne aos cuidados e atenção à saúde, estão
prescritos nos artigos 196 a 200, da Constituição de 1988, e foram regulamentados
pela Lei 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde. Ela foi alterada pela Lei
13.427, de 2017, e tem no SUS o órgão que deve operalizar o atendimento em geral
da população (Brasil, 2017).

Ao recorrermos a estudos que versam sobre os principais problemas de saúde do
trabalhador rural, temos: a falta de acesso à rede de abastecimento de água e esgoto
e aos serviços de coleta de lixo, fato que induz à proliferação de doenças infecciosas
e parasitárias, a prevalência, muitas vezes, de doenças respiratórias (especialmente,
entre as crianças e os idosos), alergias devido a fatores ambientais, problemas
dermatológicos, por exposição ao sol, doenças cardiovasculares e osteomusculares,
por esforço demasiados e posições ergonômicas prejudiciais e envenenamentos por
picadas de animais peçonhentos (Silveira et al., 2005 e Teixeira, 2017).

Ao explorarmos as informações advindas dos registros do SINAN (Sistema de
Informação de Agravos de Notificação), as quais puderam ser vinculadas a aspectos
sociodemográficos (idade, gênero, grau de escolaridade e raça/cor) e aspectos
profissionais (tempo de profissão, zona de residência e situação no mercado de
trabalho), temos interessantes referências, explicitadas a seguir.

De acordo com o SINAM (Brasil, 2017), as idades mínimas e máximas
apresentadas pelos trabalhadores rurais acidentados de forma típica estão na faixa
entre 20 e 69 anos, respectivamente, com média de 45 anos. Valores estes que
convergem com os resultados de Fehlberg et al. (2001) e Silveira et al. (2005), nos
quais os acidentes predominaram nas faixas etárias de 16 a 60 anos e 20 a 50 anos,
respectivamente.

Uma explicação plausível para o resultado apontado refere-se ao fato de que os
trabalhadores rurais mais velhos, que não se adaptam a algumas novas exigências de
práticas trabalhistas, como uso de EPI se indicativos de segurança no manuseio de
agentes químicos, tornam-se mais vulneráveis aos riscos ocupacionais.

Sobressai também nos dados do SINAN, que a maioria dos acidentes do



trabalho rural típicos tem como sujeitos trabalhadores do sexo masculino (92,3%).
Isso pode ser explicado em função de uma característica bastante tradicional no
trabalho do meio rural, que consiste na sua divisão por sexo, a qual atribui ao
homem os cuidados da produção, e consequente perigos das tarefas (Brasil, 2017).

Constata-se que o homem é responsável pelas atividades produtivas geradoras
de renda, enquanto a mulher fica a encargo de atividades domésticas e auxiliares.
Entre ambos os tipos de atividades, os riscos ocupacionais são mais contundentes
na esfera de trabalho masculina (Drebes e Scherer, 2014).

Na modernidade, somam-se aos problemas mencionados relativos à saúde do
trabalhador, as contaminações por agentes químicos. Leia-se: agrotóxicos, dos mais
variados espectros e funções. De acordo com Rigotto (2010), podemos nomear de
forma genérica três grandes grupos de agentes químicos no meio rural:

Inseticidas – Combate aos Insetos: Organoclorados, Organofosforatos e
Piretroides;
Herbicidas – Combate a Ervas Daninhas: Paraquat, Glifosato e
Clorofenóxicos;
Rodenticidas – Combate aos Roedores: Fluoracetatode Sódio, Fosfeto e
Hidroxicumarínicos.

Entre os malefícios da exposição aos agrotóxicos podemos citar diversos
problemas que levam a doenças e a óbito. Vejamos algumas dessas doenças ou
problemas de ordem fisiológicas, com destaque aos problemas metabólicos,
hormonais e neurológicos. Resumidamente, temos as informações das principais
doenças ou agravos de saúde no tabela 5.

Tabela 5 – Principais problemas de saúde causados por Agrotóxicos

Doenças Neurológicas Diversas
Além do Alzheimer e câncer cerebral, os agrotóxicos podem causar várias outras
doenças neurológicas, dentre elas a depressão.



Câncer
O câncer é a doença mais perigosa e fatal relacionada com a absorção em excesso
de agrotóxicos. E os tipos de câncer mais comuns relatados são câncer de mama,
cerebral, pulmonar e de próstata.

Infertilidade e Malformação de Feto
Uma das principais complicações que atingem as mulheres e os homens é a
infertilidade, causada pelos agrotóxicos e outros agentes químicos aplicados nos
alimentos durante o cultivo. O componente tóxico afeta drasticamente a taxa de
fertilidade, além de alterar também a qualidade dos espermatozoides. Na
gestantes, que proveem o sustento e a nutrição de seus bebês, eles podem causar
malformação fetal, anencefalia e até mesmo o aborto.

TDAH
Pesquisas afirmam que, o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade
estão relacionados com a exposição ou inalação de agrotóxicos e outros químicos.
Todos estes defensivos agrícolas possuem alta capacidade de afetar
principalmente as funções hormonais da tireoide.

Problemas com a Tireoide
Os hormônios da tireoide podem sofrer alterações no que diz respeito ao seu
funcionamento, o que acarreta ainda mais problemas de saúde. O
Hipotireoidismo está relacionado com o consumo de alimentos contaminados
por agrotóxicos e é o principal causador da obesidade.

Autismo
O autismo pode ter diversas causas, como ser afetado, inclusive, pelo meio em que
se vive. Mas, muitos dos riscos do desenvolvimento do autismo podem ser
relacionados com os hábitos alimentares, onde encontra-se a presença do
glifosato.

Doenças Cardíacas e Renais
O glifosato, que é um dos agrotóxicos mais utilizados, é o principal agente
causador de doenças do coração e dos rins. No coração causa uma disfunção
lisossomal que pode evoluir para falência do coração e nos Rins sobrecarregam e



comprometem o trabalho de absorção e de filtragem, aodestruírem tecidos renais
podem causar até a falência dos rins.

Danos ao Fígado
O fígado é outro órgão bastante afetado pela absorção do organismo de produtos
considerados prejudiciais à saúde, entre eles os agrotóxicos, que afetam
perigosamente as funções celulares do fígado causando várias doenças hepáticas
que têm como característica sintomas silenciosos.

Alergias
Sendo um veneno e uma substância química altamente potente, o organismo
humano pode esboçar reações indesejadas como o desenvolvimento de alergias.

Autor: Rezende, 2018.

Cabe realçar que as exposições aos agentes químicos podem acontecer de forma
direta (inalação e absorção) e de forma indireta, por consumo de alimentos ou uso
de material contaminado.

Diante das evidências apresentadas, procuraremos na seção seguinte analisar
como o Sistema de Saúde atende aos trabalhadores no meio rural, já que,
notadamente, para com estes, os cuidados são deficitários ou mesmo inexistentes.

Os “nós” da atuação do SUS no meio rural

Na parte introdutória deste texto, procuramos explanar sobre alguns elementos
que compõem o Sistema de Saúde no Brasil, com foco no SUS, já que é ele o
responsável por conduzir, de forma oficial, as diretrizes advindas do Ministério da
Saúde. Entretanto, é premente que algumas outras reflexões sejam levantadas, em
especial o direcionamento da Atenção à Saúde do trabalhador rural.

O Brasil é um país de dimensões continentais e complexo nas relações entre
população e representantes do legislativo e executivo, marcado por desigualdades
sociais, econômicas, sanitárias e culturais, principalmente no campo,
comprovadamente a parte da população mais esquecida no atendimento



educacional, de saúde e logístico (Solla, 2005).
Para Rezende e Santos (2017), toda essa estrutura indica que a descentralização

das políticas públicas, inclusive na área de saúde, seria um procedimento
importante e correto, mas o que temos notado é que, por vivermos em um modelo
federativo, onde temos nos municípios a instância responsável por um papel de
protagonista da gestão do sistema de saúde em seu território e que assume a
execução das ações e serviços de saúde.

Ora, os municípios carecem de apoio técnico e financeiro para que possam
exercer corretamente sua função na gestão da saúde. Nos municípios, os problemas
para o atendimento ao trabalhador rural passam por uma gama diversificada de
pequenos nós para que se efetive (Scopinho, 2010).

O primeiro desses “nós” se encontra na gestão do sistema, no que concerne à
obediência legal ao pacto de saúde, como, por exemplo, a criação e atualização dos
planos municipais de saúde, a implementação dos conselhos municipais de saúde, a
destinação de fundos para a manutenção e custeio do atendimento básico e de
média complexidade.

A Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei nº 8.080/1990, determina, como
competência do município, a definição de critérios, valores e qualidade dos
serviços. Ainda nela, encontramos orientações para a definição do Plano Municipal
de Saúde, sob a orientação e fiscalização dos Conselhos Municipais de Saúde, o que
cumpriria as obrigações legais dos municípios e subsidiaria parte das questões
financeiras como base nas atividades e na programação de cada nível de oferta de
serviços de saúde, com a gratuidade das ações e dos serviços nos atendimentos
públicos e privados contratados e conveniados ao SUS (Brasil, 1990).

Consta-se que os Planos Municipais de Saúde vêm sofrendo com a inadequação
dos sistemas de informação estratégicas de saúde,5 dificultando que os gestores
municipais avaliem e fundamentem o planejamento e a tomada de decisões, já que
esses sistemas abrangem indicadores de saúde; informações de assistência à saúde
no SUS (internações hospitalares, produção ambulatorial, imunização e atenção
básica); rede assistencial (hospitalar e ambulatorial); morbidade por local de



internação e residência dos atendidos pelo SUS; estatísticas vitais (mortalidade e
nascidos vivos); recursos financeiros, informações demográficas, epidemiológicas e
socioeconômicas. Esse sistema de informação faz parte do sistema maior, o
DATASUS, que é a base de dados nacional (Brasil, 2009).

Cabe ressaltar que, para o trabalhador rural e sua família, as dificuldades
começam já na porta de entrada no sistema, ou seja, na confecção do Cartão
Nacional de Saúde. Esse documento tem papel central, pois permite integrar o
cidadão no sistema deinformação do SUS, o que favorece agilidade e precisão nas
consultas, exames ou procedimentos laboratoriais e hospitalares, pois nele está o
número único de identificação, que reúne as informações dos atendimentos
realizados pela rede SUS.

Para o trabalhador rural, por vez, é dificultado o deslocamento para a Secretaria
Municipal de Saúde ou posto de cadastramento autorizado para implantação do
Cartão e consequente coleta de dados pessoais e histórico de procura por consultas
e exames.

Outro “nó” que precisa ser desfeito diz respeito à dificuldade de acesso aos
centros municipais (UBS) e consequente interligação logística, seja ela a dificuldade
de acesso do trabalhador rural em buscar, no meio urbano, atendimento clínico,
laboratorial e hospitalar, seja dos profissionais de saúde ao terem restrições de
acesso ao meio rural e preparação técnica para atuar.

É importante que o sistema municipal promova a integração dos serviços de
saúde existentes no município. Para tanto, é crucial que cada serviço de saúde
conheça o território sob sua responsabilidade e, principalmente, que esteja
preparado técnica e materialmente para a prestação de serviço, fato que não vem
acontecendo quando do atendimento ao trabalhador rural no Brasil (Machado e
Lima, 2017).

Outro fato relevante diz respeito à necessidade dos profissionais de saúde
designados para atuarem no campo. Carecem de estabelecer uma relação de
comprometimento com a população a ela adscrita por meio de sólidos vínculos
terapêuticos com os pacientes e seus familiares, proporcionando-lhes abordagem



integral e mobilização dos recursos e apoio indispensáveis à recuperação do
indivíduo. Sempre que necessário, deve-se assegurar a referência da rede básica de
saúde especializada, buscando garantir a integralidade da atenção, já que há nuances
para o atendimento, pois diferem bastante entre o meio urbano e o rural (Brasil,
2013).

Em meio a esses “nós” que travam a atenção básica à saúde do trabalhador no
Brasil, mais um se forma e agrava ainda mais o universo já descrito. Estamos a falar
das investidas do capital, por meio dos planos de saúde particulares e a total
irresponsabilidade de nossos dirigentes ao proporem o fim do SUS no modelo atual
de funcionamento do sistema de saúde.

O desmantelamento do SUS e de outros sistemas de proteção social via
estrangulamento de seus financiamentos vem sendo engendrado já há algum tempo
e tem na aprovação da PEC 55/2016, conhecida como “Teto dos Gastos”, o
congelamento dos investimentos por parte do governo, em setores como saúde,
educação e segurança (Lugarini, 2018).

A ideia de propor um novo sistema nacional de saúde tem como base uma
estrutura que prevê, até o ano de 2038, a redução em 50% do número de
atendimentos pelo serviço público da área da saúde, repassando o atendimento aos
planos de saúde, que, ao terem um número maior de participantes, diminuiria os
valores na prestação do serviço.

Ora, sabe-se que as empresas de plano de saúde buscam não o atendimento
universal e igualitário da população, mas o aumento de seus lucros, principalmente
por que, dentro desse conchavo, o governo se comprometeria a repassar generosos
valores aos planos de saúde quando da prestação de atendimentos de alta
complexidade. Tal procedimento produziria o reforço de um duplo financiamento:
com recursos dos próprios usuários dos planos e com recursos do Estado (Nassif,
2018).

Se tal investida se concretizar, mais uma vez o trabalhador rural será penalizado
de forma cruel, pois, como já enfatizamos, são os que sofrem maior impacto
quando os serviços sociais básicos são atingidos em sua estrutura de atendimento e,



principalmente, quando repassados ao capital por meio das privatizações.

Considerações finais

Como já discutido em vários documentos que versam sobre a temática da
atenção à saúde, a política de atendimento ao trabalhador rural e seus familiares é
composta por objetivos, diretrizes e estratégias que exigem responsabilidades da
gestão voltadas para a melhoria das condições de saúde desse grupo populacional. É
uma política transversal, que prevê ações compartilhadas entre as três esferas de
governo, cuja articulação às demais políticas do Ministério da Saúde é
imprescindível. Sua implementação nos estados e municípios depende de todos,
que devem participar com sugestões e fiscalização junto aos Conselhos Municipais
de Saúde.

A precariedade das condições de trabalho e vida no meio rural, a inexistência e a
dificuldade de acesso aos serviços de saúde e à assistência especializada, em muitos
casos as barreiras culturais e a falta de informação contribuíram para agravar ainda
mais a situação e, ao mesmo tempo, constituem os mais importantes desafios a
serem superados na luta pela defesa da saúde do trabalhador rural brasileiro.

Tem-se como desafio materializar esses propósitos, concentrando os esforços
das três esferas de governo e da sociedade civil na solução dos problemas e agravos
da saúde, procurando prevenir, por meio de conscientização, o aparecimento de
doenças e acidentes, por meio da atenção básica, a intervenção rápida no intuito de
minimizar os agravos, no acesso à rede laboratorial e hospitalar e também no
atendimento de média e alta complexidade de forma adequada, proporcionando o
cuidado necessário, evitando os agravos, as comorbidades e, por vez, mortalidades.

Todo esse processo deve procurar a redução das desigualdades de acesso às ações
e aos serviços do SUS para que todos que vivem e/ou trabalham no campo sejam
contemplados em seus direitos à saúde e qualidade de vida.

A população rural brasileira e mesmo aquela que, morando na cidade, trabalha
no campo, caracteriza-se por uma diversidade de religiões, culturas, sistemas de
produções e padrões tecnológicos, segmentos sociais e econômicos diversos.



Assim, a riqueza do Brasil “não urbano” vai além de seus recursos naturais, pois
se encontra também na diversidade de sua gente, representada pelas populações
tradicionais quilombolas, por povos indígenas, povos das florestas, povos do
cerrado, das montanhas, dos pampas e do pantanal, pelas comunidades ribeirinhas
e vilas litorâneas de pescadores. Todos precisam e têm direito de receber os serviços
públicos essenciais, e entre eles, a atenção à saúde.

O Ministério da Saúde, considerando as desfavoráveis condições de saúde dessas
populações, precisa diminuir as iniquidades em saúde, buscando a redução dos
agravos que incidem nas taxas de morbidade e mortalidade nesse grupo
populacional. Contudo é necessário que os movimentos sociais e a sociedade em
geral procurem espaço de diálogo e debate no intuito de buscar respostas às suas
demandas e necessidades de saúde.
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1 O setor primário da economia está relacionado a produção através da exploração de recursos naturais. Ex:
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tentativa de possibilitar a nível nacional acesso aos dados de saúde da população.
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20. Virtudes e vícios da política territorial rural no
Brasil: a questão da gestão social nos territórios

alagoanos

José Eloízio da Costa

Introdução

A emergência da política de desenvolvimento territorial no Brasil operou partir
da consolidação de algumas políticas públicas, como do Programa Nacional de
Agricultura Familiar (Pronaf), criado no ano de 1996 e que serviu como lastro
institucional de avançar na perspectiva do desenvolvimento rural a partir da
abordagem territorial. Pelas análises de alguns autores, a criação do programa
operou em função da “pressão” dos movimentos sociais e de entidades vinculadas
ao mundo rural na medida em que “na década de 1990 o escopo de ação dos
movimentos e das organizações sociais parece ter se alterado, pois deixaram de ser
apenas reivindicativos e contestatórios, passando também a ser proativos e
propositivos” (Schneider, 2010, p. 514).

Criado em 2003 como política pública mais ampla e na busca de atuar com uso
de mecanismos de proximidade com a sociedade, especialmente com a sociedade
civil organizada, a política de desenvolvimento territorial “rural sustentável”
tornou-se um dos processos mais ambiciosos do governo instalado em 2003 como
forma de efetivação de políticas públicas voltadas ao mundo rural brasileiro.

Essa política foi originada do Pronaf, desmembrando uma das suas atribuições,
composto pelo fomento, capacitação e o apoio a infraestrutura. O Pronat vinculou



essa ultima atribuição, dando condições para que compusesse uma política
territorial voltada ao mundo rural onde a questão da participação social e
institucional seria seu fundamento, inicialmente para deliberar projetos de
infraestrutura voltada para os territórios rurais, a partir da criação da Secretaria de
Desenvolvimento Territorial, vinculada ao extinto Ministério do Desenvolvimento
Agrário.

Essa abordagem territorial teve como base que o mundo rural não se resume ao
agrícola, e a categoria território é perfeitamente aplicável em escala, por ser maior
que a escala municipal, por ser este muito pequeno para determinadas ações de base
rural, e suficiente que a escala estadual, esta abrangente demais e difícil de realizar
procedimentos da política de desenvolvimento territorial, como, por exemplo, a
questão do controle social dessas políticas com a inserção da gestão social dos
territórios.

A figura institucional dos territórios rurais ampliada mais adiante com os
territórios da cidadania em 2008, agora envolvendo 120 territórios, foi o marco
definidor da possibilidade de estabelecer arranjos em forma de institucionalidades,
marcado pela diversidade dos atores sociais inseridos, em obediência aos princípios
como o da participação social e do empoderamento dos atores. Conveniente
abordar que, até a ruptura institucional de 2016, no Brasil, eram totalizados 243
territórios, com franco potencial de desenvolver ações com base na efetivação de
politicas públicas voltadas para o meio rural.

Desde seu início, com a institucionalização da Comissão de Ação Territorial
(CIAT), em 2004, e posterior Programa Território da Cidadania (PTC),
agregamos 13 anos de atuação da política e podemos abordar seus efeitos, inclusive,
em ciclos, e que devem ser analisados mais profundamente.

Não há dúvida que existe uma farta literatura sobre a questão do
desenvolvimento territorial rural, sobretudo em seus aspectos do alcance e limites
do corpo normativo ou dos aspectos conceituais, porém, ciente das dificuldades dos
instrumentos, ações e até mesmo do conhecimento da temática, ou ainda de
mostrar novos caminhos a serem trilhados, conforme paper de Favareto e Torrens



(2015), quando analisa o futuro da política e seu possível esgotamento. Os autores
analisaram esse processo no ano de 2015, portanto, antes da ruptura institucional
de 2016 quando praticamente a política foi destruída. Sequer existem escombros. A
política foi literalmente dizimada. À exceção de alguns poucos territórios que ainda
insistem.

Nesse entendimento, acompanhando Favareto em relação à perspectiva da
política, a proposta é agregar algo inusitado: é impossível executar a política de
desenvolvimento territorial rural no Brasil. E essa proposta está baseada a partir das
novas interpretações da realidade brasileira e que contradizem uma determinada
literatura que hegemonizou por décadas um dito pensamento social brasileiro e que
atualmente está sendo questionado, não apenas pelos fatos, mas da forma como o
conteúdo foi construído, mesmo sob o signo do rigor científico.

Excluindo a presente introdução e as considerações finais, o trabalho está
dividido em duas partes. A primeira é uma abordagem na linha do quadro da
política territorial, em que abordamos a trajetória da política, suas dificuldades e
desafios, evitando a tautologia das abordagens dominantes; e a segunda é uma
análise extraída das experiências realizadas no projeto NEDET (Núcleo de
Extensão em Desenvolvimento Territorial) desenvolvido nos seis territórios da
cidadania do estado de Alagoas, onde fundamentamos essa impossibilidade de
execução, mesmo existindo virtudes, mas principalmente dos seus vícios.

Para onde ia a política de desenvolvimento territorial
no Brasil

A efetivação da política de desenvolvimento territorial no Brasil concretizou-se
a partir de iniciativa institucional, verticalizada, e tinha como base um conceito de
território que esboçava o “sentido” da política, como destacamos em seu
documento referencial, por sinal, já bem conhecido entre aqueles que conhecem a
temática em que o território:

É um espaço físico, geograficamente definido, geralmente continuo, compreendendo a cidade e o



campo, caracterizado por critérios multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade,
a cultura, a política e as instituições – e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que
se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou
mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. (Brasil, MDA/SDT,
2005).

Nesse aspecto, uma importante questão a ser abordada é a literatura sobre o
tema. São uma infinidade de publicações, com diversas narrativas e interpretações.
Do ponto vista da abordagem do surrado tema “políticas públicas”, a política
territorial gerou um conjunto de trabalhos que insere, talvez, entre os mais
publicados do Brasil. Formou-se uma legião de estudiosos e pesquisadores cujo o
foco foi o tema em questão, tornando-se um dos elementos fundantes decorrente
da complexidade e dos desafios de efetivação da política, além do caráter “sedutor”
do tema enquanto objeto de estudo. É evidente que a política de desenvolvimento
territorial não seria exclusivamente brasileira, mas influenciada por políticas dessa
natureza em diversos países da América Latina, e da originalidade do projeto
Leader europeu, que serviu como modelo para outros países.

Desse modo, alguns autores devem ser destacados, para daí constituir uma
análise mais real dessa política. A simples análise na perspectiva dos “ciclos de
gestão” não nos parece plausível, particularmente na perspectiva dos estudos sob
bases normativas. Mais relevante é avaliar as ações de natureza territorial, fazendo
lastros em seus objetivos, princípios, e da existência de arranjos em que a questão da
participação social é inovadora, bem como da necessidade de estabelecer estratégias
para a execução dos projetos, como é o caso dos projetos de infraestrutura. Assim, a
questão estaria em entender a importância da gestão social dos territórios.

Voltando à questão no que se refere à constituição desses arranjos,
institucionalmente denominada de Colegiado Territorial (CODETER), esta tinha
como elemento central a canalização de ações na linha da infraestrutura. Isso como
forma de mobilização e funcionamento, o que, em primeiro plano, tornou-se uma
boa estratégia para organizar e fortalecer a sociedade civil e dar maior proximidade
com atores institucionais, particularmente com as prefeituras municipais, onde o
processo teria maior celeridade, além da capilaridade no funcionamento desses



arranjos, tendo como fundo o fortalecimento da sociedade civil em participar de
decisões que concretamente nunca tinha realizado em projetos voltados às questões
rurais.

Desse lado, em seus quinze anos de atuação da política, foram mais de 8 mil
projetos de infraestrutura, envolvendo mais de R$ 2 bilhões de reais entre os anos
de 2003 e 2015, o que mostra o interesse do ciclo lulista em trabalhar na linha da
participação da sociedade civil. Um aspecto interessante relaciona-se à
concentração desses projetos na região Nordeste, representando 24,49% em
número de projetos e 37,92% do valor dos repasses realizados pelo governo federal,
como demonstrado na tabela 6. Apenas observando que a região Sul, mesmo
apresentando maior número de projetos (38,96%), representou um repasse menor
que o Nordeste (27,13%), o que podemos deduzir que os projetos do Sul foram
mais numerosos, porém com valores em reais menores por projetos, enquanto na
região Nordeste, pelos dados, os projetos foram mais onerosos. O Nordeste, na
verdade, sempre foi prioridade no desenvolvimento dessa política.

Tabela 6 – Projetos de infraestrutura e de serviços por região administrativa, nº de
projetos e valor do repasse em reais – Brasil – 2003-15

Região N. de
Projetos

% em relação ao
total

Valor do
Repasse

% em relação ao
total

Centro-
Oeste

711 8,74 184.766 9,31

Nordeste 1.992 24,49 752.947 37,92
Norte 1.144 14,06 302.673 15,24

Sudeste 1.118 13,74 206.401 10,40
Sul 3.169 38,96 538.643 27,13

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário; Caixa Econômica Federal (2016); CGMA (2016).

Nesse aspecto, dois elementos foram centrais no funcionamento dos arranjos
territoriais. O primeiro seria sua formação e funcionamento, passando do CIAT



para o CODETER, a partir do uso de recurso público para a mobilização social e
fechamento um processo, que certamente, só seria observada sua efetividade em
longo prazo. E outro elemento seria a possibilidade de criar instâncias para abrir
condições de discussão e deliberação de ações na linha das políticas públicas
voltadas ao mundo rural; em especial, na questão do enfrentamento da pobreza
rural na linha da inclusão produtiva. E o CODETER operaria como arranjo, como
afirma Maluf (2013, p. 86), em valorar o combate à pobreza rural como processo
político e não apenas por atitudes individuais ou de grupos sociais:

Enfatizou-se bastante a necessidade de politizar o enfrentamento da pobreza ressaltando as dimensões
de poder, democracia e cidadania envolvidas na determinação das privações e vulnerabilidades dos
pobres e, portanto, na sua superação. Nesses termos, a sociedade e não apenas aos indivíduos ou grupo
de pobres (Maluf, 2013, p. 86).

Ainda acompanhando os efeitos da política de desenvolvimento territorial, é
pertinente agregar a importância aplicativa do chamado capital social, essencial no
desenvolvimento territorial e que insere em sua particularidade, que poderíamos
denominar de mediadores sociais. Na marca normativa, o capital social (MDA,
2005, p. 09), é

Entendido como o conjunto de relações (pessoais, sociais, institucionais) que podem ser mobilizados
pelas pessoas, organizações e movimentos visando a um determinado fim, o capital social tem na sua raiz
processos que são, a um só tempo, baseados e gerados de confiança, reciprocidade e cooperação. Implica
a habilidade de pessoas e grupos em estabelecerem relações duradouras. Pode-se dizer que há várias
formas de manifestação do capital social, que devem ser identificadas e compreendidas em cada
território para que possam ser a base de iniciativas de promoção do desenvolvimento.

O capital social é um instrumento em que a questão da proximidade espacial é
de fundamental importância, valorando a questão das comunidades e das relações
externas, tanto entre pessoas, como entre grupos sociais, inclusive mobilizando
recursos cognitivos, materiais e financeiros não disponíveis (MDA, 2005, p. 10).

Aprofundando os desdobramentos da política, Favareto (2015) aborda os
desafios a partir da configuração das mudanças e permanências da estrutura da
política de desenvolvimento territorial e da necessidade de estabelecer uma



transição para uma política mais efetiva e com resultados que poderiam ser
avaliados. Fato que, infelizmente, não foi realizado, mesmo havendo
intencionalidades em alguns momentos dos gestores públicos envolvidos. O autor
afirma que havia uma “retórica territorial”, de setorial, dificultando a compreensão
do alcance territorial e de concretizar novas visões, caminhos e instrumentos de
políticas para o futuro.

Ainda na esteira de Favareto (2015), sua abordagem enquanto desafio para o
futuro da política territorial seria necessária à coragem de constituir algumas
estratégias para as “regiões rurais”. Uma delas era a recusa de políticas que,
aparentemente, eram territoriais, mas sem rumo ou objetividade, fadadas ao
fracasso, quando sequer informações ou dados existiam, em especial extraídas de
fontes primárias. As experiências do Projeto Célula entre os anos de 2010 e 2013 e
dos NEDETs foram tentativas ilustrativas e ousadas em produzir dados e
informações, mas que, infelizmente, foram extintas, mesmo que esses elementos
ainda estejam disponíveis, porém, já envelhecidos. Todos os projetos tiveram
financiamento institucional cuja questão central era consolidar uma política mais
ampla, voltada para o meio rural brasileiro e que envolvesse outras po- líticas
públicas de bases rurais.

O autor aborda a necessidade de estabelecer um pacto de paridade entre as
regiões rurais e urbanas, isso entendido em constituir simetrias e superar as abissais
diferenças, como um processo de “urbanidades” do rural, envolvendo renda, estilos
de vida etc; não significando destruir hábitos rurais, mas moldar novos processos
sociais que possam impactar a melhoria das condições de vida da população rural
mais pobre. Analisa também a possibilidade de criar inovações, aumentando a
conectividade física e, principalmente, virtual das regiões rurais. Essa ação ainda foi
aplicada, mas com impacto reduzido, explicado pelo pequeno número de
experiências, e, ainda assim, seus resultados foram irrisórios, e os equipamentos
foram sucateados, abandonados ou até mesmo furtados. Essa ação foi denominada
de “territórios digitais”. Ainda assim, a problemática de aumentar a conectividade
seria de grande importância, inclusive soldando de maior proximidade entre o



mundo rural e urbano. Essa política também foi dizimada.
Para completar a abordagem, Favareto elenca algumas estratégias para as regiões

rurais, baseado em dois elementos de grande relevância. O primeiro relaciona-se
com a emergência da reestruturação produtiva das regiões rurais. E esse processo
está mais direcionado aos territórios rurais mais pobres (observar que o autor
utiliza a categoria “região”, que na Geografia tem outra concepção, por sinal
exaustivamente discutido), resultando em novas relações de produção,
particularmente, na inserção do componente tecnológico, na busca do aumento da
produtividade do trabalho. É evidente que essa concepção é problemática na
medida em que, para a realidade dos agricultores familiares, a questão da inovação
ainda é uma questão “estrutural”, ou seja, existem componentes que impedem esse
desenvolvimento, como a baixa organização dos agricultores familiares e dos
trabalhadores rurais (a exemplo das cooperativas que atuam no meio rural) e, com
ele, da superação do gargalo da comercialização.

O segundo elemento estaria relacionado à maior proximidade dos diversos
ambientes educacionais, aproximando redes de ciência e tecnologia, na linha da
educação básica e das universidades. Esse aspecto “visionário” de Favareto revela o
caráter da heterogeneidade da política de desenvolvimento rural dentro da
abordagem territorial e das mudanças ainda a serem realizadas, tendo como base a
questão da educação como processo de mudanças “estruturais” dos territórios
rurais no Brasil.

Todo esse quadro poderia abrir condições para a identificação das dificuldades
para uma nova geração de políticas públicas voltadas ao meio rural e dos papéis dos
CODETERs, sendo este um importante instrumento de aperfeiçoamento a partir
dessa nova agenda. Daí a questão do resgate para constituir novos conceitos, da
necessidade de dar um salto qualitativo, além do aprimoramento desses
instrumentos para efetivação das políticas.

Em um desses destaques, é possível enfatizar a questão do salto qualitativo e isso
estar relacionado, como dito em supra, com a constituição de novas agendas (em
algumas situações, em “agendas de natureza não agrícola”), na qual torna-se



desafiador, na medida em que o CODETER pode servir como instrumento para
abrir temas, como a questão do acompanhamento e avaliação das políticas sociais
de natureza territorial, a questão dos mercados, da articulação urbano-rural etc.
(Favareto, 2015), o que afirma até mesmo da viabilidade dessa política em médio e
longo prazo. E uma metamorfose dessa política é mais do que urgente, sem perder
seus fundamentos institucionais e operacionais. A agenda deve transcender não
apenas a discussão e deliberação dos projetos de infraestrutura ou na avaliação de
políticas públicas rurais. A agenda deve ser mais aberta.

Agrega-se também o alcance da gestão social como processo social coletivo,
valorando procedimentos de natureza horizontal nas internalizações das ações,
indo além da gestão convencional, cujo protagonismo são os atores sociais que
participam das instâncias do CODETER, com poder de voz e voto, trazendo nesses
procedimentos o empoderamento desses atores em que a sociedade “deve
contribuir para que as novas institucionalidades sejam capazes de expressar formas
mais avançadas e democráticas de governança e de governabilidade democrática”
(MDA, 2005, p. 11).

Um aspecto interessante abordado por Leite (2013, p. 145) relaciona-se à
viabilidade de discutir políticas sociais perante as institucionalidades e de seus
limites, decorrente da falta de instrumentos e mecanismos de gestão social dos
territórios, em seu principal aspecto: a questão do monitoramento e avaliação. Em
seu trabalho de campo, no que se refere à efetivação das políticas de combate a
pobreza rural e sua inserção nos Colegiados, os resultados não foram observados
como o esperado, in literis (grifo nosso):

Uma pergunta inquietante nesta direção é a seguinte: quais são o lugar e o papel dos colegiados
territoriais na abordagem atual do BSMR (Brasil Sem Miséria Rural)? E a resposta aparente é que talvez
sejam muito reduzidos ou inexistentes, neste sentido, aproximando-se da experiência anterior do PTC,
no qual a participação dos colegiados territoriais nas decisões do programa foi praticamente nula. No caso
do BSMR, os instrumentos do plano também não passam pelos colegiados. Além de que os municípios e
as prefeituras parecem ganhar relevo em alguns aspectos da operacionalização do mesmo.

Problemas dessa natureza eram esperados na medida em que a questão dos



colegiados territoriais era uma política restrita em um determinado ministério
(Ministério do Desenvolvimento Agrário, atualmente extinto), bem diversa
daqueles onde as políticas sociais estão situadas institucionalmente (como os do
Ministério do Desenvolvimento Social). Mas, aparentemente, essas diferenças não
seriam um obstamento à diversidade da aplicação das políticas, quando, na verdade,
a grande questão é sua efetivação ao público-alvo, que são os mais pobres do meio
rural. E os colegiados territoriais seria um dos canais de viabilização na medida em
que os atores interessados poderiam participar e decidir onde efetivamente essa
política poderia ser aplicada.

Problemas de natureza estrutural devem ser colocados em pauta, que passa pela
questão da identidade territorial, da eficiência da gestão social do território, da
simetria de informações com base nos planos de trabalho de desenvolvimento
territorial sustentável (PTDRS), e dos instrumentos de avaliação. Em toda fase,
não percebemos essa evolução. Pelo contrário, o que houve foram ações sempre
primárias, beirando a ingenuidade, nas quais as instituições funcionavam, mas com
resultados pífios, como observamos nas experiências do Projeto Célula e dos
NEDETs. Daí a importância de aprofundar as contradições da política de sua
impossibilidade de execução em um país como o Brasil.

Por outro lado, o otimismo das políticas públicas pode ser observado por Maluf
(2013) quando aborda sua importância, mas que, infelizmente, derrapa quando
exagera que a sociedade brasileira é favorável às políticas de combate à pobreza,
fenômeno que, efetivamente, não se coaduna com a concepção atrasada,
desorganizada e com posturas ideológicas quase medievais de boa parte das frações
da sociedade brasileira. Os últimos anos mostraram que a sociedade brasileira, em
especial a burguesia nacional e boa parte da classe média, não tem o menor interesse
em apoiar qualquer política pública em favor dos pobres. Pelo contrário, querem
aprofundar a pobreza e a miséria, e a extinção do Bolsa Família é uma de suas
bandeiras principais. Podemos enfatizar que o autor afirma “por essa razão, é
importante assinalar que a busca ativa por erradicar a pobreza, ao menos em suas
manifestações mais extremas, tem adquirido aceitação crescente da sociedade



brasileira, ocupando também lugar destacado” (Maluf, 2013, p. 57). No nosso
entendimento, esse seria um dos equívocos dos que pensam da viabilidade de um
país historicamente atrasado. A política de desenvolvimento territorial estaria
dentro dessa agenda ilusória.

É evidente que a “sociedade brasileira” é mais ampla, complexa, e estritamente
no caso da efetivação das políticas públicas de combate à pobreza rural, talvez esses
atores sociais mais próximos ao poder não tenham qualquer importância, na
medida em que são os movimentos sociais, entidades, instituições, enfim a
sociedade civil organizada os mais interessados. Entretanto, acreditamos que isso
não altera o quadro quando aqueles que atuam na “linha de baixo” da sociedade,
em especial suas lideranças, não possuem o alcance, a força organizativa e de
impacto para efetivar mudanças sociais mais ousadas, por exemplo, na melhoria das
condições de vida da população rural mais pobre.

Voltando à questão, as decisões coletivas poderiam tornar-se uma ferramenta
mais efetiva de discutir, deliberar e, principalmente, monitorar essas políticas. Mas
elementos estruturantes e que tenham como mote a formação social brasileira,
infelizmente não permitem criarmos expectativas em relação a arranjos tipo
CODETER, quando a concepção autoritária, escravagista e preconceituosa de
amplos setores da sociedade brasileira praticamente destrói qualquer organicidade e
empoderamento dos atores sociais e coletivos. Não podemos desprezar um
fenômeno brasileiro ainda pouco estudado: o povo brasileiro nunca lutou por nada.
A questão da participação social é uma ilusão, o que realmente existe é uma espécie
de “participação de luta por procuração”. Ou seja, um povo sem nação, sem heróis e
de uma história mal contada, ideologicamente manipulada.

Infelizmente, a ruptura institucional de 2016 alterou profundamente a política
de desenvolvimento territorial rural no Brasil. Ela praticamente desapareceu, ainda
que resistindo em alguns estados, ou ainda, em alguns colegiados territoriais, nos
quais ainda funcionam, porém precariamente. Mas, em sua essência, o que resta são
boas intenções, e as experiências acumuladas estão servindo mais para reavaliar os
vícios e virtudes do que propriamente estabelecer uma nova agenda, na qual sequer



existem os arranjos ou qualquer espécie de apoio institucional. Essa política se
transformou em uma quimera, virtuosa, mas limitada e, se vier a ocorrer, nada será
mudada.

Desse modo, a nossa concepção é contrária a essa alvissareira política pública,
considerada a mais ampla possível de combate direto à pobreza rural e do aumento
de ações em seara de custeio ou de investimento. Nisso, podemos fundamentar,
infelizmente, os limites dessa política e sua inviabilidade face à formação da
sociedade brasileira.

Assim, podemos considerar onde estariam esses vícios e virtudes, e a nova
literatura sobre a formação social brasileira será uma nova tentativa de entender o
fracasso da politica de desenvolvimento territorial rural, que vai além da extinção
do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Observar que a abordagem não seria analisar a questão territorial em sua
multidimensionalidade, na qual envolve outros temas, tomando o mundo rural
como objeto de estudo, como a questão da alimentação saudável ou de programas
como a agricultura urbana, sistemas agroalimentares etc. Esses temas, mesmo que
tenham conotação institucional e, muitas vezes, de natureza territorial, restringem-
se apenas à gestão social dos territórios e de sua impossibilidade de ser efetivada no
Brasil, como abordamos no segmento a seguir.

Da impossibilidade de efetivar a política de
desenvolvimento territorial rural no Brasil: os
exemplos extraídos nos Territórios da Cidadania do
estado de Alagoas

É verdade que existe uma literatura vasta, inclusive sob financiamento
institucional, para abordar, tanto em nível normativo, como também analítico, essa
política e suas qualidades face ao ineditismo inserido em seus princípios e objetivos,
somado aos inúmeros estudos de caso que mostram a riqueza e a diversidade das
experiências observadas nos diversos territórios rurais ou de cidadania existentes no
Brasil. Sem dúvida, essas experiências concentraram um conjunto de lições e



abordagens que deram musculatura ao desenvolvimento da política territorial.
Podemos destacar também determinada corrente, principalmente na Geografia

Agrária, que analisa essa política como meramente “focalista”, e de atender uma
demanda que concretamente não resolve problemas estruturais do mundo rural
brasileiro, como a reforma agrária e o papel do Estado enquanto agente
impulsionador do desenvolvimento do capitalismo agrário brasileiro. Ou seja, a
chamada “questão agrária” precede de qualquer outra agenda voltada para o
“campo”. Sem esse atendimento, nada poderá ser realizado, e sem confirmar as
contradições do campo, que atualmente são cada vez maiores, quase que
insuperáveis.

A concepção da corrente também é voltada estritamente a denunciar as
“contradições” de um modelo de desenvolvimento agrário cuja prioridade é a
agricultura com base no agronegócio, em detrimento da agricultura camponesa, e,
agora, somada à venda de terras aos estrangeiros, uma das formas que o capital
financeiro impõe ao mundo agrário nacional, ampliando a renda fundiária e sua
maior criatura: o agronegócio.

Desse lado, uma das abordagens mais equivocadas relaciona-se à inexistente
relação entre agronegócio e a agricultura camponesa, como se fossem polos opostos
do ponto de vista das relações sociais de produção, não havendo mediações, apenas
objetivando constituir a existência de uma agricultura capitalista e seu oponente
estrutural: a agricultura camponesa de bases não capitalistas ou até mesmo anti-
capitalistas. O que, de certa forma, é incompreensível, principalmente para o
segmento que passou por grandes transformações nas ultimas décadas, em termos
de inovação tecnológica, com reflexos no aumento da produtividade, na formação
de amplas cadeias produtivas e nas exportações de comodities.

De certa forma, a denúncia opera como alerta para entender a complexidade e a
heterogeneidade do meio rural, e temos uma agenda complicada que envolve um
conjunto de elementos e fatores negativos, inclusive com efeitos e impactos
ambientais, o trabalho precariado e os dilemas da agricultura familiar, envolvida em
desafios como a questão da juventude rural, da organização das mulheres e do



esvaziamento demográfico rural, e que se observa, por exemplo, na região semiárida
do Nordeste.

Voltando ao tema em pauta, o problema central da política de desenvolvimento
territorial rural ainda não foi abordado de forma concreta, apesar do oceano de
estudos de caso: a efetivação dessas políticas no combate à pobreza rural. Em outros
termos, os resultados a partir da abordagem da gestão social dos territórios foram
pífios. Mais grave, mesmo abordando essas experiências e trazendo também dos
países latino-americanos, não observamos qualquer progresso do ponto de vista dos
resultados esperados. E a crise institucional brasileira a partir de 2016 abalou ainda
mais, extinguindo-a

Entretanto, a questão analisada transcende esses elementos de natureza
conjuntural. Nossa tese está justamente relacionada com problemas de cunho
estrutural e tem a ver com formação social brasileiro. No primeiro plano, iremos
fundamentar esse dilema de país mal compreendido e analisado por uma literatura
endeusada e que não reflete a questão central: da impossibilidade de mudanças
estruturais em seara econômica, social e politica. Para isso, levamos em
consideração a literatura mais recente sobre essa formação, que nega determinada
literatura consagrada nas ciências sociais brasileiras.

Uma primeira abordagem ocorre a partir da concepção do sociólogo Jessé
Souza. O professor/pesquisador escreveu nos últimos três anos uma literatura
polêmica e surpreendente, na qual quebram alguns paradigmas em relação a
determinadas interpretações sobre a realidade social, politica e econômica
brasileira.

Em um dos seus escritos, com o sugestivo nome de A tolice da inteligência
brasileira (2015), o autor analisa os equívocos de diversos autores consagrados da
sociologia e da antropologia brasileiras no que se refere à formação do Brasil e que,
de certa forma, contribuíram durante décadas a uma determinada interpretação
que efetivamente não refletia essa realidade. Suas bases fáticas e, principalmente,
metodológicas eram matizadas em erros analíticos, desviando o real sentido de
entender o Brasil, mais complexo e cruel.



Sua crítica à Sérgio Buarque de Holanda no clássico Raízes do Brasil, mesmo
que apresente de forma parcial, porém provocadora, impõe certa “ideo- logia do
conhecimento”, uma espécie de narrativa de justificativa da clássica publicação para
servir de ferramenta e mostrar um fato histórico: a criação da Universidade de São
Paulo, como resposta ao governo implantado no poder em 1930. Pela simples
constatação da perda do poder político das oligarquias paulistas e mineiras no
domínio do aparelho do Estado. A estratégia seria montar a primeira instituição
universitária em nível nacional como veio de formar quadros intelectuais em um
país que passava por profundas transformações, particularmente transformações
econômicas. E, com esse processo, para consolidar a supremacia econômica do
estado de São Paulo em relação ao restante do país.

Para isso, a abordagem de Sérgio Buarque seria uma justificativa, do ponto de
vista conjuntural, criando a narrativa “vira-lata” de entender fenômenos como a
figura do “homem cordial”, que desprezava a racionalidade e frieza calculista da
mentalidade protestante, e que se apega estritamente ao afeto, às emoções, e de
“aversão aos ritualismos”, como, por exemplo, da disciplina ao trabalho e do
desenvolvimento das atividades intelectuais.

Entretanto, o trabalho mais polêmico de Jessé estaria em sua obra mais recente,
A elite do atraso – da escravidão a lava-jato, na qual defende uma nova abordagem,
que desmonta os argumentos acadêmicos e literários de que o atraso do Brasil teve
como principal mote a herança da corrupção, como produto da colonização
portuguesa. O autor direciona sua análise no sentido de que o problema brasileiro
– ainda persistente até os dias atuais – é a escravidão, que perpassa na visão de
mundo não apenas da classe dominante, mas também da classe média urbana. A
base ideológica da dominação do estamento, para Jessé, estaria no ódio aos escravos
e que se reproduziria atualmente no ódio aos pobres. Esses atores teriam de ser
tratados como subcidadãos, seres humanos de segunda classe e indiferentes aos seus
dilemas sociais, como a insegurança econômica, a ignorância e a submissão à
violência.

Na mesma esteira, para entendermos a impossibilidade da politica territorial no



Brasil, a obra mais recente do jurista Fábio Konder Comparato – A oligarquia
brasileira: visão histórica –, nos dá uma nova abordagem do porquê do atraso
político brasileiro, o que refletem no baixo grau de organização da sociedade
brasileira, na qual a política é tema exclusivo dessas oligarquias. Essa dominação
sempre esteve presente na história brasileira em suas diversas fases, desde o período
colonial, e que transcende meramente a questão patrimonialista, e esse domínio
atua em escalas local, regional, estadual e nacional.

Ou seja, nunca houve efetivamente o fenômeno da participação social direta, e
sim o domínio político absoluto de poucas famílias, em que a sociedade apenas se
insere como detalhe eleitoral, formando historicamente “currais” onde o poder é
exercido em escala. Com a modernização (urbanização, industrialização, indústria
cultural), esse processo nada mudou. Pelo contrário, agravou-se, e a questão da
participação ficaria restrita aos difusos movimentos sociais, que, na ilusão, ainda
arvoram-se como “sociedade civil organizada” o que, na verdade, representam parte
de atores sociais que estão realmente organizados, correspondendo, portanto, a
uma minoria; enquanto a esmagadora maioria, quando organizada, é de caráter
despolitizante; e o que prevalece é a absoluta desorganização da sociedade, esse
como produto histórico de abandono do povo brasileiro por parte das elites.

Costa (2018, pp. 12-3) aborda essa questão da tragédia brasileira, que sempre
passou por ciclos de crise, para uma sociedade historicamente sem rumo e que
jamais teve participação nos aparelhos do Estado, in literis:

Tais crises expuseram também o abismo que existe entre Estado e sociedade civil. Romperam as já
tênues linhas que nos separavam da barbárie. Descobrimos, estupefatos, que não fizemos a passagem do
estado de natureza para o contrato social e que vivemos, no fundo, numa lógica primitiva em que
prevalece a luta de todos contra todos. Levaram-nos ou mantiveram-nos esse tempo todo nesse estado
porque nele tudo é permitido, e os mais fortes – aqueles que têm ao seu lado o aparelhamento do Estado
– se sobrepõem aos mais fracos: o povo, vitima desse estamento.

O que o país precisa para romper essa patologia cíclica é de um projeto de
nação, mesmo que os ideais de projeto e de nação possam parecer envelhecidos e
antiquados.



O autor em questão, mesmo enaltecendo a operação lava-jato, como um marco
civilizatório no Brasil, é de um grande equívoco, sem avaliar que esse processo está
articulado nas próprias “convicções” de uma sociedade que circula a partir dos
interesses de uma elite mesquinha e anti-nacional e de forte vocação autoritária.
Portanto, a cantilena, mesmo que sistemática, que do Brasil a sociedade é complexa
e as “instituições funcionam”, essas questões não passam de uma bazófia.

Nessa quadra, a questão institucional agrega como elo para entender os limites
da política de desenvolvimento territorial e sua impossibilidade de efetivação no
Brasil. Dessa maneira, tal política tem como bases os arranjos institucionais que, de
certa forma, são estratégicos para a tomada de decisão ou de aperfeiçoamento de
outros mecanismos, como o monitoramento e a avaliação. North (2018, p. 14)
define essa questão no que se refere à importância e ao funcionamento do papel das
instituições, nos termos:

As instituições reduzem a incerteza ao conferir uma estrutura à vida cotidiana. Eles são um guia para a
interação humana, fazendo com que, ao desejarmos cumprimentar conhecidos na rua, dirigir um
automóvel, comprar laranjas, pegar dinheiro emprestado, montar um negocio, enterrar nossos mortos
ou o que quer que seja, saibamos como executar essas tarefas… as instituições definem e limitam o
conjunto de escolhas dos indivíduos.

As instituições abrangem quaisquer formas de restrição que os seres humanos
engendrem para moldar a interação humana. Podem ser formais ou informais, e me
interessam tanto as restrições formais, como as regras que os seres humanos
concebem, quanto as informais, como as convenções e os códigos de conduta.

É dentro dessa questão – do alcance das instituições – que devemos inserir o
arranjo institucional dos CODETERs dos Territórios Rurais – em vigência até o
ano de 2016 – e, nesse aspecto, tentar entender quais elementos fundamentam as
virtudes e vícios da política de desenvolvimento territorial, tomando como amostra
a experiência que desenvolvemos no estado de Alagoas por meio da coordenação do
NEDET, após mais de seis anos de atuação nos seis territórios da cidadania.
Valoramos a partir da vivência que tivemos nesses colegiados territoriais,
participando diretamente das plenárias. Efetivamente foram mais de uma centena



de plenárias em todos os territórios e, então, partindo das vivências, compomos as
questões subscritas em relação à gestão social dos territórios.

O nosso recorte deu-se em observar os limites e o alcance da gestão social desses
territórios, ou seja, como a institucionalidade CODETER estabelece parâmetros,
levando em consideração seus princípios e objetivos, com base nesses elementos
institucionais, e principalmente de suas contradições e que reproduzem em
algumas qualidades, mas também vícios da gestão. Para isso, agregamos esses
elementos extraídos do recorte espacial que acompanhamos no projeto NEDET na
linha da gestão social desses territórios, tendo como embasamento a literatura mais
recente que agasalha e a fragilidade organizativa da sociedade brasileira, ou, em um
país que nunca lutou por nada, senão por demandas setoriais e que espelharam nos
CODETERs alagoanos que vivenciamos.

Em primeiro plano, levamos em consideração essas qualidades extraídas da
experiência vivida em Alagoas para tentar entender essa incapacidade. Daí
podermos destacar essas questões:

Capilaridade dos atores sociais nos CODETERs – formado por representantes
de entidades da chamada “sociedade civil organizada”, em sua maioria de base
rural. Nesse aspecto, esses representantes tinham forte articulação em suas
bases. O que lhes dá legitimidade, não havendo artificialidade representativa.
Isso foi observado principalmente nos Territórios do Alto Sertão Alagoano e
do Agreste, em que existia uma diversidade de entidades e de compor essas
entidades uma rica agenda particular de atuação, que ia além de participar das
plenárias, mostrando capilaridade das entidades. Foram destacadas entidades
como as cooperativas, consórcios intermunicipais, institutos (ONGs) e,
principalmente, sindicatos dos trabalhadores rurais dos municípios que
integravam o território. Essa qualidade é de suma importância, na medida em
que fortalecia o arranjo, havendo, inclusive, agendas territoriais construídas
pelos próprios atores, independentemente da “isca” dos Colegiados, que eram
os projetos de infra-estrutura e de serviços.
Legitimidade do CODETER enquanto arranjo de participação. Essa seria uma



das maiores contribuições dessa política: o reconhecimento do arranjo
enquanto arena de discussão e participação social. Mesmo que a sociedade que
circunda os CODETERs do estado de Alagoas não o conheça ou reconheça
enquanto fração de processos sociais rurais, é evidente que os atores sociais
que participavam do arranjo tinham com referência para discussão e
participação dos temas relacionados ao mundo rural nos territórios,
Sobretudo por que esses territórios foram efetivamente constituídos desde a
institucionalização dessa política no Brasil (2003 e 2004), na qual serviu
como laboratório para produzir experiências exitosas, conforme demonstrado
por Lopes e Costa (2009) em um dos primeiros estudos sobre os territórios
rurais alagoanos.
O CODETER enquanto instância de articulação de políticas públicas. Essa seria
uma das pérolas em construção (até meados de 2016) no que se refere ao
papel estratégico dentro da política de desenvolvimento territorial. A
experiência do NEDET serviu como esteio em desenvolver um conjunto de
ações que iam além das discussões e deliberações dos chamados Proinfs, e a
agenda estava sendo construída com base nas três políticas públicas voltadas
ao mundo rural, dentro da abordagem territorial: os mercados institucionais,
a ATER e o microcrédito produtivo e orientado.
Possibilidade de “reconstrução” dos CODETERs. Com a extinção do MDA em
2016, os colegiados territoriais praticamente foram extintos – e, com isso,
toda uma experiência acumulada. Entretanto, existe forte possibilidade de
reconstruir, com organização e funcionamento dos remanescentes
CODETERs alagoanos, decorrente da capilaridade construída entre os atores
sociais que participaram até por mais de dez anos. E a simples mobilização
seria suficiente para o retorno dessa importante instância de decisão coletiva
voltada ao mundo rural dos territórios da cidadania do estado de Alagoas.
Nessa linha, é fundamental agregarmos a questão de algo que ainda precisa ser
estudado, de forma detalhada e profunda em relação aos vícios da política de
desenvolvimento territorial. A análise em tela não esgota o tema, na medida



em que a base teórica vem da nova literatura que interpreta o Brasil dentro de
nova quadra analítica e reflete a tese perseguida: o povo brasileiro nunca lutou
por nada e quando luta é por procuração. Para o caso concreto, agregamos
alguns dos vícios observados nas experiências dos territórios alagoanos:
Dependência dos recursos públicos. O funcionamento dos CODETERs, desde
sua constituição através dos CIATs sempre dependeu de recursos públicos.
Em todo esse tempo, não houve qualquer alternativa de autosustentação
financeira das instâncias e sequer havia discussões dessa natureza, o que gerou
um conjunto de hábitos marcados por práticas ritualísticas, como o
“financiamento da alimentação”, dos custos de deslocamento etc. Não houve
tentativa de superação dessa questão na medida em que as entidades e as
instituições públicas que integravam os colegiados territoriais nunca
pautaram essa questão.
Gastos de recursos públicos. Essa questão partiu dos órgãos responsáveis pela
politica de desenvolvimento territorial, que, inicialmente, aplicaram em
custeio recursos para a constituição e funcionamento dos CODETERs,
inclusive contratando organizações não governamentais e, posteriormente,
equipes acadêmicas de várias universidades brasileiras para esse fim. É evidente
que havia um principio nobre dessa política, como a estratégia de mobilização
da sociedade e a sensibilização de atores político-institucionais a participarem
das plenárias dos CODETERs. Desde seu início até sua extinção formal, em
2016, os CODETERs, como exemplo material de arranjo institucional, o
custeio estatal ainda persistia, e na relação entre custo-benefício, no nosso
entendimento, os resultados foram pequenos. Procedimento que deveria ser
superado e trabalhado dentro de uma perspectiva de sustentação dos arranjos,
podendo ser realizadas estratégias de compartilhamento dos custos entre os
atores sociais que representavam suas entidades nos colegiados territoriais.
Formação de “profissionais” dos Colegiados. As diversas experiências observadas
na gestão dos territórios, com a aplicação de recursos, criaram um fenômeno
interessante: a criação de profissionais dos CODETERs. A inserção dos



chamados assessores territoriais, financiados por ONGs e depois por
coordenadores dos projetos vinculados a instituições universitárias, era uma
necessidade inexorável. Sua função era mobilizar, fazer funcionar e organizar
as instâncias que integravam os colegiados – realizar oficinas, sessões de
sensibilização. Inicialmente, tinha uma função mais dura e, de certa forma,
mais difícil face à implementação das CIATs. Porém, com sua constituição, o
assessor tinha um papel de dar funcionalidade, inclusive influenciando na
construção das pautas territoriais.
O problema estaria na articulação desses assessores territoriais entre si, sempre
vinculados às ONGs. Suas contratações eram passadas por processos de
seleção. Esses atores articulavam: onde existiam “demandas de assessorias”,
eles passavam, de forma intersubjetiva, essas demandas para os demais,
profissionalizando-os. Os rituais já eram bem conhecidos, bem como as
remunerações (bolsas e diárias). A constância de “treinamentos” ou a
realização de reuniões na capital federal eram comuns e fazia parte desses
rituais de “qualificação”. Como não havia rigor no acompanhamento e
avaliação desses profissionais, o que se formou foram vícios de assessorias, que,
muitas vezes, construíam pautas repetitivas e absurdas, com repercussões
onerosas do ponto de vista financeiro, praticamente sem nenhum resultado,
sendo as plenárias territoriais mero simulacro, na qual contribuiria
paulatinamente no esvaziamento dos arranjos.
Monotonia das pautas territoriais. Seria um dos maiores vícios da política via
CODETER. A política foi desenvolvida sem entender o sentido prático,
havendo uma estratégia, bem intencionada, mas sem conhecer a diversidade
dos territórios criados, na medida em que o modelo poderia dar certo ou não,
a depender das singularidades dos lugares territoriais. Uma delas seria a
agregação de municípios onde a sua identidade, por exemplo, não tinha nada
em comum com o outro que integrava o mesmo território.
Porém, a questão do estancamento desse processo deu-se em função de
concentrar as pautas principais dos CODETERs em seu maior fetiche: os



projetos de infraestrutura e de serviços. Essas pautas condicionariam para a
efetivação das plenárias. A persistência no tema contribuiria na paralisia dos
colegiados territoriais, pois não havia pontos mais “atrativos”, e as assessorias
territoriais não construíram estratégias para esse fim. Mais grave ainda, para
manter o “funcionamento” dessas plenárias, em alguns colegiados, os proinfs
eram introduzidos em pauta, mas sem qualquer efeito. Simplesmente, por
mera formalidade, sem agregar conteúdo ou deliberação efetiva, o que trouxe
efeitos negativos, em destaque aos representantes institucionais, os primeiros
a se afastarem dos colegiados.
Ausência de ferramentas de monitoramento e avaliação. Mesmo compondo
regularmente “capacitações” das assessorias, uma questão central não foi
desenvolvida e isso partiria até mesmo dos atores institucionais em nível
federal: a necessidade de ir além da mobilização e funcionamento das
instâncias colegiadas. Esse vácuo, infelizmente, não foi preenchido e os
impactos foram percebidos. Em geral havia mais de uma dezena de políticas
públicas voltadas ao mundo rural e os CODETERs poderiam ser o elo de
aprimoramento da efetivação dessas políticas.

O acompanhamento e a avaliação dessas políticas eram uma necessidade e, nesse
aspecto, as Universidades teriam um papel crucial nesse processo, em que foram
identificadas no projeto NEDET, ainda assim sem muito aprofundamento,
conforme sua segunda fase (por meio do Edital CNPq de 2014). Observou muito
mais proselitismo político do que propriamente ação, mesclando militância política
com técnica tosca e academicismo superficial, inclusive no absurdo de NEDETs
rotulados (do tipo “Nedet – reforma agrária, agroecologia e participação política”).
Uma pérola sem brilho, perdendo-se a oportunidade histórica de dar sentido
prático a política de desenvolvimento territorial.

Considerações finais

Não podemos isolar a abordagem de uma política pública fora o contexto da



formação social brasileira, e a literatura mais recente ajuda nesse processo analítico.
Temas como a questão do comportamento das elites e da captura do Estado como
espaço privado, da ideologia do ódio aos pobres e o caráter político-oligárquico que
nunca mudou desde o período colonial devem ser valorados como base da
impossibilidade de desenvolver políticas dessa natureza em um país onde
efetivamente a democracia nunca foi efetivada.

Podemos considerar também que o povo brasileiro nunca lutou por nada,
porque ninguém o levou a tanto (extraídas das sábias palavras do jornalista Mino
Carta, maio 2018). A oportunidade perdida com a política de desenvolvimento
territorial demonstrou isso. Foram mais de treze anos de oportunidade. Mas
decorrente de entender erradamente essa realidade, a política foi enterrada,
deixando apenas uma rica literatura e grandes estudiosos do tema espalhados pelas
Universidades brasileiras. Uma arqueologia teórica e empírica.
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