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APRESENTAÇÃO 

 

Entre os dias 05 e 08 de setembro de 2018 realizou-se a XIX Jornada do 

Trabalho em Chapecó/SC, intitulada “QUE CRISE É ESSA? 

CONTRARREFORMAS, RESISTÊNCIAS E UTOPIAS”. A Jornada foi coordenada 

por membros do Colegiado do Curso de Graduação em Geografia-Licenciatura da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) com vínculos à Rede de pesquisadores 

ligados ao “Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGeT)”, que é liderada pelo 

Prof. Antonio Thomaz do Departamento de Geografia da UNESP de Presidente Prudente-

SP.  

O evento foi realizado nas dependências da UFFS (Campus de Chapecó-SC), 

contando com o apoio direto do Centro Acadêmico de Estudantes de Geografia 

(CAGEO), de membros do Núcleo de Estudos Território, Ambiente e Paisagem 

(NETAP/UFFS), do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Região, Urbanização e 

Desenvolvimento (NERUD/UFFS), do Grupo Marxismos, Política e Sociedade (GEMA), 

do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGeT/UNESP/Presidente Prudente), 

do Coletivo de Estudos sobre Conflitos pelo Território e pela Terra (ENCONTRA/UFPR) 

e de representações da comunidade regional, como o Sindicato dos Trabalhadores da 

Carne (SITRACARNES), do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal 

de Chapecó e Região (SITESPM) e da Via Campesina (Frente Brasil Popular). É 

resultado, também, de parceria com professores-pesquisadores dos programas de pós-

graduação em Geografia da FCT/UNESP, IFSP, UFPR, UFG, UFSM, UFAC, UFPB, 

UFPA, dentre outros.  

Agradecemos o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 

do Estado de Santa Catarina (FAPESC), realizado por meio da Chamada Pública 

FAPESC nº 07/2017 PROEVENTOS 2018-2019-FASE 2. Assim como o apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio da 

Chamada Pública de Propostas de Eventos Científicos no Âmbito do Programa de Apoio 

a Eventos no País (PAEP)/ Edital nº 9/2018.  

Nos quatro dias de encontro, por meio da realização de Grupos de Trabalho, 

Simpósio, Mesas Redondas e Trabalhos de Campo, houve integração entre pesquisadores 

de áreas diversas (Geografia, Sociologia, Antropologia, Direito, Serviço Social, 
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Pedagogia, Saúde, entre outros) em diferentes estágios formativos (iniciação científica, 

especialistas, mestres e doutores) com integrantes de movimentos sociais, profissionais, 

associações e sindicatos.  

Compreendemos, também, que o encontro contribuiu para o fortalecimento da 

Rede CEGeT de Pesquisadores , potencializando o diálogo científico acerca da dimensão 

espacial da crise estrutural do capital e seus impactos no tecido social contemporâneo 

(que é multiescalar, material e imaterial ao mesmo tempo), em particular, dos efeitos da 

atual reforma trabalhista brasileira (políticas públicas, fragmentação do trabalho, 

degradação da natureza e do trabalho, desemprego e informalidade,). Assim como sobre 

formas de resistência da classe trabalhadora e de construção de alternativas em defesa da 

vida no campo e na cidade (auto-organização, saúde coletiva, atuação sindical e dos 

movimentos sociais, cooperativismo e economia solidária, entre outras).  

Os ANAIS que ora apresentamos está composto por mais de 50 trabalhos 

científicos, que foram submetidos à avaliação da comissão científica do evento e 

socializados em 05 Grupos de Trabalho realizados ao longo do evento: GT 01 – Agro-

hidro-territórios, degradação da natureza e do trabalho; GT02 – Conflitos territoriais e 

fragmentação do trabalho: a expropriação capitalista no campo e na cidade; GT 03 – 

Ideologia, Educação e Discurso; GT 04 – Multidimensionalidade e Desenvolvimento 

Do/No Território; GT05 – Crise Estrutural, Desemprego e Informalidade.  
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MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST) E 

SOBERANIA ALIMENTAR: A LUTA POR TERRA E ALIMENTO 

 

Anne Geraldi Pimentel1 

Flávia Donini Rossito2 

 

 

A realização das Jornadas de Agroecologia, no estado do Paraná-Brasil, teve seu 

início no ano de 2002, e continuam sendo realizadas todos os anos, com a organização do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Assim, nesses dezesseis anos o 

MST tem congregado não só a luta por reforma agrária, mas também por soberania 

alimentar, através da construção de novas formas de agricultura que respeitam a natureza 

e os conhecimentos tradicionais dos camponeses. Desta forma, surge a necessidade de 

verificar como se dá a relação entre reforma agrária e a implementação de uma nova 

forma de produção agrícola, que resgate os conhecimentos das populações tradicionais e 

camponesas, a partir da vinculação da luta pela terra (não só no sentido de propriedade, 

mas principalmente da sobrevivência na terra) com a luta pela soberania alimentar. 

Para isso, foi necessário fazer um resgate histórico sobre o MST, como movimento 

social de luta pela democratização ao acesso à terra, com o objetivo de verificar quando 

houve a aproximação com o paradigma da produção agroecológica, como forma de se 

contrapor a um modelo de produção industrial e mercadológica. E, ainda, examinar qual 

a função que as realizações das Jornadas de Agroecologia assumem para o 

desenvolvimento e fortalecimento desta forma de produzir alimentos saudáveis. 

Assim, temos os objetivos específicos de resgatar o conceito de soberania 

alimentar, construído pelos movimentos sociais e em contraposição ao conceito de 

segurança alimentar, nascido das institucionalidades estatais e supra-estatais, que dão 

suporte ao desenvolvimento das forças produtivas no modelo agroindustrial, como um 

modelo produz destruição e morte. E, por fim, resgatarmos historicamente como o MST 

buscou ampliar a luta pela terra para a construção da soberania alimentar. 

                                                           

1 Programa de Pós-Graduação em Direito - PUCPR. Grupos de Estudos: Meio Ambiente: Sociedades 

Tradicionais e Sociedade Hegemônica - PUC/PR e Coletivo de Estudos e Ações em Resistências 

Territoriais no Campo e na Cidade - CERESTA. Correio eletrônico: hannah_agp@yahoo.com.br 

2 Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (MADE) – UFPR. Grupos de 

Estudos: Ekoa: Direito, Movimentos Sociais e Natureza MADE/UFPR e Meio Ambiente: Sociedades 

Tradicionais e Sociedade Hegemônica - PUC/PR. Correio eletrônico: flaviarossito@gmail.com 
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O procedimento metodológico foi composto pela análise de documentos (livros, 

teses, artigos, cartilhas) que pudessem resgatar o histórico das Jornadas de Agroecologia 

e sua vinculação com a luta pela terra e análise e sistematização dos dados coletados. A 

análise dos dados ocorreu desde uma perspectiva histórica e materialista, posto que, não 

se pode descolar os fatos atuais dos acontecimentos que lhes deram origem, como forma 

de compreensão da totalidade concreta dos fenômenos. Por isso, o resgate histórico da 

realização das Jornadas de Agroecologia nos demonstra as causas da ampliação da luta 

dos trabalhadores rurais sem terra pela proteção da natureza e na luta pela produção de 

alimentos saudáveis. 

Na década de 1990, o MST começou a compreender a necessidade de ampliação 

da luta para fazer o enfrentamento a um modelo agrário industrial destruidor da natureza 

e dos seres vivos, inclusive os seres humanos. Assim, houve a necessidade de construir 

novos modelos de produção agrícola, aliado à uma reforma agrária popular que contenha 

os avanços dos grandes latifundiários e a especulação fundiária, ou seja, entregar a terra 

para quem vai realmente produzir alimentos saudáveis, com o objetivo de manter as 

famílias no campo. 

A agroecologia surge da necessidade primeira de encontrar outro modelo de 

produção que respeite a natureza, fundamentado nos saberes e fazeres tradicionais dos 

camponeses, com produção de alimentos, verdadeiramente, saudáveis e com preço justo, 

para permitir o acesso a toda a população. Dessa avaliação, dois modelos de produção 

agrícola são confrontados: o agronegócio com a produção de mercadorias versus a 

agroecologia que busca a produção para a vida, configurando, territórios3 em disputa.  

Para Sevilla Guzmán (2006, p. 14), a produção camponesa agroecológica deve ser 

desenvolvida a partir de ações sociais coletivas, “[...] que desvelen la lógica depredadora 

del modelo productivo agroindustrial hegemónico, para sustituirlo por otro que apunte 

hacia una agricultura socialmente más justa, económicamente viable y, ecológicamente 

apropriada”. 

                                                           
3 Utilizamos o conceito de território no sentido de espaço de disputa e conflitualidades, como “o produto 

concreto da luta de classes travada pela sociedade no processo contraditório da produção da sua existência”; 

já o espaço compreende o “conteúdo histórico cultural dessa totalidade social, que se explica através do 

território” (THOMAZ JUNIOR, 2017). 
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Portanto, não é de se estranhar que o MST, ao ampliar sua luta contra o sistema 

hegemônico de produção agrícola (GONÇALVES, 2008, p.194) passa a buscar a 

renovação da base tecnológica na agricultura, e encontra na agroecologia a sustentação 

para a esta renovação e, também, para resgatar a relação entre homens e natureza. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Agroecologia; Reforma Agrária; Soberania Alimentar; 

Movimento Social; Paraná-Brasil. 
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TECENDO (RE) EXISTÊNCIA NO CAMPO- MULHERES, SABERES 

POPULARES E AGROECOLOGIA. 

Priscila Facina Monerat4 

Adriane de Andrade5 

Já passou do tempo de falar sobre “Elas”. Sobre o protagonismo das mulheres no 

campo. Há que se reverberar, ecoar em todos os cantos, há que se trazer a visibilidade a 

quem movimenta, constrói, tece relações e (re) existe. Chega de invisibilidade! As 

mulheres há tempos estão ganhando espaço de disputa dentro dos movimentos sociais, 

seja por igualdade de direitos ou pela formação da consciência através da politização de 

seu cotidiano. 

 Mulheres que têm se construído como lideranças e questionando o imaginário 

social de que “mulher no campo é submissa e, portanto, não tem contribuição para a 

construção do feminismo”, não é o que vemos no cenário agrário brasileiro, e é 

exatamente o que pretendemos analisar neste trabalho a partir de dois grupos distintos, 

camponesas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST e das benzedeiras 

do Movimento dos Aprendizes dos Saberes - MASA formado por detentores de saberes 

tradicionais de cura (Benzedeiras).   

O Objetivo deste artigo é descortinar, desfazer impasses e visibilizar as formas de 

protagonismo dessas mulheres suas conquistas cotidianas e reconhecendo seu papel na 

re– existência e na construção da agroecologia. As relações de gênero são tão importantes 

quanto as relações de classe, quando se trata de explicar as diferenças sociais do 

campesinato, assim como a sua reprodução social. A desvalorização histórica do papel da 

mulher na agricultura e a determinação de tarefas relacionadas ao cuidado (alimentação 

e saúde) sempre forma consideradas menos importantes do que a produção para geração 

de renda.   

Neste momento histórico, de crise generalizada da humanidade, estas mulheres 

nos mostram no seu cotidiano, elementos para um novo projeto de sociedade, que se 

identificam e se fortalecem na agroecologia e nas relações que elas estabelecem com seu 

                                                           
4Universidade Federal do Paraná.Coletivo Enconttra:pricamomila@gmail.com 
5Universidade Federal do Paraná.Coletivo Enconttra:deandraadriane@gmail.com 
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território que para elas são territórios de vida. Está também representado na luta pela 

soberania alimentar que se configura em distintas estratégias utilizadas pelas mulheres 

que pautam além de outras bandeiras a preservação da biodiversidade, dos solos, dos rios 

etc (SILIPRANDI,2015).  

Há aproximadamente duas décadas o MST, durante o IV Congresso Nacional, 

anuncia como definição política a agroecologia e a igualdade nas relações de gênero, 

desde então um processo se intensifica para garantir estas definições, onde as mulheres 

são protagonistas. No contraponto a este sistema de dominação, o que aparece mais no 

cenário político são as mobilizações e as rebeliões, mas há muitas formas cotidianas e 

difusas de resistência.  Para muitas trabalhadoras e trabalhadores estas são as únicas 

opções disponíveis (SCOTT, 2002).   

As camponesas dos MST constroem esta resistência no cotidiano de diversas 

formas através da agroecologia. A experiência com agroecologia tem se multiplicado pelo 

estado, faz-se necessário um esforço para conhecer e sistematizar esta dimensão da 

reforma agrária.No caso das mulheres benzedeiras, pertencentes ao Movimento 

Aprendizes de Sabedoria (MASA) suas microresistências² (SCOTT, 2002), estão 

diretamente ligados ao seu oficio, que é um instrumento de intervenção no processo 

histórico – social ainda que não seja feito de forma totalmente consciente e crítica 

(OLIVEIRA, 1985). 

 O simples fato de re-existir e ter espaço onde a o saber cientifico é dominante 

(saúde) já é um ato de resistência. No caso das benzedeiras essas resistências cotidianas 

são feitas através do atendimento dentro de sua comunidade, independente do dia e da 

hora, sem custos, através da oferta de plantas medicinais para curar diversos males, e pelo 

repasse desse conhecimento sobre as plantas medicinais de forma oral para quem precisa.  

Como resultados desse artigo pretendemos ecoar os trabalhos realizados por essas 

mulheres camponesas, agricultoras e benzedeiras que buscam manter vivo estes saberes 

que foram acumulados ao longo de muitas gerações num cenário onde cada vez mais se 

dissemina o uso de agrotóxico, destruição de florestas nativas e o uso abusivo de 

medicamentos alopáticos. Assim, as mulheres, tornam-se importante elo de resistência 

contra a destruição ambiental e oferecem alternativas concretas para a valorização do 

cuidado de forma não mercantilizada e monopólica e por territórios de vida e não de 

morte. 
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Palavras-chave: mulheres, agroecologia, re-existência, saberes populares. 
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A QUESTÃO AGRÁRIA NO SÉCULO XXI: A GEOGRAFIA DO TRABALHO 

ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NA MESORREGIÃO CENTRO-SUL 

PARANAENSE. 

Adriano Makux de Paula6 

Jorge Ramón Montenegro Gómez7 

Resumo: Este texto tem por objetivo fazer uma caracterização geográfica do trabalho 

escravo na Mesorregião Centro-Sul Paranaense, analisando o que ele significa para a 

questão agrária do século XXI, quem são os sujeitos dessa extrema exploração do trabalho 

e por que e em quais setores ela ocorre. Para tanto será utilizado das técnicas da pesquisa 

qualitativa.  

Palavras-Chaves: Capital, Extrema Exploração e Trabalho. 

 

O artigo que se pretende apresentar tem por objetivo fazer uma caracterização 

geográfica do trabalho escravo contemporâneo na região Centro-Sul Paranaense. Apesar 

dessa forma extrema de explorar os trabalhadores ter maior magnitude em áreas de 

expansão da fronteira agrícola no norte e no nordeste do país ou com imigrantes, na sua 

maioria de origem de outros países da américa latina nas indústrias de confecções de São 

Paulo, é importante afirmar que esta é uma realidade características de todas as regiões 

do Brasil, como é o caso do Paraná, o 11º estado em número de resgates. Assim este texto 

tem o papel de mostrar a intensidade, os sujeitos e os setores envolvidos no trabalho 

escravo em uma das regiões onde modelo agroexportador moderno se territorializou e 

insiste em afirmar que é o pulmão econômico do estado e exemplo da efetividade exigida 

pela economia globalizada.   

A análise se justifica por revelar uma realidade violenta imposta pelo capital 

agroexportador, debatendo quem são os sujeitos que vivenciam essa extrema exploração 

e quais as atividades a promovem. Também contribui para divulgar a questão e afirmar a 

importância de se gerar ações de fiscalização e de punição para combater esta forma 

histórica e agressiva da produção capitalista. Para tanto, utilizaremos da metodologia 

qualitativa que seguiu os seguintes passos: primeiro buscou-se realizar uma revisão 

bibliográfica sobre a temática escolhida, segundo analisou-se os dados secundários 

disponíveis no observatório digital do trabalho escravo, no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

                                                           
6Estudante do programa de pós graduação em Geografia UFPR, ENCONTTRA. 
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Social (IPARDES). Posteriormente, o terceiro passo foi selecionar algumas entrevistas 

realizadas durante a pesquisa de mestrado defendida no ano de 2015 com trabalhadores 

emigrantes e quarto e último passo foi a sistematização das informações coletadas.  

 Concorda-se com Rodrigues (2016) que o trabalho escravo contemporâneo se 

tornou uma necessidade do modo de produção capitalista. No entanto essa relação é 

mantida sem fazer alarde, dando pouca ou nenhuma visibilidade para a questão. Pois é 

necessário que o mesmo justifique a sua reprodução criando um contexto “ilusório” de 

qualidade de vida. Dessa forma, o principal discurso defendido pelos empresários e 

ruralistas é de que se trata “apenas” de violação de direitos trabalhistas, fato 

sistematicamente combatido pelos movimentos sociais, sindicais, ONG’s e pelas 

instituições públicas responsáveis pela fiscalização, como os grupos móveis do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Público do Trabalho (MPT). Dessa forma, 

“O trabalho escravo contemporâneo aparece aqui como contradição e ao mesmo tempo 

como medida necessária de potencialização da acumulação de capital a partir da 

reprodução da acumulação primitiva de capital.” (RODRIGUES, 2016, p.18) (grifos do 

autor).  

 No recorte territorial analisado foram resgatados 679 trabalhadores da condição 

de escravidão contemporânea8 que residiam ou eram naturais de algum município da 

região. Outros 311 trabalhadores foram identificados em 31 operações realizadas em 8 

municípios: Campina do Simão (1), Clevelândia (2), Coronel domingos Soares (4), 

Guarapuava (3), Honório Serpa (1), Inácio Martins (3), Palmas (13) e Pinhão (4).  O 

número de trabalhadores resgatados é elevado se consideramos que os vinte e nove 

municípios que compõem a mesorregião concentram uma população de 453.168 pessoas 

(IBGE, 2010). Somando os 311 resgatados em operações na região mais o 679 que foram 

encontrados em outros lugares do Brasil, temos pelo menos 1043 trabalhadores 

resgatados em condição de escravidão contemporânea.  

Por essa razão concorda-se com Bartra (2016) quando diz que o capitalismo não 

cessou a violência econômica e social característica de sua origem quando tinha objetivo 

de separar os trabalhadores dos meios de produção, fato também defendido por Harvey 

(2013) e Fontes (2010). No entanto esse não parece ser o principal objetivo do capital nos 

                                                           
8 Os números de trabalhadores regatados e a sua condição foram extraídos do Observatório Digital do 

Trabalho Escravo (https://observatorioescravo.mpt.mp.br). 
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dias 

atuais, percebe-se que a acumulação primitiva defendida por Marx continua a se 

reproduzir para tomar posse sobre as riquezas que ainda não estão a sua disposição e 

explorar com maior intensidade a classe trabalhadora para extrair ao máximo possível a 

mais valia.  

 Outros dados que merecem destaque para dar uma ideia da dimensão da questão 

para o leitor deste resumo são: 20 municípios, os quais representam 69% da região, 

possuem pelo menos um trabalhador resgatado. A maior parte dos trabalhadores se 

autodeclararam brancos com 79% e 21% negros. Destes 40% são jovens, 55% adultos e 

2% idosos e chama atenção o resgate de 18 menores de idade. Os setores mais envolvidos 

nas operações de fiscalização foram reflorestamento e madeireiras (47%), produção 

agropecuária (27%) e extração de erva-mate (20%). A escolaridade dos trabalhadores é 

outro dado que merece evidência: 27% deles eram analfabetos e 69% não possuíam nem 

o ensino fundamental completo. Dessa forma, na versão final desejamos analisar o que 

esses números significam em um momento em que se contesta a importância de se 

resolver a questão agrária brasileira? Em um mundo onde o capitalismo globalizado diz 

exigir um trabalhador polivalente altamente qualificado? Quem são esses sujeitos usados 

como mão de obra escrava? Qual o papel do processo de espoliação do capital nesse 

contexto? Por que um espaço de pobreza favorece a extrema exploração? Essas são as 

perguntas que deseja-se aprofundar na versão final. 
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CAPITAL, EDUCAÇÃO E TRABALHO ASSALARIADO NO CAMPO 

 

Ana Clarice Soares Hanauer9 

Angelita Zimmermann10 

Cesar De David11 

 

Resumo 

A categoria central da organização social capitalista moderna é o trabalho, constituindo-

se como elemento principal para a análise da relação do homem com a natureza e a 

formação do ser social como crítica do trabalho no capitalismo. O objetivo é refletir sobre 

capital e trabalho no atual modelo agrário brasileiro, no qual o trabalhador está subjugado 

às demandas do agronegócio, proposta de desenvolvimento do modo de produção 

capitalista. O texto fundamenta-se em teóricos do tema e em pesquisas qualitativas 

realizadas pelo grupo de Pesquisa em Educação e Território – GPET, e em cursos do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade Federal de Santa Maria. 

Compreendemos a educação do campo, e a sua articulação educação e trabalho, como 

possibilitadora da emancipação da classe trabalhadora. 

 

Palavras-chaves: Trabalho, trabalho assalariado, educação do campo, agronegócio. 

 

 

Introdução 

 

Nosso propósito é trazer uma reflexão acerca dos temas capital e trabalho. 

Entendemos o atual modelo agrário brasileiro, como agroexportador e extrativista, no 

qual a terra perde sua função social e passa a ser mercadoria de grandes empresas 

transnacionais.  O percurso histórico de um intenso processo de modernização torna o 

trabalhador do campo subjugado aos desígnios do capital que se apropria da natureza e a 

transforma em recurso, matéria-prima para fabricação das mercadorias, sob uma 

ideologia de desenvolvimento. 

A partir do conceito de desenvolvimento defendido mundialmente se 

constituiu a divisão internacional do trabalho, determinando também, o quê, como vai ser 

produzido e como serão usadas as terras em todas as regiões do mundo. Por conseqüência, 

o capital se apropria do trabalho humano, do espaço natural, dos saberes tradicionais, de 

como fazer em cada tempo-espaço do campo. Nessa dialética, as populações camponesas 
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reagem e enfrentam a ofensiva que lhes tira autonomia e seus modos de vida. 

Materializando formas de resistência, os trabalhadores seguem em luta pela terra, por 

educação e por cultivos agroecológicos, com respeito à biodiversidade que constitui nossa 

própria natureza. 

Este texto se deterá nas conseqüências deste processo de desenvolvimento 

econômico às relações de trabalho. Uma vez que em nossos estudos e projetos de pesquisa 

abordamos a categoria de trabalhadores assalariados e educação do campo.  Para isso, há 

necessidade de compreender em que momento da história e como aconteceu a separação 

do trabalhador/camponês dos meios de produção, da terra, criando a categoria do trabalho 

assalariado. 

Buscaremos, nos teóricos clássicos do tema, a origem deste processo, na 

tentativa de elucidar os dias atuais, por compreender esse momento como crucial na 

história da humanidade e que vai determinar o modo de viver e produzir em todos os 

lugares do mundo. Faremos uma breve contextualização da ação do capital, além de 

algumas considerações preliminares sobre o trabalho assalariado no campo. Sem a 

intenção de finalizar trazemos uma breve reflexão sobre a fundamental interligação 

educação e trabalho como possibilidade de resistência da classe trabalhadora frente a 

tantas transformações na reprodução da vida do camponês. 

 

 

O desenvolvimento e a expropriação do trabalho no século XV 

 

O trabalho é o que diferencia os seres humanos das demais espécies, pela sua 

capacidade de criação e objetivação de materiais necessários para satisfação das 

necessidades. Do ponto de vista histórico, a maior parte do tempo o homem criou 

materiais para satisfazer suas necessidades sem a mediação, mas foi o modo de produção 

industrial que se tornou o estágio final de um caminho unilinear para evolução social 

(ESTEVA, 2000). Assim, a sociedade moderna está calcada ao avanço científico e ao 

progresso industrial. 

O ponto de partida do desenvolvimento que deu origem tanto ao trabalhador 

assalariado como ao proprietário capitalista se deu pela dominação/submissão do 

trabalhador. Momento em que a humanidade conhece o que chamamos de revolução 

industrial, com as inovações técnicas do seu tempo histórico.  
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Marx (2013) e Engels (2010) se debruçaram sobre a realidade social da Inglaterra, 

ponto mais avançado do desenvolvimento capitalista, para compreender o funcionamento 

deste modo de produção que hoje chamamos de capitalista e a formação das classes 

sociais trabalhadores e burgueses. O surgimento da máquina de tecer traz novas 

necessidades ao proprietário capitalista, de um lado, a produção da matéria-prima para as 

fábricas e, de outro, a necessidade de formar uma classe trabalhadora para operar as 

máquinas.  

A estrutura econômica da sociedade capitalista surgiu da estrutura econômica da 

sociedade feudal (MARX, 2013), visto que, a dissolução do feudalismo liberou os 

elementos essenciais para a organização econômica por vir. O movimento histórico que 

liberou o trabalhador da gleba e do senhor feudal não o liberou para a livre venda da sua 

força de trabalho, o liberou e o separou dos meios de produção, essencial para sua 

subsistência, o que a antiga estrutura feudal garantia. 

 

Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os 

revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação, 

mas, acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são 

despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançados no 

mercado de trabalho como proletários absolutamente livres (MARX, 2013, 

pág. 787).  

 

A expropriação das terras pertencentes à população rural ocorreu de maneira 

violenta e o desenvolvimento do capital gerou sérias conseqüências para classe 

trabalhadora. As bases do modo de produção capitalista se constituíram entre os séculos 

XV e XVI, onde “uma massa de proletários absolutamente livres foi lançada no mercado 

de trabalho pela dissolução dos sequitos feudais (MARX, 2013, pág. 790). Desse modo, 

as terras com lavouras e camponeses produzindo suas necessidades, agora passam a 

cultivar pastagens para as ovelhas. A legislação precisava responder às mudanças em 

curso naquele momento histórico. 

Assim, os trabalhadores do campo ou camponeses deixaram de ser pequenos 

proprietários ou arrendatários agrícolas, desprovidos dos meios de trabalho, e ficaram a 

serviço dos grandes proprietários, levando ao surgimento do proletariado agrícola.  A 

expansão da indústria absorveu uma parte dessa mão de obra, a maior parte continuava 

vivendo no espaço rural e a sociedade inglesa passou a ver não somente a miséria nos 

espaços urbanos, em regiões industriais, mas também nas regiões agrícolas. 
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Se as máquinas trouxeram o advento da revolução industrial urbana, com a 

introdução de novas formas de produzir as mercadorias, a expropriação dos camponeses 

e o cercamento das terras provocaram uma revolução agrícola como antes jamais vista na 

história da humanidade. Foram necessários três séculos, desde o germe do capitalismo 

até dar fim à estrutura social feudal e inaugurar novos tempos para humanidade, o tempo 

moderno.  

 

Subdesenvolvimento e trabalho no campo: o Brasil do século XX 

 

Como vimos a formação das classes antagônicas do modo de produção capitalista, 

proletários e burgueses, requereu ao longo da trajetória das sociedades, as mudanças 

necessárias para que o capital se estruturasse e se recriasse nos diferentes períodos da 

história. O século XX efetivou a criação do conceito de desenvolvimento, e junto nasceu 

o seu oposto. Isto porque contrapõe países atrasados ou mais pobres com os que obtiveram 

altos índices de crescimento, evolução e maturação de suas sociedades (ESTEVA, 2000). 

Sob o lema do “progresso e do desenvolvimento”, a história do Brasil é a história 

da desterritorialização de populações indígenas e da expropriação de populações africanas 

de suas comunidades e reterritorializada por meio do trabalho escravo e também por 

imigrantes europeus vindos para o país. Do ponto de vista do trabalho, a colônia ignorou 

conhecimentos do saber fazer de populações que aqui habitavam para a introdução de 

relações de trabalho servis, escravo e, bem mais tarde, assalariado a fim de atender as 

demandas da coroa portuguesa.  

A partir daí começa a desenfreada exploração dos recursos naturais, sob a direção 

da coroa portuguesa, a qual viveu, ao mesmo tempo, as bonanças da revolução industrial 

na Inglaterra. Com o advento do industrialismo e do colonialismo, se produz uma quebra 

conceitual em que os recursos naturais se transformaram naquelas partes da natureza, que 

eram requeridas como insumos para produção industrial e o comércio colonial (CHIVA, 

1996). 

No entanto, foi a partir dos anos 1930 que se acelerou o processo de 

desenvolvimento do país, com a formação de uma base industrial brasileira, e com a 

preocupação do povoamento do interior do país, uma vez que a maior parte do contingente 

populacional vivia nos entornos do litoral. Este processo foi organizado e desenvolvido 
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pelo Estado brasileiro, onde o discurso oficial das políticas públicas agrícolas para 

modernizar os meios de produção no campo e, com isso, elevar o padrão de vida das 

populações que viviam no meio rural, iriam dar a elas maiores possibilidades de consumo 

(MATOS; PESSOA, 2011). 

O processo inicial da modernização da agricultura no Brasil iniciou-se em 1950, 

com o desenvolvimento do espaço agrário. O progresso técnico, a introdução de 

maquinários agrícolas, e o pacote tecnológico trazido pela Revolução Verde12 provocou 

um crescimento da produção agrícola culminando em 1980 em uma alta produtividade 

que colocou o Brasil no cenário mundial de países produtores de commodities13.  

Essas medidas empreendidas pelo Estado visavam apenas “modernizar” o campo, 

a partir da aplicação de um pacote tecnológico. A Revolução Verde serve como exemplo 

de como a ideologia do desenvolvimento tomou proporções que afetaram definitivamente 

a concepção de agricultura, a vida no campo e os recursos naturais até os dias atuais, 

continuada intensivamente pelo agronegócio de hoje. A modernização era e segue vista 

como a forma de atingir o crescimento econômico e, por conseguinte, apresentada como 

símbolo de progresso e de desenvolvimento.  

Quanto às transformações no trabalho, a modernização da agricultura brasileira 

provocou o maior êxodo rural da história entre os anos de 1960 e 1980 (MATOS; 

PESSOA, 2011). Essa desterritorialização forçada pelo capital gestou uma gama de 

trabalhadores sem terra que foram obrigados a buscar diversas outras formas para 

sobreviver. Uma parte migrou para regiões industriais em busca de emprego e outra se 

aglutinou com o objetivo de lutar pela Reforma Agrária, organizando-se em movimentos 

de luta pelo acesso à terra e à educação. 

Este processo reorganizou as relações e contradições entre capital e trabalho no 

campo. Se por um lado se constituiu um movimento social forte, consolidado em 

dimensão nacional, pautado por questões essenciais como o acesso e permanência a terra, 

à educação para os sem-terra e pequenos agricultores, por outro lado deu origem a uma 

                                                           
12 Autores (PALUDO et al., 2008; RIBEIRO, 2008) se referem ao período da “Revolução Verde” como o 

da “Modernização da Agricultura” que se constitui no conjunto de políticas públicas, intensificadas nos 

anos 1960, com o propósito de transformar o campo em consumidor de insumos e de bens industriais, e 

produtor em grande escala (soja, milho, carne bovina, aves e suína), o que acarretou a exclusão de uma 

grande parcela de camponeses. 
13 Refere-se às mercadorias de origem agrícola, pecuária, florestal e agroextrativista, comercializadas com 

maior ou menor grau de beneficiamento. Elas são cotadas em dólares, por serem produtos preferenciais 

para a exportação, cuja cotação de preços é regulada pelo comportamento comercial desses produtos no 

exterior (café em grão, tabaco em folhas ou beneficiado, soja, milho, algodão, laranja in natura, álcool de 

cana-de-açúcar, entre outros) (PALUDO et al., 2008). 
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nova categoria de trabalhadores, os assalariados rurais. Estes trabalhadores vivem em 

condições precarizadas e diluídos em meio às várias formas de trabalho, adaptando-se às 

diversas reestruturações produtivas que as atividades agrícolas vivenciam sob as 

prerrogativas do capital. Uma categoria de trabalhadores criada com o advento da 

modernização da agricultura, onde as antigas relações de trabalho não deram mais conta 

das exigências para a reprodução do capital. 

 

 

Educação e trabalho como resistência camponesa 

 

A hegemonia da produção capitalista transformou as condições e as formas 

de trabalho modernas, sobretudo, as novas relações de educação, adaptadas às demandas 

da industrialização. Por esse viés, o trabalhador vive em oposição dialética a sua própria 

essência: sua atividade não representa sua realização. Ele trabalha com muitos outros, 

mas não se reconhece como seus iguais, a não-pertença a uma classe.  

A partir de uma realidade de tantas mudanças nas relações de trabalho e 

reprodução do camponês, torna-se inevitável uma formação continuada que seja do e para 

o sujeito que vive no e do campo. Cada vez mais percebemos estes trabalhadores em 

busca de escolaridade, de aperfeiçoamento, de profissionalização, de educação, seja 

realizando cursos rápidos e específicos ou uma formação mais aprofundada em 

instituições como Casas Familiares Rurais ou Escolas Família Agrícolas, por exemplo. 

Considerando o trabalho como condição fundamental para a existência social 

do homem é por meio do trabalho que o homem se educa e se constitui como humano. 

No entanto, contraditoriamente, esse processo de humanização, na sociedade do capital, 

se transforma em processo de alienação, por meio do trabalho assalariado (ANTUNES; 

PINTO, 2017). 

Saviani (2012), ao discutir os fundamentos ontológicos e históricos da 

humanidade, afirma que a “educação é a própria vida” e não “preparação para a vida” 

como historicamente vem sendo assumido no sistema educacional e nas políticas de 

governos brasileiros.  Ressalta ainda, que a separação entre trabalho e educação ocorreu 

pela propriedade da terra e dos meios de produção, o que levou também ao surgimento 

das classes sociais. Desse modo, a escola foi organizada distintamente para proletários e 

burgueses e, consequentemente, o camponês foi se afastando da agricultura da vida e 

passou a ser mão de obra servil à agricultura privada. 
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Para Frigotto (2008, p. 02) “Não se pode, então, confundir o trabalho na sua 

essência e generalidade ontocriativa (...)”. Para o autor, o trabalho se constitui em direito 

e dever, engendrado num processo formativo da atividade humana constante de produção 

da própria existência.  

A partir de pesquisas14 realizadas desde 2010, na região sul do país, percebemos 

uma formação na perspectiva da relação trabalho-educação, militância e realidade prática, 

interdisciplinaridade e a aprendizagem contextualizada, um intercâmbio entre o mundo 

da escola e o mundo do trabalho. 

No Brasil, seja na educação básica ou no ensino superior, alguns cursos têm 

desenvolvido seus currículos por meio da pedagogia da alternância15, inseridas na 

Educação do Campo. Ao conhecermos egressos em seus lugares de moradia percebemos 

que ocorrem significativas transformações na vida dos jovens alternantes e de suas 

famílias, especialmente no que tange à produção e ao cultivo mais sustentável, com vistas 

à valorização da vida, da terra e da natureza, de maneira mais comprometida e 

comunitária e com a intenção de uma produção de alimentos bons para todos. 

Compreendemos tais propostas como mediadoras na relação educação e trabalho 

com vistas à emancipação humana, o fortalecimento das famílias camponesas e da 

educação do campo, assim como o desenvolvimento sustentável do meio na qual elas se 

inserem, especialmente àquelas que se inscrevem em processos de ensino e de 

aprendizagem agroecológicos. 

A Educação do Campo16 vem se materializando em diversas instâncias da 

sociedade, fruto do protagonismo de movimentos sociais e sindicais do campo. O 

acirramento das contradições e a luta de classes, intensificados pela acumulação do 

                                                           
14 Desde 2010 centramos nossas pesquisas na Educação do Campo e nas Casas Familiares Rurais no sul do 

Brasil, mais especificamente na região central e noroeste do RS, as quais são direcionadas aos 

agricultores/trabalhadores do campo. Tais pesquisas demonstram significativas mudanças à vida dos 

egressos e suas famílias, ao nosso ver, por articularem educação e trabalho na dimensão da 

omnilateralidade. (ver dissertação de mestrado 2014: https://repositorio.ufsm.br/handle/1/9427) 
15 A Pedagogia da Alternância, originária da França, em 1935, se estabeleceu em ambientes como Casas 

Familiares Rurais e objetiva articular educação e trabalho, com uma formação integral, onde os alternantes 

complementam tempos e espaços de aprendizagem, conciliando a experiência e formação prática com a 

formação teórico-científica sistematizada, instituindo uma convivência mais cooperativa e comunitária 

(GIMONET, 2007). 
16 O conceito de Educação do Campo foi se estruturando nos últimos vinte anos, pela ação dos movimentos 

sociais, em especial o MST, tomando uma posição contra a lógica econômica que expropria as famílias de 

suas terras e também por diversas instituições brasileiras que se mobilizaram e organizaram o advento “Por 

uma Educação do Campo”, em Goiás, em 1998, o que deu início à construção e materialização de políticas 

públicas voltadas aos camponeses.  
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capital, em decorrência da consolidação do agronegócio, tem balizado ações formativas 

coletivas no sentido da produção da vida da classe trabalhadora do campo. 

De acordo com Molina, a prática formativa que busca a emancipação, considera 

que “as relações de produção, as questões políticas, os elementos socioculturais existentes 

num determinado contexto histórico são fundamentais para a constituição de uma 

formação social” (MOLINA, 2014, p. 277). Para a autora, é por meio do embate, da luta 

de classes, que o homem consegue mudanças significativas em sua omnilateralidade. 

Dados do Censo Brasileiro (2010) indicam que a população brasileira, com um 

total de 190,7 milhões de pessoas no período, concentrava nas cidades 84,36% deste total, 

o que comprova a crescente tendência do jovem rural a deixar o campo, migrando para 

uma cidade próxima, geralmente, em busca de trabalho e renda, fato que vem se 

intensificando desde os anos 1950 e gerando vários problemas sociais decorrentes dessa 

ocupação desordenada (IBGE, 2010). 

Tais dados comprovam a necessidade de defendermos uma educação que 

possibilite aos sujeitos sociais do campo se perceberem como seres históricos e políticos, 

realizadores de transformações visando suprir às necessidades que mantenham sua 

essência ontológica, ou seja, pessoas que criam e se recriam durante a produção da própria 

vida. Assim, faz-se necessária uma educação com concepções fundamentadas na 

agroecologia, com respeito à biodiversidade e ao trabalho humano como processo auto-

educativo. 

 

 

Algumas considerações preliminares 

 

A ação do capital direciona à constituição de novas territorialidades, formas 

e relações de trabalho no campo, ocorrendo deste modo, uma especialização e redução do 

número de trabalhadores assalariados, determinados pelo modelo de desenvolvimento do 

país e do mundo. Atualmente, o agronegócio reorganiza o espaço rural sob novos 

parâmetros, estabelecendo um “salto de qualidade” e quantidade na produção e nas 

relações e produção. Quando nos referimos à qualidade na produção queremos dizer que 

as novas técnicas aplicadas às atividades agrícolas, os equipamentos, as sementes, a 

genética e os insumos permitem produzir em áreas ou regiões que antes era inimaginável 

qualquer produção. 
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Esta estrutura político-econômica mundial muda o caráter da produção, agora se 

produz em maior quantidade, em menos tempo e em menor espaço. Isso não significa 

mudanças na estrutura fundiária, mas intensifica e reorganiza as atividades agrícolas, ou 

seja, o mesmo estabelecimento produz soja e, na entre safra, gado de corte.  

Para esta nova forma de organizar a produção os sujeitos sociais envolvidos 

sofrem novas exigências e as relações sociais vão se transformando para adaptar-se à 

empresa rural regida por determinações que vem de fora da porteira do estabelecimento, 

da região, o estado e do país. Novas e complexas demandas do capital exigem que a classe 

trabalhadora busque alternativas para continuar, seja para se adequar ao sistema ou 

objetivando tornar-se protagonista de sua própria existência, em luta constante, agindo e 

resistindo enquanto camponês ou trabalhador do campo. 

Ao mesmo tempo, o capital anda a passos largos disseminando a ideia da 

capacitação (qualificação) para os profissionais (agricultores familiares) das empresas 

rurais (moradias das famílias camponesas) adequadas à produtividade (e tudo o que vem 

no pacote financeiro). Neste embate apostamos na educação como mediadora de 

processos humanos emancipatórios, os quais possam realizar as mudanças necessárias à 

estrutura da sociedade. 
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O REFLEXOS DA REFORMA TRABALHISTA NA SAÚDE DO 

TRABALHADOR SOB O DESGASTE MENTAL 
 

Ana Kariana Beserra Lira17 

Marcela Oliveira Araujo18 

Os impactos da reforma trabalhista na saúde do trabalhador brasileiro, se 

consolidará no agravo do desgaste mental do mesmo, que já enfrenta intensificação dos 

ritmos do trabalho, com pressões psicológicas sob flexibilização do trabalho, que se 

aplicam em formas de controles e avaliações. 

          É necessário definir o que é desgaste mental no trabalho e seu potencial patogênico 

que a classe trabalhadora enfrenta, Edith Seligmann-Silva, em seu livro “Trabalho e 

Desgaste Mental, o direito de ser dono de si mesmo”, pontua que este desgaste se 

consolida pelas instâncias laborais e também se aplica aos que não estão inseridos no 

mundo do trabalho, desempregados. Os adoecimentos dos assalariados, implica tanto na 

humilhação infligida em certas situações de trabalho até a organização do trabalho nas 

formas de avaliar, que podem constituir, posteriormente, desequilíbrios psicológicos nos 

assalariados.  

A Psicologia do Trabalho, analisa a saúde mental do assalariado inter-relacionada 

com as condições de trabalho, nesta área que a geografia irá fundamentar as disciplinas 

que centralizam seus estudos nos processos mentais, abrangendo as determinações sócio 

históricas, políticas, econômicas, espaciais e culturais. A reforma trabalhista irá ser 

pontuada nestas determinações, e como as atividades laborais serão influenciadas por ela. 

Dentro dos pontos da reforma trabalhista - aprovada em 2017 no contexto mundial 

de ataques aos direitos dos trabalhadores - está a norma do negociado prevalecer acima 

do legislado, isto é, da Constituição de 1998. O empregado terá que negociar suas férias 

ou as suas folgas, dessa forma o aumento da jornada de trabalho de 12 horas, irá acentuar 

os índices estatísticos de efeitos para a saúde psicológica, como as modalidades de 

assédio, o assédio moral conceituado por Seligmann como o seguinte. 

   A grande estratégia do modelo corporativista, é essa intimidar de forma indireta às 

críticas do trabalhador a respeito do trabalho realizado. E com a reforma trabalhista, a 
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jornada de trabalho de 8 horas semanais para 12 horas. Logo a necessidade do esforço 

físico e mental é colocada a prova para suportar as horas devidamente trabalhadas. Nesse 

sentido, entra o discurso do assédio organizacional, em prol da maximização dos lucros 

da empresa em troca da ultra-exploração do trabalho e da valorização de 

“potencialidades” extras do trabalhador, isto é, propaga-se a ideia da naturalização do 

cansaço físico e mental para o sucesso da empresa.  

De acordo com o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos), as normas das alterações da jornada de trabalho 12h x 36h (12 horas 

de trabalho seguidas de 36 horas de descanso), proposta no PLC 38/2017 permite que a 

jornada 12h x 36h seja adotada através de acordo individual, Convenção ou Acordo 

Coletivo de Trabalho.  

       Algumas categorias de trabalhadores são simpáticas a essa jornada de trabalho, 

porque ela abre a possibilidade de um segundo emprego, o que está relacionado aos baixos 

salários e à necessidade de compor a renda, ampliando ainda mais os riscos à saúde e à 

segurança dos trabalhadores.[DIEESE]  

       Nessa perspectiva, o salário mínimo não é o mais adequado para a realidade do 

perfil das famílias brasileiras, pois estas costumam a depender de muitos serviços básicos 

e de aluguel para a moradia, portanto a necessidade de obtenção de mais um emprego é 

bem recorrente, porém com a reforma trabalhista torna-se obrigatório para o trabalhador, 

este que já se encontra vulnerável socialmente e psicologicamente.  

  São situações recorrentes e advindas do sistema econômico, porém a reforma 

trabalhista tem o teor alto de precarização social e do trabalho. As condições de 

flexibilidade explícitas na reforma trabalhista, como por exemplo, a informalidade ou 

ilegalidade, alta rotatividade e principalmente a regulamentação do trabalho intermitente. 

[Pesquisadores e membros do GT Reforma Trabalhista do CESIT, 2018¹].  

O trabalho intermitente que atende as necessidades da modernização das relações de 

trabalho, dentro do modo de produção capitalista de consumo e produção, vem a 

manifestação de interrupções frequentes que causam incertezas no futuro do trabalhador 

atingindo.  

Segundo o IBGE² a categoria dos empregados sem carteira assinada (10,8 milhões 

de pessoas) cresceu 2,7% em relação ao trimestre anterior, representando um incremento 

de 286 mil pessoas. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, houve aumento de 

5,4% (mais 552 mil pessoas). Neste ponto, a flexibilidade atrelada a reforma trabalhista 
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concentra muitas outras modalidades de trabalho intermitente, emprego informal, como 

os de ditos populares, “bicos”. 

          Entre o término ou interrupção de um emprego, o trabalhador se encontra 

desempregado, e propenso a buscar outras formas de sustentar a si e a sua família, 

enquanto o novo emprego precarizado não aparece. Nestas transições é alvo de pressões 

psicológicas no emprego anterior, no meio social e familiar, pois há muitas más 

interpretações e questionamentos sobre a capacidade de esforço para o trabalho e de 

potencial para a área designada. Além também do que Selligman, ressalta sobre o “apagão 

interno” denominado como “bunt out”, prática frequente que traz o desgaste mental do 

trabalhador, que tem propensão a ansiedade, depressão e isolamento social.  

Diante de um contexto histórico nacional permeado pela escravidão e precarização 

do trabalho, a reforma vem para ampliar a flexibilidade, terceirização e descompromisso 

com a seguridade social do trabalhador, e procura estabelecer maior liberdade às empresas 

para a minimização dos custos, pois as relações de trabalho estabelecidas são construções 

muito bem estruturadas do sistema de modo de produção capitalista.  

Nesse sentido a reforma trabalhista e o desgaste da saúde mental de todas as 

categorias de trabalho, é considerada por muitos especialistas, pesquisadores, 

movimentos sociais e sociedade em geral de que trata de uma proposta indecente e de 

profunda liquidação dos direitos trabalhistas no Brasil. O seu combate é fundamental para 

que a saúde dos trabalhadores não esteja extremamente prejudicada, podendo ocorrer o 

aumento de doenças ou até risco de vida para o trabalhador. 

 

Palavras-chave: desgaste mental, insegurança, flexibilidade, precarização e perda de 

direitos. 
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AS MULHERES E A LUTA PELA TERRA NO PONTAL DO 

PARANAPANEMA: MAPEAMENTO PARTICIPATIVO E RESISTÊNCIA 

Ana Terra Reis19 

Resumo 

O texto traz os resultados de pesquisa que buscou desenvolver metodologias de 

mapeamento participativo da luta empreendida pelas mulheres organizadas do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), especialmente no Pontal do 

Paranapanema, estado de São Paulo. Realizamos reuniões, entrevistas e oficinas que 

trataram da luta destas mulheres pela terra e por permanecer na terra, especialmente a 

partir das ações do Setor de Gênero e do Setor de Saúde. O resultado é a história contada 

por mulheres, sobre seu cotidiano de lutas, suas conquistas e seus sonhos. 

Palavras-chave: Gênero, Assentamentos, Mapeamento Participativo, Resistência. 

 

 “[...] não se pode conceber o mundo como um conjunto de coisas acabadas, mas como um conjunto de 

processos” (Engels, 1963, p. 195). 

 

Este texto apresenta os resultados da pesquisa que desenvolvemos em nível de 

Pós-Doutorado, vinculada ao Projeto Temático “Mapeamento e análise do território do 

agrohidronegócio canavieiro no Pontal do Paranapanema-São Paulo-Brasil: relações de 

trabalho, conflitos e formas de uso da terra e da água, e a saúde ambiental” (Processo 

FAPESP nº 2012/23959-9). O intuito foi de promover o aprofundamento teórico e 

metodológico das ações previstas neste projeto temático, observando os potenciais do 

mapeamento participativo enquanto possibilidade de sistematização do conhecimento, 

junto às mulheres organizadas do MST, no Pontal do Paranapanema.  

Acreditamos que a luta pela emancipação não é consequência imediata no 

processo de luta pela terra, e sim da forma como a participação das mulheres se dá, neste 

trabalho cotidiano de criar novas sociabilidades nos territórios conquistados. Torna-se 

central analisar o processo pelo qual se dá a constituição desses novos lugares das 

                                                           
19FCT/UNESP – Bolsista FAPESP (Proc. 2017/14.976-0). Centro de Estudos em Geografia do Trabalho 

(CeGeT/ Presidente Prudente. Contato: anaterrareis@g0mail.com  
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mulheres e como estas têm resistido ao avanço do sistema metabólico do capital e 

principalmente, como tem enfrentado este sistema. 

Para nós, trata-se de uma sistematização do conhecimento, pelo processo de 

pesquisa ser pautado pela práxis militante, construindo junto aos sujeitos sociais os 

caminhos para articular nossa prática enquanto profissional e militante e nossas 

sistematizações teóricas, respeitando as instâncias de debate coletivo e as definições dos 

objetos de nossa atuação. 

O texto sintetiza um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, 

partindo de reflexões coletivas dos Setores de Gênero e Produção do MST e também de 

nossa atuação junto às mulheres sem-terra do Pontal do Paranapanema, especialmente ao 

longo do primeiro semestre de 2018. Assim, é uma elaboração coletiva, que foi 

sistematizada e que pode conter arritmias pelo desafio de sintetizar de forma 

individualizada este caminhar. Talvez o temor destas arritmias seja o maior desafio 

daquelas (es) que se propõem a pesquisar sobre a realidade vivenciada, uma vez que se 

assume a não neutralidade da ciência e nosso papel enquanto militantes e pesquisadores. 

Ao buscarmos referenciais metodológicos para a realização desta pesquisa, 

detemo-nos a estudar as metodologias participativas, tanto por este ser o diálogo proposto 

no âmbito do projeto temático, quanto por acreditar que estas fortaleceriam nossos passos 

na aproximação com a realidade do Pontal do Paranapanema.  

 O que se evidenciou em nossa busca, foi a necessidade de reafirmar o 

materialismo histórico e dialético enquanto método fundante, acreditando que a pesquisa 

que ora desenvolvemos tem lado, é parcial, não é neutra. Ou seja, nossa pesquisa dialoga 

com a nossa concepção de mundo e de sociedade, adotando o ponto de vista desde a luta 

de classes Freitas (2011).   

Netto (2011) nos alerta que a teoria é para Marx a reprodução ideal do movimento 

real do objeto pelo sujeito que pesquisa, sendo impossível no processo de conhecimento 

teórico uma relação de externalidade entre sujeito/objeto, estando o sujeito implicado no 

objeto, sendo impossível, portanto, haver neutralidade. Assumimos assim, que temos 

enquanto pesquisadores um papel ativo, no sentido de apreender o objeto em sua essência, 

como um processo e para tanto, as técnicas de pesquisa não podem ser confundidas com 

o método, uma vez que instrumentos similares podem servir a concepções metodológicas 

diferentes.  

Elegemos como principal metodologia a “Pesquisa Participante”, 

reafirmando o nosso compromisso social, político e ideológico com a comunidade, com 
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as 

pessoas e suas causas sociais, reconhecendo o caráter político e ideológico da pesquisa 

enquanto atividade científica e pedagógica, como apontado por Brandão e Borges (2007).  

Para estes autores, a pesquisa participante é praticada como um ato de compromisso e 

presença claro e assumido, nossa participação enquanto pesquisadores é também a 

construção de uma atuação conjunta, com a preocupação de que este trabalho de partilha 

aconteça também nos pressupostos da investigação e na aplicação dos seus resultados. 

Esperamos que este texto possa contribuir para o debate entorno das 

metodologias participativas e por isso preocupamo-nos em um primeiro momento em 

expor nossos referenciais metodológicos, que não são completos, mas evidenciam 

caminhos que procuramos seguir. Em um segundo momento, apresentamos o contexto da 

pesquisa desenvolvida junto às mulheres no Pontal do Paranapanema e algumas histórias 

destas mulheres, como produto da pesquisa de mapeamento participativo. 
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O CURRÍCULO PRESCRITIVO DA BNCC E A HISTÓRICA (DE)FORMAÇÃO 

DOS QUE VIVEM DO TRABALHO: AS CATEGORIAS DO ENSINO DE 

GEOGRAFIA COMO CONTRAPONTO E RESISTÊNCIA À 

MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA VIDA 

Ângela Massumi Katuta20 

A presente reflexão tem como objetivo discutir o currículo prescritivo subjacente 

à Base Nacional Curricular Comum (BNCC) do governo golpista de Michel Temer e seus 

apoiadores e o histórico processo de alienação dos que vivem do trabalho no contexto da 

escola e da geografia ensinada, bem como a necessidade de fazer frente ao atual momento 

de recrudescimento do processo de mercantilização da educação brasileira, tendo em vista 

as perspectivas das teorias críticas que auxiliam a pensar em universos categoriais que 

podem ser mobilizados como estratégias de resistências e fortalecimento da educação 

emancipatória.  

Assim, iniciamos o texto apresentando o movimento de recrudescimento do 

processo de mercantilização, financeirização e privatização da educação brasileira sob a 

égide do qual a BNCC está sendo imposta, questionada e disputada por setores 

empresariais e os grupos de esquerda da educação. Além disso, explicitamos que, 

juntamente com estes processos, fortalece-se a tese da UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), do Banco Mundial, do Fundo 

Monetário Internacional que, a partir dos anos 1990, passam a pautar a educação como 

preparadora de mão de obra pouco qualificada e como mantenedora da segurança em um 

contexto de ampliação das desigualdades sociais, que asseguraria a boa governança, 

garantidora da reprodução do capital no contexto de sua crise em países como o Brasil.  

Tais perspectivas acabam por constituir políticas públicas que colocam a educação 

como negócio e como ação de garantia da reprodução das relações capitalistas, o que se 

contrapõe às iniciativas coletivamente construídas voltadas à educação emancipatória. 

Demonstramos também que, a despeito destas contrarreformas, os movimentos sociais, 

sindicatos e outras organizações têm defendido que o Brasil já tem vários currículos em 

curso, organizados e materializados por educadores nas escolas e que o Governo Federal 
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deveria ter respeitado o trabalho de tais profissionais ao invés de impor uma Base 

Curricular Comum em um país tão diverso.  

Por isso, evidenciamos a campanha realizada pela Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós graduação em Educação (ANPED) que defende que o Brasil já tem 

currículos (ver Campanha realizada em 2016 intitulada O Brasil já tem currículos em: 

<http://www.anped.org.br/campanha/curriculo>) e também o posicionamento político 

dos Grupos de Trabalhos (GTs) ligados ao ensino de geografia da Associação Nacional 

dos Geógrafos Brasileiros (AGB) que, em julho de 2018, no Encontro Nacional de 

Geógrafos (ENG) escreveu a Carta de João Pessoa manifestando seu repúdio às atuais 

políticas de educação e, especificamente à BNCC.  

Em nosso entendimento, as ações do governo federal têm demostrado que o 

mesmo assumiu a tese equivocada de que a melhoria da educação brasileira está 

circunscrita ao currículo, o que favorece o ocultamento da precarização da formação 

inicial e continuada, dos salários e condições materiais de trabalho dos educadores.  

Na sequência, abordamos o histórico processo de alienação dos que vivem do 

trabalho desde o surgimento da escola moderna, sobretudo por meio dos conteúdos e 

metodologias prescritivos, elaborados desde o locus de enunciação dos grupos sociais 

hegemônicos, em detrimento de perspectivas desde os de baixo.  

Finalizamos a reflexão apontando que o processo de ampliação da oferta de vagas 

nas escolas para os que vivem do trabalho não acompanhou a transformação desta 

instituição, o que a torna predominantemente local de alienação. Assim, a popularização 

da mesma, bem como do ensino da geografia, depende de transformações ligadas: ao seu 

universo categorial (trabalho, consciência crítica, locus de enunciação, cotidiano, análise 

multiescalar), aos conteúdos abordados e encaminhamentos metodológicos que podem 

ser coletivamente construídos por meio de diálogos entre educadores, educandos e suas 

comunidades.  

Neste contexto, mapeamentos coletivos se tornam ferramentas significativas pois 

auxiliam a desentranhar, por meio de cartografias, as geo-grafias vividas pelos diferentes 

sujeitos e, assim, a romper com a hybris do ponto zero dos mapas e das narrativas 

geográficas. Para Santiago Castro-Gómez (p. 23-42) esta última, trata-se da perspectiva 

hegemônica constituída na modernidade europeia, no contexto da colonialidade do poder 

que, ao se colocar como imparcial e asséptica, instala o ponto zero, ocultando 

espacialidades ligadas a outros modos de existência (lugares de fala), fazendo tábula rasa 

de todos os conhecimentos aprendidos previamente pelos sujeitos:  
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[...] una vez instaladas en el punto cero, las ciencias del hombre construyen un 

discurso sobre la historia y la naturaliza humana en la que los pueblos 

colonizados por Europa aparecen en el nivel más bajo de la escala de 

desarrollo, mientras que la economía de mercado, la nueva ciencia y las 

instituciones políticas modernas son presentadas, respectivamente, como fin 

último (telos) de la evolución social, cognitiva y moral de la humanidad21. 

(CASTRO-GÓMEZ, p. 42) 

 

Concluímos que as categorias indicadas, desde a perspectiva das teorias críticas, 

em detrimento daquelas utilizadas pelas tradições de pensamento essencialistas no 

contexto da reprodução do capital (desenvolvimento, neutralidade, reprodução, 

homogeneização, pequena escala) auxiliam na emergência de geo-grafias (modos de estar 

e ser no mundo - cosmogonias) historicamente ocultadas e negadas que, se pautadas nas 

aulas de geografia, podem auxiliar no fortalecimento de contrapontos e resistências frente 

ao processo de mercantilização da educação e da vida, promovido pelo modo de produção 

capitalista em sua atual fase.  

 

Palavras-chave: Currículo, disputa, alienação, emancipação, categorias de pensamento. 
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AS INTERFACES DOS DIREITOS SOCIAIS AO TRABALHADOR 

INTERMITENTE 

Angelica Denise Klein22 

Resumo 

O contrato de trabalho intermitente, criado com a Lei nº 13.467/2017 permitindo a 

contratação de trabalhadores, sem a previsão de horário fixo, jornadas de trabalho e a 

incerteza quanto ao recebimento do salário mínimo nacional influencia diretamente as 

questões relativas ao direito previdenciário, na medida em que traz incertezas quanto a 

validação do contrato de trabalho, para fins de cômputo do salário-de-contribuição e 

carência. Assim, objetivou-se analisar o contrato de trabalho intermitente à luz do direito 

previdenciário, sob a justificativa de evidenciar a necessidade de analisar o trabalhador 

que se encontra no limbo. Apesar de recente, a análise permite concluir que a reforma, no 

que tange ao contrato de trabalho intermitente, foi temerária e provocou a insegurança do 

trabalhador no âmbito previdenciário.  

Palavras-Chave: (Contrato de trabalho intermitente; Insegurança; Previdenciário; 

Reforma Trabalhista; Trabalhador). 

 

Introdução 

A crise institucional provocada pela criação da reforma trabalhista, 

incorporada pela Lei nº 13.467/2017 permitindo a contratação de trabalhadores, sem a 

previsão de horário fixo, jornadas de trabalho e a incerteza quanto ao recebimento do 

salário mínimo nacional influencia diretamente as questões relativas ao direito 

previdenciário, na medida em que traz incertezas quanto à validação do contrato de 

trabalho, para fins de computo do salário-de-contribuição e carência. 

Dentro deste contexto, tem-se como objeto analisar o contrato de trabalho 

intermitente e as influências no âmbito previdenciário, sob a justificativa de verificar em 

que medida o trabalhador que se submete a nova modalidade contratual poderá estar 

assegurado ao Regime Geral de Previdência Social, ante a insegurança quanto ao valor 

de remuneração.  

Para viabilizar a análise, utiliza-se como arcabouço teórico as delineações 

filosóficas de Zygmunt Bauman, bem como as bases normativas, a fim de traçar as 

alterações promovidas no contrato de trabalho e a incidência na previdência social.  
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As alterações contratuais do trabalhador intermitente à luz da reforma trabalhista 

 

Sopesar a análise sob o escopo puramente da relação trabalhista sem coadunar 

com os demais direitos sociais, parece-me um contrassenso científico, na medida em que 

o mesmo indivíduo perpassa por todos os direitos sociais, seja por meio das políticas 

habitacionais, saúde, educação, transporte, laser. O indivíduo mesmo inconscientemente 

acessa tais direitos, que sabidamente encontram-se positivados na Constituição da 

República Federativa do Brasil em vigência.  

Tangenciar as alterações contratuais incidentes na Consolidação das Leis 

Trabalhistas possibilita-nos analisar que, em 1943 a forma de trabalho era essencialmente 

manual, necessitando do trabalhador para manejar e produzir para área fabril. Na 

atualidade, com o avanço tecnológico, o trabalhador é necessário, transpondo o manual 

para o tecnológico. A microeletrônica trouxe adaptações que se mostram indispensáveis, 

abrindo espaço para novas ondas tecnológicas, a nanotecnologia, a expansão do processo 

de globalização, progressos que necessitam da mente humana para operacionaliza-los. 

Entre 1943 e 2017, tivemos muitos avanços positivos, a exemplo do rol de 

garantias individuais e coletivas esculpidas non artigo 5º da CRFB/1988, assegurando-se 

o direito ao livre exercício profissional, a liberdade de expressão, a igualdade de direitos, 

dentre outros, igualmente importantes.  

E, neste compasso ideológico, mostra-se razoável e, por ora, necessário, 

sopesar o pensamento filosófico de Zygmunt Bauman (2001), que de forma singular, 

interpretou a modernidade e a pós-modernidade, sob uma lógica estrutural capaz de 

dialogar com as demais áreas científicas. Dentro do arcabouço de obras, tem-se a 

modernidade líquida que representava a incerteza, pelas formas flexíveis de trabalho e 

organização, pela guerra de informações, pela desterritorialização da política e da 

economia e, especialmente, pelo processo de individualização, ponto marcante na pós-

modernidade. 

Se no período da modernidade os indivíduos estruturavam suas vidas a partir das 

instituições, na pós-modernidade, com a diversidade, ocorre à liquidificação dos vínculos 

que ligavam os indivíduos as ações coletivas. Esta fluidez das relações sociais, 

trabalhistas e familiares, prejudica o indivíduo no convívio coletivo, tornando-o 

vinculado a si mesmo.  
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As alterações provocadas pela reforma trabalhista articulam-se com o pensamento 

delineado por Bauman (2001), na medida em que, a flexibilização permite ao indivíduo 

viver consigo, de forma individual e não coletiva.  E, dentro desta lógica, acredita-se que 

o contrato de trabalho intermitente, desloca o indivíduo para um cenário de fluidez das 

relações, criando possíveis frustações diante da multiplicidade de escolhas, oscilando 

num cenário de instabilidade, transvestida numa autonomia para o trabalho.  

O horário de trabalho de forma intermitente era previsto no Decreto-Lei nº 

5.452/1943, ordinariamente denominado de Consolidação das Leis Trabalhistas, a priori 

em razão da excepcionalidade das atividades realizadas nas áreas portuárias (artigo 248, 

inciso 1º, CLT) e dos serviços ferroviários (artigo 237, alínea d, CLT), sendo 

assegurando-lhe o repouso contínuo de dez horas, entre dois períodos de trabalho e 

descanso semanal.  

Em 2017, o direito do trabalho sofreu significativas alterações legais. A nova 

roupagem adveio com a Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017 que trouxe expressiva 

modificação na CLT. Embora necessária devido às transformações temporais e ao 

processo tecnológico que interveio nas relações trabalhistas, a recepção à lei não foi 

acolhida por todos, especialmente a classe trabalhadora e as entidades sindicais.  

Não obstante as inúmeras alterações legais que mereciam concentrado debate, no 

momento, a pretensão é discorrer sobre o trabalhador intermitente, o qual sofreu 

mudanças legais com a Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017 e com a Medida Provisória 

nº 808 de 14 de novembro de 2017, que incorporou inovadoras medidas a relação de 

trabalho do empregado intermitente, contudo, teve a vigência encerrada em 23 de abril de 

2018, por força do Ato Declaratório nº 22 de 24 de abril de 2018.  

Entretanto, embora a vigência da Medida Provisória nº 808/2017 foi de apenas 

alguns meses, foi o tempo necessário para estremecer o cenário entorno das relações de 

trabalho, com reflexos no âmbito previdenciário, cujo tema será analisado na segunda 

parte do presente trabalho. 

Entre as alterações, dentre as quais demandam cautela, estão àquelas atinentes ao 

disciplinamento do contrato de trabalho intermitente, sendo autorizado legalmente, cuja 

redação foi dada pela Lei nº 13.467/2017, determinando a forma de celebração, a qual 

deverá ser escrita e conter especificadamente o valor da hora de trabalho (artigo 452-A, 

CLT).  

 



 

40 
 

 

Frisa-se que, a leitura do artigo 443 da CLT é dúbia, permitindo margem para a 

elaboração de contrato individual de trabalho, de forma tácita ou expressa, verbal ou por 

escrito, também ao trabalho intermitente.  

Contudo, acredita-se que, considerando-se que o artigo 452-A é um “dever” de 

celebrar na forma escrita, ao passo que o artigo 443 apresenta uma “faculdade (poderá)”, 

a forma que prepondera é aquela prevista no artigo 452-A que disciplina também a 

convocação para a prestação de trabalho, a qual poderá ser recusada (§3º do artigo 452-

A) sem descaracterizar a subordinação e a remuneração, assegurando o direito as férias 

proporcionais com acréscimo de um terço, décimo terceiro salário proporcional, repouso 

semanal remunerado e acréscimo legais (§6º do artigo 452-A), inclusive o recolhimento 

previdenciário e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (§ 8o do artigo 

452-A). 

Apesar de num primeiro momento beneficiar o empregado, sob a perspectiva de 

aumento de ofertas de trabalho, o contrato intermitente é demasiadamente suscetível a 

proteger o empregador, tendo o empregado a obrigatoriedade na subordinação ao superior 

(empregador), com alternância de períodos de prestação de trabalho e inatividade, 

flexibilidade que poderá prejudicar o empregado nas relações sociais, na medida em que 

a imprevisibilidade quanto à prestação de serviço também repercute na inesperabilidade 

quanto à remuneração mensal, com antinomia de em um momento ser útil ao empregador 

e noutro não ser.  

O trabalhador tinha na CLT a segurança jurídica de ter a configuração de 

empregado, vez que estava assegurado por um contrato de trabalho, bilateral, com 

características que o diferenciavam do tratamento jurídico dispensado as demais 

categorias profissionais, como por exemplo, os contribuintes individuais ou 

coloquialmente chamados de “autônomos”.  

A partir de 23 de maio do corrente ano, o Ministério do Trabalho editou a Portaria 

MTB nº 349 de 23.05.2018 regulamentando a Lei nº 13.467/2017, disciplinando a 

possibilidade de contratação do autônomo, sob a mesma lógica legal do empregado.  

A instabilidade das relações trabalhistas e a possibilidade da inconstitucionalidade 

da matéria ventilaram a necessidade de proposição de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, encontra-se em 

tramitação a ADI 5950 da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, 

questionando a criação do contrato de trabalho, sem a previsão de horário fixo ou jornada  
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de trabalho, violando o artigo 4º da CLT, motivando a “precarização do emprego”, sem 

garantia do salário mínimo nacional, com ofensa aos direitos sociais e ao princípio da 

dignidade humana. Além da ADI 5950, encontra-se em tramitação as ADIs (5806, 5826 

e 5829) versando sobre a mesma temática.  

 

 

Trabalhador intermitente e Previdência Social: qual caminho seguir? 

 

A Previdência Social é parte integrante da tríade da Seguridade Social. Trata-se 

de um sistema de custeio, financiado por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 

proveniente de recursos orçamentários e contribuições sociais. (artigo 195 e ss. da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).  

A vinculação ao Regime Geral de Previdência Social possui o caráter contributivo 

e a filiação obrigatória, visando preservar o equilíbrio financeiro e atuarial que 

preconizam a Previdência Social, buscando assegurar benefícios e serviços sociais para 

cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à 

maternidade, proteção ao trabalhador em situação de desemprego, salário-família e 

auxílio-reclusão para dependentes de baixa renda, e pensão por morte aos dependentes, 

de acordo com o artigo 201, da CRFB/1988. (DARU, 2014) 

Tratando-se de um sistema securitário, a lei veda a criação de tratamentos 

diferenciados, excetuando-se aos casos de atividades que prejudiquem a saúde do 

trabalhador e em relação às pessoas com deficiência, cuja matéria possui regramento 

próprio, previsto no Decreto nº 142/2013.  

Considerando que a Previdência Social visa proteção aos trabalhadores, a 

legislação trabalhista possui íntima relação, devendo ser analisado conjuntamente, pois 

as relações contratuais refletirão as contribuições previdenciárias e, os salários-de-

contribuições decorrentes das contribuições previdenciárias assegurarão o rol de 

benefícios previstos na Lei nº 8.213/1991 aos trabalhadores, promovendo uma 

retroalimentação dos sistemas.  

O trabalho e a previdência social estão dentro do rol de direitos sociais previstos 

no artigo 6º CRFB/1988. E, além disso, o trabalho é concebido como um direito do 

indivíduo, na medida em que o inciso II do artigo 1º da CRFB/1988 assegura que os 
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“valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”, congregando, portanto, um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direitos. (BUENO. 2013).  

Com a preocupação de garantia do mínimo existencial (SARLET; SAAVEDRA, 

2012), os trabalhadores urbanos e rurais possuem a garantia constitucional de receber o 

salário mínimo, fixado em lei, ainda que percebam remuneração variável, de acordo com 

os preceitos previstos no artigo 7º, incisos IV e VII, da CRFB/1988 e, neste compasso, 

verifica-se que a reforma trabalhista conduziu a lei contrariamente a proteção salarial 

assentada na Constituição Federal, por prever que a remuneração será proporcional aos 

dias trabalhados.  

No âmbito previdenciário, a lei de benefícios categoriza os segurados obrigatórios 

em: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual e trabalhador avulso. Para 

a presente discussão, utilizaremos as categorias: empregado e contribuinte individual, 

devidamente elencada no artigo 11 da Lei nº 8.213/1991. Relacionando-se com a Portaria 

MTB nº 349/2018 a legislação previdenciária, nota-se que inexiste a categoria 

“autônomo”.  

A Lei nº 13.467/2017 não disciplinou a remuneração destinada à Previdência 

Social quando inferior ao salário mínimo nacional, sendo, contudo, analisada na MP 

808/2017 c/c com a ADI RFB nº 06/2017, prevendo a complementação pelo empregado, 

sob a alíquota de “8% sobre a diferença entre a remuneração e o valor do salário mínimo 

nacional”, ressaltando ainda, que em caso de não complementação, o tempo de 

contribuição não seria computado.  

A vigência da MP 808/2017 restou cessada, porém a ADI RFB nº 06/2017 

permanece ativa, corroborada pelo entendimento da Portaria MTB nº 349/2018 legislando 

sobre uma área peculiar que, embora pretenda amparar, em verdade prejudicará o 

trabalhador, pois inexiste na lei de benefícios a possibilidade de complementação pelo 

empregado de valor oriundo de um contrato de trabalho.  

As alíquotas entre as categorias- empregado e contribuinte individual são diversas. 

Conforme artigo 20 da Lei nº 8.212/1991, a alíquota para o empregador contribuir para o 

empregado é calculada mediante aplicação das alíquotas 8%, 9% e 11%, ao passo que a 

alíquota de contribuição do contribuinte individual é de 20% sobre o respectivo salário-

de-contribuição, de acordo com o artigo 21 da Lei nº 8.212/1991. E, além disso, as 

contribuições reservados ao empregador compreendem a totalidade da remuneração paga 

ao empregado, na alíquota de 20%, conforme determina o artigo 22 da Lei nº 8.212/1991.  
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Feita tais considerações legais, nota-se que o trabalhador intermitente encontra-se 

no limbo contratual, pois, desde o cancelamento da MP 808/2017, inexiste na Lei nº 

13.467/2017 dispositivo acerca da forma de contribuição, vez que não está assegurado 

que a remuneração mensal será de um salário mínimo nacional.  

Além disso, em caso de um empregado prestar trabalho intermitente a duas 

empresas e, em uma contribuir como contribuinte individual e noutra como empregado, 

para fins de salário-de-benefício haverá o reconhecimento de apenas uma contribuição. 

No entanto, a problemática permanece e, por certo, agrava-se, quando o empregado 

perceber valor inferior ao mínimo e, o RGPS não computar o período, resultando em 

desamparo dos benefícios e serviços sociais.  

A questão merece discussão ampla, não podendo, contudo, ser apreciada pela 

Receita Federal do Brasil ou ainda pelo Ministério do Trabalho, sem correlacionar com 

as Leis nº 8.212/1991 c/c nº 8.213/1991, vez que incidirão nas contribuições 

previdenciárias.  

A forma como a Portaria nº MTB nº 349/2018 foi concebida torna as relações 

trabalhistas temerárias, dificultando aos empregados, pois, embora a pretensão fosse à 

regulamentação, os efeitos jurídicos revelarão total desproteção dos direitos sociais. 

A ausência de garantia de recebimento do salário mínimo nacional e, por 

conseguinte, a inconsistência normativa quanto às contribuições vertidas ao RGPS 

reverterão ao trabalhador quando necessitar acessar benefícios e serviços sociais, o 

compromisso de buscar alternativas para validar os contratos de trabalhos na modalidade 

intermitente. Como a matéria não foi normatizada pela Previdência Social, torna-se 

temerário, no momento, apontar a medida que será prescrita, se validarão o contrato de 

trabalho com contribuições inferiores ao salário mínimo nacional ou determinarão ao 

trabalhador/segurado obrigatório a complementação dos valores até alcançar o salário 

mínimo nacional. Por ora, tem-se que o limbo previdenciário criado pela reforma gera 

uma crise institucional (BAUMAN, 2007), que será sentida pelos trabalhadores ao 

acessarem os direitos sociais.  
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Considerações finais 

A reforma trabalhista proposta pelo atual Governo provocou uma crise 

institucional sentida pelos trabalhadores. Apesar de demonstrar ser uma reforma 

inovadora, perquirindo a proteção dos trabalhadores, no que tange ao contrato de trabalho 

intermitente, a lógica é contrária, a flexibilização de horários, imprecisão quanto às 

jornadas e a imprevisão quanto à remuneração enseja um deslocamento ao trabalhador, 

que até a reforma guiava-se pelo contrato de trabalho, com subordinação, com prazo 

certo, jornada de trabalho e previsão de remuneração.  

A ausência de coadunação dos direitos sociais, perpassando pelos direitos 

previdenciários e direitos trabalhistas, ensejou uma lacuna normativa, deixando os 

trabalhadores no limbo, pois sem a certeza de receber um salário mínimo nacional, há a 

incerteza quanto à validação das contribuições ao RGPS e, sobretudo, o cômputo para 

fins de carência e salários-de-contribuições.  

A fluidez das relações sociais e trabalhistas enfraquecerá os direitos sociais, na 

medida em que, ao aceitar o contrato de trabalho intermitente, não terá a certeza de gozar 

dos direitos sociais na sua dimensão normativa e social, gerando instabilidade e 

descobertura institucional.  
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RESISTÊNCIA DAS MULHERES À CIDADE MERCADORIA: A NEGAÇÃO 

DO DIREITO À MORADIA PROMOVIDO PELO ESTADO 

Araci Farias Silva23 

María Franco Garcia24 

 

As contradições no espaço urbano no Brasil nos mostram como o capital atua na 

reprodução social e nas transformações espaciais na cidade. Nesse aspecto, a moradia 

vem à tona como condição social da população em seu processo de existência, enquanto 

ser social. Logo, a existem algumas condições que são pressupostos para a vida se 

reproduzir, um deles é a moradia, uma ação inerente a natureza humana. No Brasil, apesar 

da Constituição Federal de 1988 garantir o direito a todo brasileiro de ter um lugar para 

morar com dignidade e acesso as condições de reprodução sua e da família., na realidade, 

parte significativa da população não tem acesso à moradia digna e luta cotidianamente 

junto ao poder público pela garantia desse direito.  

No espaço urbano das cidades brasileiras a questão do déficit habitacional é uma 

das problemáticas mais crescentes no decorrer das últimas décadas, “Os primeiros 

resultados mostram que o déficit habitacional, em 2015, corresponde a 6.186.503 milhões 

de domicílios, o que representa 9,3% dos domicílios particulares permanentes e 

improvisados” (IBGE/PNAD, 2016). Resultante do aumento da migração da população 

do espaço rural para o espaço urbano, a partir da década de 1960. Portanto, o valor do 

solo urbano, com infraestrutura e serviços, é elevado e poucos podem ter a posse privada 

da habitação.  

Dentre os agentes ou sujeitos da produção do espaço urbano, inseridos em cada 

formação socioespacial capitalista, com interesses opostos que se tencionam entre si são 

o capital, o trabalho e o Estado. Os produtores da cidade são representados pelos 

“proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores 
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imobiliários (capital), os grupos sociais excluídos (trabalho) e o Estado” (Corrêa, 2011, 

p. 44). Para entender o arranjo espacial segregador, os processos e mecanismos da cidade, 

é necessário levantar o papel dos sujeitos no espaço, sem perder de vista a luta de classes. 

Entre os múltiplos papéis do Estado, e sua origem na sociedade moderna, Marx e Engels 

já alertavam “O Estado é se não um comitê para gerir os negócios comuns de toda classe 

burguesa”, pois é ao mesmo tempo regulador e produtor (Marx; Engels, 1999, p. 10). O 

processo de luta e resistência entre a cidade produzida pelos moradores, com valor de uso 

e a cidade negócio, valor de troca, é um cenário de luta de classes.  

O Estado tem um papel ímpar na construção de espaços democráticos, mas o nega, 

“Hoje, sob o capitalismo, essa produção, obra da civilização, torna-se fonte de privação 

da vida pelo desenvolvimento sem limites do mundo da mercadoria, como forma de 

realização do processo de valorização – sentido último da acumulação” (CARLOS, 2015. 

p. 43). Diante desse contexto a produção do espaço urbano do Porto do Capim requer 

uma leitura histórica crítica, que permita compreender as contradições na produção e 

reprodução do espaço urbano.  

Nesse aspecto, (Re) escrever a história do processo de produção do espaço urbano 

do Porto do Capim, por meio das vozes e memórias femininas, nos oferece subsídios para 

analisar as formas de uso e ocupação do solo urbano. Dessa forma, no Nordeste do Brasil, 

sul da América Latina, a cidade de João Pessoa na Paraíba, nada difere das demais 

periferias do mundo, nela está contida várias periferias, abandonadas pelo poder público 

(Estado). As populações mais penalizadas e oprimidas são expropriadas das políticas 

públicas, de seus direitos a moradia e consequentemente da vida, já que a sua condição 

econômica é de baixa renda e lutam de forma sub-humana para se reproduzirem.  

Dentre os grupos mais marginalizados, a mercê de toda uma sorte da lógica 

patriarcal, estão às mulheres pobres e negras, muitas vezes responsáveis pela renda 

familiar, resultante de trabalhos precarizado em grande parte informal, com dupla ou 

tripla jornada de trabalho, “Para as mulheres, os limites temporais se dobram e se 

multiplicam entre trabalho doméstico e profissional, opressões e explorações, se 

acumulam e articulam, e por isso elas estão em situação de questionar a separação entre 

as esferas da vida” (HIRATA et all, 2009, p. 254).  
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O último censo de 2010 traz a participação das mulheres como responsáveis pela 

renda familiar. Segundo o Censo do IBGE de 2010, 37,3% das famílias brasileiras eram 

chefiadas por mulheres. Na cidade de João Pessoa o percentual foi superior, 40,9%, se 

considerarmos a faixa de renda com relação ao salário-mínimo vigente, quanto menor a 

renda maior será o percentual de mulheres responsáveis pela renda familiar. No Brasil 

chefiam as famílias 40,8% das mulheres com até ½ salário-mínimo, em João Pessoa são 

47,9%. Na faixa superior a 2 salários-mínimos as mulheres responsáveis pela família no 

Brasil é de 32,7% em João Pessoa é 32%. Se ampliarmos os dados para a cor, temos as 

mulheres negras e de baixa renda, responsáveis pela família, com um percentual superior 

aos dados gerais, pardas ou pretas: 38,7% Brasil, 41,5% João Pessoa. Na renda de até ½ 

salário-mínimo 41% Brasil e 49% João Pessoa, mais de 2 salários-mínimos no Brasil é 

de 33,2% e de 29,4%.  

Os dados confirmam que a responsabilidade da mulher à frente da manutenção 

familiar aumenta na proporção que a renda é menor, também é revelador que são as 

mulheres negras as mais precarizadas em seu trabalho, muitas vezes informal, recebem 

salários inferiores ao mínimo. A expulsão de moradores das áreas centrais históricas, por 

meio da política higienista, prática nas cidades Nordestinas, a exemplo de Salvador 

(pelourinho), agora chega a João Pessoa, atingindo a comunidade do Porto do Capim. A 

proposta do gestor municipal era ressignificar o uso do espaço, por meio do processo de 

gentrificação.  

A resistência dos moradores a não remoção ocorreu por meio do associativismo, 

no qual a representação oficial da comunidade se materializou na criação e ação da 

Associação de Mulheres do Porto do Capim, que estão à frente da luta pela reprodução, 

em seu contexto geral, partindo da moradia e dos arranjos familiares de vizinhança, que 

garantem as táticas de reprodução das forças reprodutivas.  Sendo assim, as lutas das 

mulheres no espaço urbano do porto do capim mostram as resistências desta, frente às 

contradições capitalistas e seu processo de expropriação no espaço urbano de João Pessoa.  

Palavras-chave: Cidade, Mulher, Porto do Capim, Gentrificação, luta de classes. 
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QUESTÃO AGRÁRIA, TRABALHO E CONFLITOS TERRITORIAIS NA 

MESORREGIÃO DE MARÍLIA (SP)25 

 

Barbara Herrero de Sena Santos26 

Esther Maria Pacheco27 

Lívia Maria Santos da Silva28 

Maísa Pereira Ragovesi29 

Resumo 

Conhecer o espaço agrário brasileiro implica em entender como está organizada a 

propriedade fundiária das terras, bem como os principais tipos de produção a partir dos 

estratos de área. Dessa maneira, uma quantidade muito significativa de pesquisas aponta 

para prevalência histórica da concentração fundiária no país que remonta aos tempos 

coloniais. Do mesmo modo, pesquisas recentes realizadas a partir de dados do Censo 

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que em 

termos de produção e geração de empregos há supremacia dos pequenos estabelecimentos 

em relação aos médios e grandes. Assim, nosso objetivo é compreender se essa mesma 

realidade se confirma para a Mesorregião de Marília (SP), bem como construir um banco 

de dados agropecuários dos municípios que a integram. A metodologia consistirá em 

análise quantitativa do banco de dados do Censo Agropecuário que permitirá 

compreender o panorama da estrutura fundiária regional, as principais produções e a 

geração de empregos no espaço agrário. 

 

Palavras-chave: trabalho, espaço agrário, estrutura fundiária, concentração de terras. 

 

Introdução 

É de conhecimento geral a observação de que a estrutura fundiária brasileira 

é absolutamente concentrada. Dados do Censo Agropecuário produzido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde a década de 1920 até o ano de 2006 

apontam que, no país, há uma lógica bastante clara: existem pouquíssimas grandes 

propriedades (acima de 1000 hectares) que ocupam a maior parte do território nacional e 

inúmeras propriedades (menos de 100 hectares) que ocupam área absolutamente inferior.  
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A lógica é a mesma quando se trata dos dados do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), quando se percebe que no ano de 2003 as 

grandes propriedades representavam 1,6% dos imóveis rurais e ocupavam 43,7% da área 

enquanto que as pequenas equivaliam a 85,2% dos imóveis e detinham apenas 20,1% da 

área. Além disso, dentro das áreas existentes nos mais de 850 milhões de hectares que 

possui o Brasil cerca de 30% são devolutas, porém cercadas de forma ilegal, o que leva a 

uma série de conflitos territoriais que envolvem grandes proprietários fundiários e 

trabalhadores camponeses, povos originários, tradicionais etc. 

No entanto, quando se aplica a Lei 8.629/1993 observando os índices de 

produtividade percebe-se que entre as grandes propriedades 70% são consideradas 

improdutivas. Este percentual elevado, segundo Oliveira (2009), expressa o caráter 

fundamental que a terra, sobretudo nas grandes propriedades, possui no Brasil: uma fonte 

de reserva de valor ou reserva patrimonial, isto é, ela nem sempre é posta para produzir. 

Assim, fica mais fácil compreender os dados sistematizados por Fabrini e Roos (2014) 

quando apontam que há uma unidade entre o agronegócio e o latifúndio improdutivo já 

que os pequenos produtores (aqueles que possuem menos de 4 módulos fiscais) dispõe 

de menos terras e recursos, porém são responsáveis por 100% da produção de verduras, 

87% de mandioca, 70% de feijão, 59% de suínos, 58% de leite, 50% das aves, 46% de 

milho, 38% de café etc.  Para estes últimos a terra tem outro sentido – não uma reserva 

de valor ou patrimonial – ela se organiza na lógica da reprodução da família e é posta 

para produzir, ou seja, é terra de trabalho (MARTINS, 1980). 

Portanto, o objetivo do presente texto é discutir os dados do Censo 

Agropecuário de 2006 do IBGE, observando se a concentração fundiária é presente na 

Mesorregião de Marília-SP, bem como a distribuição do emprego entre aqueles que 

possuem vínculos familiares ou não. Com isso, queremos apontar para alguns resultados 

preliminares da pesquisa de Iniciação Científica que se encontra em andamento junto ao 

Centro de Estudos Sobre Técnica, Trabalho e Natureza (CETTRAN). 

 

Desenvolvimento 

Na Mesorregião de Marília, segundo os dados do Censo Agropecuário de 2006, 

os estabelecimentos agropecuários ocupam uma área de 646.958 hectares divididos entre 

7.088 propriedades rurais. As propriedades de até 100 hectares equivalem a 5794 

unidades; as de 100 a 500 hectares são 1010; e as acima de 500 somam 265. Em termos 
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de 

área aquelas de até 100 hectares ocupam 122.586 (ha); entre 100 a 500 equivalem a 

231.376 (ha); e acima de 500 resulta em 292.997(ha). Ou seja, a lógica da concentração 

fundiária nacional também é verificada na Mesorregião de Marília quando mais de 80% 

das propriedades (até 100 hectares) ocupam pouco mais de 18% da área total e 3% (acima 

de 500 hectares) correspondem a mais de 45% das terras (Tabela 1). 

 

TABELA 1. Número de propriedades e área ocupada por estrato de área (2006) 

Estrato de Área Número de propriedades Área Ocupada 

Até 100 hectares 5.794 122.586 hectares 

100 a 500 hectares 1.010 231.586 hectares 

Acima de 500 hectares 265 292.997 hectares 
Fonte: Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Estas informações demonstram que a Mesorregião de Marília apresenta uma 

estrutura fundiária concentrada nas mãos de poucos produtores. Deste modo, se configura 

na mesma tendência nacional em que prevalece a concentração fundiária. Essa 

problemática do acesso à terra no país remonta os remotos períodos do Brasil Colônia e 

permanece nos dias atuais, pois a divulgação dos dados preliminares do Censo 

Agropecuário de 2017 apontam na direção do reforço à estrutura fundiária desigual e 

concentrada. 

Neste sentido, não há como deixar de lado a análise de que o Brasil apresenta 

ainda a presença de enormes latifúndios (na maior parte dos casos improdutivos se 

observarmos os critérios do INCRA). Para Fabrini e Roos (2014) essa constatação 

demonstra que a categoria latifúndio não deve deixar de ser utilizada ou substituída pela 

ideia de “grandes propriedades produtivas do agronegócio”, pois há uma unidade entre 

latifúndio e agronegócio no século XXI. 

Inclusive, do ponto de vista da produção, mesmo com os limites da metodologia 

que compreende a categoria “agricultura familiar” do IBGE como apontam Mitidiero 

Junior, Barbosa e Sá (2017), percebe-se que as pequenas unidades de produção no Brasil 

apesar de abrangerem 84,4% dos estabelecimentos detendo somente 24,3% da área total, 

são responsáveis pela produção de: 87% da mandioca, 70% do feijão, 59% dos suínos, 

58% do leite, 50% das aves, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 30% dos bovinos 

e 21% do trigo. Ou seja, a produtividade das pequenas unidades é absolutamente superior 

o que nos leva a dialogar com Oliveira (2007) quando diz que a terra no Brasil adquiriu  
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o caráter de reserva de valor, reserva patrimonial, isto é, apropriada principalmente com 

fins especulativos e não para produzir e, por isso, é possível observar a presença dos 

latifúndios improdutivos. 

Se observarmos a geração de empregos no espaço agrário brasileiro chega-se aos 

seguintes dados: a agricultura família seria responsável por 74,4% (12,3 milhões de 

pessoas) da ocupação laboral no campo, dominando a geração de empregos rurais 

(MITIDIERO, BARBOSA E SÁ, 2017). Deste modo, resta saber se na Mesorregião de 

Marília também é na pequena produção que se encontra a maior produção agropecuária, 

números mais significativos de ocupação e geração de empregos, ou seja, a supremacia 

dos pequenos estabelecimentos sobre os médios e grandes como é verificado, para a 

escala nacional, por Mitidiero Junior, Barbosa e Sá (2017). Optou-se por trabalhar com 

duas variáveis para observar estas informações: a) pessoal ocupado sem laço de 

parentesco; b) pessoal ocupado com laço de parentesco.  

Pode-se perceber, a partir da análise e da interpretação dos dados representados 

na Tabela 2 que as propriedades com menos de 100 hectares abrigam um grande número 

do pessoal ocupado sem laço de parentesco em estabelecimentos agropecuários da 

Mesorregião de Marília, mesmo não sendo maioria. Deve-se levar em consideração o fato 

supracitado de que as propriedades com menos de 100 hectares ocupam a minoria das 

terras da Mesorregião, logo, empregar 33,53% do pessoal ocupado é bastante 

significativo levando em conta que os estabelecimentos com mais de 500 hectares 

abrigam um diferencial de apenas 10,6% da mão de obra empregada mesmo com a 

disponibilidade da maioria das terras. Além disso, é importante ponderar que mesmo 

quando se trata de pessoas ocupadas sem laço de parentesco as unidades de até 500 

hectares são responsáveis por 55,85% destes empregos mesmo ocupando área menor na 

região. 

TABELA 2. Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários sem laço de 

parentesco com o produtor por estrato de área na Mesorregião de Marília (2006) 

Estrato de Área Pessoal ocupado 

(absoluto) 

Pessoal ocupado 

(percentual) 

Até 100 hectares 9.457 33,53% 

100 a 500 hectares 6.290 22,32% 

Acima de 500 hectares 12.441 44,13% 
Fonte: Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Não obstante, esta diferença se justifica também devido ao fato de que a grande 

parte dos estabelecimentos agropecuários com menos de 100 hectares são propriedades 

onde a agricultura familiar é predominante, ou seja, onde se concentra a maioria do 

pessoal ocupado que possui laço de parentesco com o proprietário, conforme demonstra 

a (Tabela 3).  

 

TABELA 3. Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários com laço de 

parentesco com o produtor por estrato de área na Mesorregião de Marília (2006) 

 

Estrato de Área Pessoal ocupado 

(absoluto) 

Pessoal ocupado 

(percentual) 

Até 100 hectares 10.249 83,64% 

100 a 500 hectares 1.567 12,79% 

Acima de 500 hectares 410 3,35% 
Fonte: Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 

Na Tabela 3, fica evidente que a geração de empregos nas pequenas unidades de produção 

é absolutamente superior quando se trata das pessoas ocupadas com algum laço de 

parentesco. São mais de 80% das unidades de produção regionais que registram estes 

dados contra apenas 3% nas maiores áreas (acima de 500 hectares). Isso reforça que a 

produção familiar, apesar de ocupar parcela ínfima das terras na região, é a principal 

geradora de empregos no campo (Tabela 4). 

 

 

TABELA 4. Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários com e sem laço de 

parentesco com o produtor por estrato de área na Mesorregião de Marília (2006) 

 

Estrato de Área Pessoal ocupado 

(absoluto) 

Pessoal ocupado 

(percentual) 

Até 100 hectares 19.706 48,76% 

100 a 500 hectares 7.857 19,40% 

Acima de 500 hectares 12.851 31,70% 
Fonte: Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Os dados sistematizados na Tabela 4 demonstram que praticamente a metade do 

pessoal ocupado na Mesorregião de Marília está presente nas pequenas propriedades. Tal 

informação é absolutamente importante para trazer ao debate a centralidade que ocupa no 

Brasil o debate sobre a democratização do acesso à terra como uma necessidade 
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fundamental para promoção da justiça social e redução das desigualdades. A reforma 

agrária é uma necessidade concreta em nosso país, pois percebe-se que são os pequenos 

produtores aqueles que mais geram empregos, produzem mais e ocupam a menor parcela 

das terras. 

Portanto, a lógica da concentração fundiária também se faz presente na área de 

estudo, assim como prevalência dos pequenos produtores no oferecimento da maior parte 

dos empregos gerados.  No entanto, os próximos avanços da pesquisa permitirão observar 

se também é nas pequenas propriedades em que se concentra o maior número de produção 

de alimentos. Do mesmo modo, verificar a série histórica 1970 até 2017 só será possível 

no ano de 2019, quando estarão disponíveis os dados finais relacionados ao Censo 

Agropecuário de 2017. 

 

Considerações finais 

Observa-se que a estrutura fundiária na Mesorregião de Marília é concentrada, 

pois o menor número de produtores (3%) detém 45% das terras. Além disso, as maiores 

propriedades não são as principais geradoras de emprego na região, pois as pequenas 

unidades (que ocupam apenas 18% das terras) são responsáveis por 48% dos empregos 

gerados no espaço agrário. 

As grandes propriedades, apesar de corresponderem por parcela de 31,70% dos 

empregos gerados, ocupam quase a metade das terras o que significa que se relacionarmos 

a parcela das terras ocupadas e a geração de empregos apresenta fracos números de 

pessoal empregado. Tal realidade, ao nosso ver, liga-se a perspectiva de que a terra é fonte 

de reserva patrimonial, principalmente quando se trata das grandes unidades e nem 

sempre é posta para produzir e gerar empregos, aguardando sua “valorização” via 

especulação. 

Deste modo, é absolutamente importante pautar a democratização do acesso à 

terra na região e no Brasil, pois os dados indicam a supremacia dos pequenos na geração 

de empregos mesmo ocupando parcela inferior das terras. Estes resultados demonstram 

que a reforma agrária deve ser uma prioridade para qualquer perspectiva que tenha por 

objetivo a promoção da justiça social e redução das desigualdades no campo brasileiro. 
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AS MUDANÇAS NA MORFOLOGIA DO TRABALHO NO SÉCULO XX E A SUPER-

NOVA MORFOLOGIA DO TRABALHO DO SÉCULO XXI30  

REZENDE, Bibiana31  

CARVALHAL, Marcelo Dornelis32  

  

Resumo: A reestruturação produtiva que ocorre nas últimas décadas do século XX 

acarretou em mudanças para a classe que vive do trabalho33, onde foram criadas novas 

formas de precarização, intensificadas formas já existentes e resgatadas àquelas que já 

não eram mais praticadas. Já no século XXI, mais precisamente no ano de 2017, aprovou-

se a reforma trabalhista proposta pelo governo de Michel Temer que elevou a degradação 

do trabalho a outro patamar através de medidas que incentivam a flexibilização dos 

contratos de trabalho e a supressão de direitos trabalhistas duramente conquistados 

através de décadas de lutas. O presente trabalho apresentará o paralelo desses dois 

momentos, considerando-os como marcos para o trabalho no Brasil.   

Palavras-chave: precarização; reestruturação; reforma trabalhista; trabalho.  

  

Introdução  

A reestruturação produtiva que se instala no Brasil na década de 80, mas que 

também ocorre em nível transnacional, tanto gera quando exige mudanças em diversas 

esferas da sociedade, sobretudo na esfera do trabalho. Tais mudanças passam a exigir um 

novo tipo de proletariado, onde aqueles que estiveram aptos ao novo padrão ou se 

qualificaram para se inserir nele, obtiveram seu espaço formal dentro desta 

reestruturação; já aqueles que não atendiam a tal padrão, se somaram a massa de 

desempregados, incorporaram o mercado informal, entre outras formas de trabalho.  

A partir da década de 70 veem-se em escala global mudanças estruturais em 

resposta a crise do capital, crise endêmica, inevitável e inerente do próprio sistema 

capitalista, ao qual este cria e da qual se beneficia (HARVEY, 2005). Entre tais mudanças 

estão os adventos neoliberais, as privatizações, a desregulamentação dos direitos do 

trabalho e desmontagem do setor produtivo estatal. Todas essas mudanças repercutiram  

                                                           
30  Este texto foi elaborado durante a segunda parte da pesquisa de Iniciação Científica fomentada pela 

FAPESP intitulada “Os aspectos territoriais e as territorialidades da cadeia têxtil no período da 

globalização: um estudo do bairro paulistano da Mooca” 
31 Mestranda em Geografia pela Unesp, campus Presidente Prudente. E-mail: 

bibianarezende.c@hotmail.com 
32 Professor orientador. Unesp campus Ourinhos. E-mail: dorneliscarvalhal@gmail.com  
33 ANTUNES, Ricardo. O caracol e sua concha. Ensaios sobre a nova morfologia do trabalho. São Paulo: 

Boitempo, 2005. 
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na forma de produção do trabalho que, por consequência, também passou por uma 

reestruturação.  

 

Nova morfologia da precarização  

 Qual seria então essa nova morfologia do trabalho e em qual momento ela teria 

surgido? Antunes (2005) nos diz que se inicia em 1970 onde a partir de tal momento, são 

retomadas pelo capital, de maneira mais intensa, as formas de trabalho precário com o 

intuito de recuperar âmbitos intrínsecos do seu modo de produção, reprodução e 

acumulação que vinham sofrendo em demasia e prejudicava sua hegemonia, são eles: as 

formas econômicas e as formas políticas e ideológicas de dominação burguesa. Esse 

trabalho precarizado foi redesenhado e é retomado com nova roupagem, geralmente 

maquiado sob formas de flexibilização, termo que possui conotação menos agressiva e 

esconde seu real significado, a precarização.    

O autor tece acerca das mudanças que levaram a essa “nova morfologia do 

trabalho”. Desde o início da reestruturação produtiva o proletário fabril tradicional, que 

remonta da indústria taylorista e fordista de orientação vertical, vem diminuindo, o que 

abre o espaço para surgirem novas formas de proletariado para ocupar este lugar. Em 

contrapartida a essa diminuição do proletariado fabril tradicional há o crescimento do 

novo proletariado fabril de serviços, como por exemplo, os terceirizados ou em demais 

situações de contratação flexível de trabalho, trata-se de uma tendência global. Outro 

crescimento diz respeito ao trabalho feminino, que apesar de significar considerável parte 

da mão de obra, ou até mesmo em alguns setores, como o têxtil, por exemplo, a grande 

maioria desta, possuem salários inferiores aos recebidos pelos trabalhadores homens, 

cerca de 40% menos.   

Vê-se também, sobretudo nas últimas décadas do século XX, o aumento dos 

trabalhadores no setor de serviços. Quanto aos jovens, esses são excluídos do mercado de 

trabalho e sem outras perspectivas acabam por se somar ao trabalho precário ou a massa 

de desempregados. Se quando jovens são excluídos do mercado de trabalho, aos 40 anos 

já são considerados idosos para o capitalismo, dessa forma são dispensados e dificilmente 

conseguem ingressar novamente no mercado de trabalho.   
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Se por um lado o mercado de trabalho rejeita os jovens e os adultos considerados 

idosos, por outro utiliza, de maneira ilegal, a mão de obra infantil. Muitas vezes o trabalho 

infantil é decorrente de outra prática que volta nesse momento de mudança no mundo do 

trabalho, mesmo que não somente nesta, trata-se do trabalho a domicílio. “[...] o trabalho 

produtivo a domicílio mescla-se com o trabalho reprodutivo doméstico, aumentando as 

formas de exploração do contingente feminino.” (ANTUNES, p. 237, 2009).  

Vemos então que o final do século XX e início do século XXI trazem juntamente 

com a reestruturação, a necessidade de um novo padrão de proletário, bem como gera a 

supressão do trabalho vivo pelo trabalho morto, seja devido à exigência da pela 

“qualidade total”, seja devido à diminuição dos gastos com trabalhadores, aumentando a 

mais-valia absoluta.  

 Essa nova morfologia do trabalho, que segundo Antunes (2009) se inicia a partir 

de 1970, possui então como principal característica ser precarizada, pois são 

intensificadas as formas de precarização, sobretudo através da flexibilização, bem como 

retomadas formas pretéritas de precarização, como o trabalho domiciliar.   

No Brasil, país do Terceiro Mundo industrializado, até a década de 80, boa parte 

dos trabalhadores se encontravam nas indústrias, fato que muda com a mundialização do 

capital, quando se iniciam os processos de desindustrialização. Tais mudanças têm como 

principal consequência para os trabalhadores, o que dará margem para se intensificarem 

os processos de precarização do trabalho, a redução considerável dos operários.  

Por conseguinte, ocorrem mudanças fundamentais na natureza do trabalho 

industrial, no fazer (e saber) do operário industrial, que se traduzem numa forte 

diferenciação dos estatutos, salários, condições e interesses imediatos dos 

operários, com impactos nada desprezíveis sobre a consciência contingente de 

classe (o que explica um dos aspectos da crise do sindicalismo, em sua 

dimensão político-ideológica). (ALVEZ, p. 142-143, 1999).  

  

A isso é possível relacionarmos o que Alvez (2003) nos apresenta com base em 

Marx e Engels sobre o capitalismo concorrencial que acaba por refletir também nos 

operários, que também é possível definir como a consciência individual em detrimento 

da consciência coletiva a qual Boito Jr. (1999) também faz menção.   

O toyotismo que é apontado por Alvez (1999) como “momento predominante” do 

complexo de reestruturação produtiva, que possui formas de organização industrial como  
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o just-in-time/kanban, exigem um operário polivalente, autônomo, de iniciativa e que 

esteja em constante renovação das suas qualificações. Esse operário contrasta com os 

demais, aqueles que incorporam o “subproletariado tardio” e que se encontram na 

“periferia da produção”.    

A subproletarização é então a nova forma de precarização do trabalho assalariado, 

que possui como uma de suas características o baixo salário, que acaba por ser uma 

condição – e não consequência! – de trabalho nas células fragmentadas das corporações 

transnacionais que tendem a se instalar em países de Terceiro Mundo industrializado 

como é o caso do Brasil.  

Listando os traços da nova era de precarização estrutural do trabalho característica 

da transição do trabalho taylorista/fordista para o toyotismo, Antunes (2013) nos mostra 

a degradação do trabalho fixo regular sendo substituído pelas formas de trabalho atípico; 

a criação de cooperativas que possui como real intuito degradar ainda mais a condição 

salarial dos trabalhadores explorando-os ao máximo, muitas vezes alimentando a falsa 

ideia de autonomia; o aumento do empreendedorismo que tende a reproduzir a 

flexibilização; e por último, a degradação do trabalho imigrante em escala global, que é 

praticado de maneira intensa.  

Segundo Druck (in: ANTUNES, 2013), as características da precarização das 

últimas décadas não são encontradas em nenhum outro período, até mesmo, pois, ela é 

fruto, dentro de suas características, da sociedade atual.  

Essa nova precarização que é apresentada pela autora é resultado do não 

reconhecimento dos trabalhadores quanto classe, o que enfraquece os movimentos 

operários e sociais, tendo para isso como principal aliado o pensamento neoliberal que 

incentiva o senso individualista, bem como as formas de flexibilização que se soma e se 

fortalece desses pontos. Outra característica dessa nova precarização é que os 

trabalhadores não “estão” precarizados, em um sentido de algo que possa vir a se reverter, 

mas sim, eles “são” precarizados, ou seja, essa é sua condição permanente.  

Um traço acentuado da precarização/flexibilização é a terceirização, que a autora 

coloca como um fenômeno velho e novo, velho por ter sido utilizado já na Revolução 

Industrial e novo devido à amplitude que ganha e suas novas características. Essa nova 
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terceirização da qual a autora trata, é chamada de superterceirização por Pochmann 

(2008), ou seja, a terceirização das “atividades-fim”, que apesar de só ter sido legalizada 

no início de 2017, já vinha sendo amplamente praticada.    

  Como vimos, a precarização ressurge a partir da década de 70 – alguns autores 

consideram a partir da década de 80 – como uma “nova precarização”, pois, além de estar 

presente em uma nova conjuntura social, econômica e política, possui também novas 

características.   

De fato, os escritos marxistas, por exemplo, nos mostram que a precarização é 

endêmica ao capitalismo, devido ao constante desejo deste de aumentar a mais-valia, 

usando para isso, da precarização do trabalho. Devido a esse motivo, qualificar a 

precarização dessa era como “nova” se torna necessário, pois apesar de ter estado presente 

desde o início do capitalismo, o último século agregou a ela novas características, bem 

como intensificou outras que já possuía, o que perdura até o século presente.   

  

A super-nova morfologia do trabalho do século XXI  

 Se a reestruturação que ocorreu em nível transnacional nas últimas décadas do 

século XX gerou uma nova morfologia do trabalho (ANTUNES, 2005), as reformas 

trabalhistas propostas e aprovadas pelo governo de Michel Temer em 2017 tendem a gerar 

o que denominamos de “super-nova morfologia do trabalho”.   

  Para discorrer sobre o assunto, utilizamos do texto Dossiê Reforma Trabalhista 

(em construção) (2017) que foi construído com base nas reflexões e discussões que 

surgiram dentro do grupo CESIT, no Instituto de Economia da Unicamp, bem como nos 

utilizamos de notícias e do próprio texto da Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017.   

O tema central do texto são as reformas trabalhistas propostas pelo governo de 

Michel Temer, que possui aspectos que terão consequências desastrosas na esfera social 

e do trabalho, levando ao desmonte das proteções sociais que foram construídas com base 

em muita luta desde 1930.  

Segundo o texto, o então projeto de lei fora formulado por entidades patronais, 

ficando claro que a reforma tende a beneficiar a esfera patronal em detrimento dos 

trabalhadores.   
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O texto nos lembra que tal discussão não é nova, tampouco o é a proposta de tais 

reformas, pois já na década de 1990, conhecida como década neoliberal – há quem 

considere que o neoliberalismo não deixou de existir de fato no Brasil após essa década 

– tais propostas já eram defendidas. “Essas medidas não contribuíram [na década de 90] 

para resolver os problemas propostos, pois o desemprego continuou elevado até o final 

da década.” (CESIT, grifo nosso, p. 6,2017).  

Sendo assim, a história mostra que tais reformas não são a solução para os 

problemas econômicos brasileiros, como sustenta aqueles que a propusera e a 

incentivaram, ou seja, a reforma tem por único objetivo beneficiar os empregadores, 

utilizando pra isso da precarização do trabalho de maneira deliberada. Dessa forma, os 

benefícios obtidos através da reforma serão apenas no âmbito político, como com a 

redução do Estado para um Estado mínimo e consequente redução da carga tributária, 

desejo antigo dos empresários.   

O discurso que “embasa” a reforma trabalhista é pautado sobre o falso argumento 

de que é necessário modernizar as relações de trabalho no Brasil, uma vez que a CLT 

estaria obsoleta, pois as condições econômicas e de trabalho eram outras no momento em 

que esta foi consolidada e torna as relações trabalhistas, bem como os contratos, 

demasiado rígidos. De fato, a conjuntura nacional se encontra deveras diferente do que 

era no momento em que a CLT foi consolidada, porém a reforma desta deveria ser 

realizada em conjuntura com as entidades patronais e trabalhistas, para que não houvesse 

a supressão de um em favor do outro.  

Outro ponto é que a reforma trabalhista é embasada pelo desejo de modernização 

das relações de trabalho, porém trata-se de trazer para o século XXI o que fora proposto 

no final do século passado, ou seja, não há modernidade e sim retrocesso.   

Sendo assim, tal modernização se consiste em implementar medidas que visam 

promover:  

1. a substituição da lei pelo contrato; 2. a adoção de uma legislação mínima, 

residual, a ser complementada pela negociação/contratação; 3. a criação de 

diferentes tipos de contrato, diferentes do padrão de assalariamento clássico 

representado pelo contrato por tempo indeterminado; 4. a substituição de 

direitos universais por direitos diferenciados; 5. a descentralização da 

negociação coletiva, se possível ao âmbito da empresa; 6. a substituição da 

intervenção estatal na resolução dos conflitos trabalhistas pela autocomposição 

das partes. (CESIT, p. 17-18, 2017).  
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A palavra de ordem dessa reforma trabalhista é “flexibilização”, onde, como já 

apresentamos anteriormente, se esconde o real nome, a precarização. Outra palavra de 

ordem é a desregulamentação, que não significa necessariamente a extinção dos 

regulamentos da lei, mas sim alterações ou surgimento de novas leis, de maneira a 

permitir legalmente diferentes tipos de contratos.   

Outra justificativa para a reforma é que da maneira como se encontram as relações 

de trabalho, o custo do trabalho e a burocracia trabalhista são deveras elevados, bem como 

que a rigidez dessas relações acabam por gerar o desemprego. Dessa forma, as medidas 

da reforma visam tanto flexibilizar a contratação do trabalhador, bem como facilitam a 

dispensa do mesmo, gerando grande rotatividade nos postos de trabalho. Com isso, fica a 

questão, que tipo de emprego e quais condições de trabalho é pretendido gerar – se é que 

de fato irá gerar - ao ampliar e incentivar as flexibilizações?  

A contratação flexível visa facilitar para que o empregador possa ajustar a 

demanda de trabalho à lógica empresarial, dessa forma, seria facilitada a contratação e 

demissão de funcionário sem grandes custos, o que extingue com a estabilidade do 

trabalhador em um emprego. Essa mudança incentiva o trabalho temporário, terceirizado, 

a jornada parcial, o trabalho autônomo e o trabalho intermitente, sob o falso discurso de 

dar ao trabalhador a autonomia para gerir seu tempo e sua mão de obra.   

O segundo aspecto da reforma é o contrato intermitente, que visa à prestação de 

serviços de maneira descontínua por parte do trabalhador, sendo pago conforme o número 

de horas de serviço prestado, sem restrições ao tipo de trabalho, ou seja, é possível que 

haja o contrato intermitente em qualquer setor do trabalho. Neste tipo de contrato não há 

a garantia do pagamento do salário mínimo, o trabalhador se torna autônomo e como tal, 

não possui nenhum respaldo de direitos trabalhistas e nem contribuição para a 

previdência, devendo ser feita de maneira autônoma. Essa modalidade de contrato acaba 

por rebaixar a remuneração do trabalhador, incentivar a sobrecarga de trabalho, pois sua 

remuneração será proporcional ao número de horas de trabalho, é, portanto fazer com que 

os trabalhadores se tornem “trabalhadores just in time”.   

Outra mudança apresentada no texto é o contrato em tempo parcial. Essa 

modalidade de contratação já havia sido adotada nos anos de 1990, porém não obteve 

expressão. Nesse momento ela é retomada como proposta dentro da reforma trabalhista e  
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é estendida para a jornada parcial de 26 a 30 horas semanais, sendo possível também a 

contratação de menos de 26 horas semanais com pagamento proporcional as horas de 

trabalho.  

Outra forma de flexibilização foi através do contrato temporário. Este foi um 

Projeto de Lei, a PL 4302/1998 de autoria do executivo comandado por Fernando 

Henrique Cardoso, então Presidente da República. A PL foi aprovada em março de 2017, 

permitindo o contrato por 270 dias.  Aqui se vê mais uma vez a desproteção social como 

consequência, bem como a frequência desse tipo de contrato para mulheres, sobretudo 

para as grávidas que dentro deste tipo de contrato são desconsideradas da estabilidade 

devido à gravidez.  

Por se adequar à logica empresarial, os contratos temporários tendem a 

constituir uma modalidade frequente de contratação, especialmente em áreas 

que não exigem qualificação e que registram um elevado nível de adoecimento 

ocasionado por lesões por esforços repetitivos, como nas linhas de produção. 

(CESIT, p. 35, 2017).    

Isto, pois, através desse tipo de contrato, o empregador se exime de qualquer 

responsabilidade para com o trabalhador, inclusive quanto a danos à saúde deste.    

Como um incentivo a “pejotização” do trabalhador, ou seja, a contratação deste 

como Pessoa Jurídica, a reforma prevê a contratação de trabalhadores “autônomos”, o 

que compreende em mais uma forma de eliminar do trabalhador os direitos adquiridos 

com a CLT, sobretudo, torna-se dispensável o registro em carteira de trabalho.  

Como é possível perceber, as mudanças que acarretam em formas de flexibilizar 

a jornada de trabalho não possuem vantagens para os trabalhadores, sendo os únicos 

beneficiários os empregadores. Onde antes havia os acordos ou convenções coletivas, ou 

até mesmo aspectos vigentes na CLT, com a reforma trabalhista as decisões devem ser 

tomadas de forma individual, entre empregado e empregador, facilitando a coação do 

trabalhador.  

A reforma trabalhista, através de todos os seus pontos que dão base para a 

intensificação da jornada de trabalho, se mostra totalmente desinteressada das condições 

físicas e psíquicas dos trabalhadores, o que, como bem aponta o texto, poderá em um 

futuro próximo se caracterizar como uma questão de saúde pública. A reforma prevê 

ainda a possibilidade de mudança nos parâmetros que regulam o que é considerado  
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ambiente de trabalho insalubre, permitindo que o que antes era considerado como tal, 

passe a não ser em um momento posterior, atinge ainda diretamente os direitos humanos 

ao permitir que grávidas e lactantes trabalhem nesses ambientes de insalubridade.  

Outro aspecto da reforma digno de ser ressaltado é sua busca pela extinção da 

consciência de classe através das diversas formas de contratos flexíveis que acarretam na 

individualização dos trabalhadores.   

Com a reforma trabalhista um importante aliado dos trabalhadores tanto na busca 

por direito quanto na defesa destes tende a perder sua expressão, trata-se do movimento 

sindical, tanto devido ao caráter autônomo que a reforma incentiva para o trabalhador, 

quanto através do incentivo aos acordos individuais. Tais medidas tendem a enfraquecer 

e esvaziar os sindicatos. Ou seja, mesmo que de maneira indireta, a reforma atua para 

intensificar a crise do sindicalismo que já é apontada por diversos estudiosos do tema 

desde a década de 1990.  

Fica claro que a reforma representa um retrocesso quanto a direitos trabalhistas, 

desconsiderando todas as lutas que acarretaram na CLT. Trata-se de uma reforma 

formulada de maneira unilateral visando única e exclusivamente o benefício patronal. 

Fica claro também que o emprego que se pretende criar através da reforma, é um emprego 

sem proteção social, onde o trabalhador ficará não livre para gerir seus horários e ter 

autonomia para com sua remuneração, mas sim o coloca totalmente a mercê dos 

empregadores.   

 

Conclusão  

As mudanças na CLT propostas pelo governo de Michel Temer, aprovadas em 11 

de julho de 2017 através da Reforma Trabalhista sob a Lei 13.467, passaram a ser válidas 

a partir do dia 11 de novembro de 2017 e o primeiro aspecto que nos chama a atenção é 

a rapidez com que reformas que mudaram de maneira tão significativa a CLT – que foi 

resultado de décadas de lutas sociais - foram aprovadas e passaram a vigorar. Tal rapidez 

se deve ao caráter prioritário concedido pelo governo de Michel Temer.  

O Projeto de Lei foi aprovado em abril de 2017, levando apenas sete meses para 

entrar em vigor. Segundo o portal on-line Brasil de Fato (2017) 117 pontos da legislação 
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foram alterados com a reforma, entre esses, ao menos 12 deles em caráter 

inconstitucional.  

Outro fato que chama a atenção é que as reformas trabalhistas aprovadas e que 

entraram em vigor não conversam com o discurso que embasa a reforma da previdência, 

por exemplo. Se um dos motivos para a reforma da previdência é a escassez de recurso 

financeiro para cumprir com as demandas da maneira como se encontram, com a reforma 

trabalhista esta escassez estaria fadada a perdurar, pois o incentivo a autonomia do 

trabalhador e a retirada de muitas das redes de proteção social que este possuía, acarretam 

na diminuição do recolhimento do INSS.  

A reforma foi proposta sob o discurso falacioso de que era necessário 

“modernizar” pontos contidos na CLT a fim de estimular o crescimento do emprego. 

Porém, a partir da leitura das alterações aprovadas, fica claro que não se trata de 

modernizar as relações de trabalho, mas sim de modifica-las de maneira a beneficiar o 

empregador, de maneira a esvaziar e enfraquecer o movimento sindical, a mascarar o 

desemprego com subempregos, ou seja, trata-se na realidade de uma contrarreforma.  

A reforma que possui a intenção de modernizar as relações de trabalho tem boa 

parte de seu texto baseado em propostas realizadas no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, na década de 1990 e retomam ainda formas pretéritas de emprego, como o 

trabalho domiciliar que sob uma nova roupagem é apresentado como “teletrabalho”.  

Trata-se então de uma contrarreforma com o falso viés de modernização das 

relações de trabalho que utiliza do termo “flexibilização” onde o mais correto seria utilizar 

“precarização”, de maneira a condizer com o cenário ao qual o trabalhador passa a ser 

submetido, tendo sido uma proposta formulada de maneira exclusivamente unilateral por 

entidades empresariais, desconsiderando os direitos adquiridos através de décadas de 

lutas sociais contidos na Consolidação das Leis do Trabalho. Consideramos que se de fato 

se mostrou necessária a mudança na CLT, esta deveria ter sido feita com as entidades 

patronais em conjunto as entidades trabalhistas, bem como demais entidades sociais de 

representatividade, considerando as necessidades de uma sociedade como um todo e não 

suprimindo essas em detrimento das necessidades patronais, lê-se: necessidades do 

capital.   
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MEMÓRIA E VIDA DE GARIMPEIRO: A DEGRADAÇÃO DO TRABALHO 

NAS MINAS E GARIMPOS DO SERIDÓ PARAIBANO 

Caio César Rodrigues34 

María Franco García35 

 

Esse texto apresenta algumas discussões e resultados da pesquisa de mestrado que 

estamos desenvolvendo junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal da Paraíba (Campus I/João Pessoa), cujo objetivo é discutir a 

dinâmica territorial da degradação da natureza e do trabalho na exploração mineral na 

região do Seridó, localizada entre os territórios dos estados da Paraíba e Rio Grande do 

Norte, no nordeste brasileiro. Interessa-nos, no atual momento da pesquisa, discutir e 

evidenciar as manifestações da degradação do trabalho que incidem diretamente sobre a 

saúde e a própria vida dos garimpeiros e garimpeiras do Seridó paraibano, a partir do 

resgate da memória viva do trabalho, com base na análise dos relatos dos trabalhadores e 

trabalhadoras da mineração seridoense, aos quais tivemos acesso em trabalho de campo 

realizado entre os dias 07 e 10 de maio desse ano, além de nossas constatações empíricas 

desde que iniciamos a pesquisa em nível de graduação. 

 Heck (2017), em sua mais ampla conceituação, aponta para a seguinte definição 

do que seria o trabalho degradante: todo e qualquer trabalho no qual a dimensão concreta, 

útil, produtora de valores de uso, encontra-se subordinada aos imperativos do trabalho 

abstrato, produtor de valores de troca, cuja razão única é a realização da mais-valia. Em 

outras palavras, o trabalho que, ao invés de satisfazer as necessidades humanas, é regido 

por hierarquias estruturais reificadas, essenciais à reprodução do capital. Em última 

instância, o trabalho degradante/degradado é o trabalho no qual, conforme Antunes 

(2005) o ser social torna-se um ser estranho diante de si mesmo, em relação ao próprio 

gênero humano. Ou ainda conforme Heck (2017), o trabalho que nega as condições de 

plena realização da humanidade, que impacta a vida e a saúde dos trabalhadores e 

trabalhadoras. 
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Em momentos anteriores de pesquisa, Rodrigues (2015) e Rodrigues e Franco 

García (2017), afirmamos que a exploração/degradação do trabalho, atrelada a exploração 

em lavras clandestinas, somadas à permissividade do poder público, em suas diversas 

escalas territoriais, formam a base da trama da apropriação privada, monopolizada e ilegal 

do subsolo da porção paraibana do Seridó.  Conforme exposto por vários interlocutores 

de pesquisa, desde garimpeiros a líderes de cooperativas de garimpeiros e gestores 

públicos, é comum que empresas com sede em território potiguar apropriem-se 

ilegalmente de bens minerais extraídos em subsolo paraibano. Por estarem situados na 

mesma província geológica, a Província Pegmatítica da Borborema, os territórios 

paraibano e potiguar do Seridó compartilham, em grande parte, das mesmas ocorrências 

minerais, o que favorece o tráfico de minérios extraídos na Paraíba, por garimpeiros e 

garimpeiras informais que trabalham em lavras clandestinas. Empresas situadas no Rio 

Grande do Norte, principalmente nos municípios de Parelhas e Currais Novos, apropriam-

se de bens minerais oriundos da subsolo paraibano de três formas: a) a partir da compra 

direta com os garimpeiros e garimpeiros nas próprias lavras; b) diretamente dos 

garimpeiros e garimpeiras em feiras que ocorrem semanalmente em municípios 

paraibanos como Picuí e Frei Martinho e; c) a partir de atravessadores que fazem a 

mediação entre os trabalhadores e trabalhadoras e as empresas. Após a compra, os 

minérios são levados até as plantas de beneficiamento dessas empresas e registrados como 

se tivessem sido extraídos em território potiguar. Em resumo: além da convivência com 

os efeitos da degradação do trabalho e da natureza próprios de uma atividade econômica 

extremamente predatória à saúde humana e ambiental, os municípios paraibanos afetados 

sequer possuem uma arrecadação expressiva de impostos referentes à exploração mineral, 

a riqueza do subsolo contrasta com as precárias condições não só de trabalho, como da 

própria vida dos trabalhadores garimpeiros. 

Em seus estudos sobre a degradação do trabalho, Thomaz Jr (2012) argumenta 

que suas manifestações adquirem formas sócio-históricas-geográficas diferenciadas no  

curso do desenvolvimento capitalista que, conforme Bezerra (2013), ocorre de forma 

desigual, produzindo uma complexa divisão do trabalho que tem rebatimentos não apenas 

no que diz respeito à organização dos trabalhadores, senão em suas próprias experiências 

laborais. Nesse sentido, e seguindo a trilha dos autores, entendendo que “a degradação do 

trabalho se expressará nas diferentes escalas territoriais, com diferentes formas e 

procedimentos que só as pesquisas poderão ajudar a desvendar” (HECK, 2017, p. 66), 
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esse trabalho visa contribuir com a construção de uma geografia da degradação do 

trabalho, buscando desvendar e revelar, em suas especificidades, quais as marcas 

territoriais da degradação do trabalho na mineração seridoense. 

 A partir dos relatos dos trabalhadores e das trabalhadoras da mineração seridoense 

e do acúmulo propiciado por outros momentos da pesquisa presentes em Rodrigues 

(2015) e Rodrigues e Franco García (2017), apontamos para uma série de efeitos da 

degradação do trabalho que incidem diretamente sobre a saúde e a própria vida dos 

garimpeiros e garimpeiras, dentre os quais: a) a alta incidência de doenças pulmonares 

decorrentes da inalação de poeira de sílica, principalmente a silicose, que é comumente 

relacionada ao óbito de garimpeiros e garimpeiras ; b) a alta incidência de câncer nos 

municípios da região; c) as fortes dores de coluna e  hérnia de disco provocadas pelo 

esforço diário na manipulação e carregamento das rochas e minerais e; d) surdez, 

cegueira, mutilações e mortes provocadas pela manipulação errônea de explosivos.  

  Para darmos conta dos objetivos aqui expostos, recorremos a alguns 

procedimentos metodológicos necessários dentre os quais: 1) levantamento bibliográfico 

e leituras referentes: ao mundo do trabalho e a Geografia do Trabalho e da degradação do 

trabalho; a apropriação privada do subsolo que juntamente a terra e a água constituem o 

atual centro das disputas territoriais no campo brasileiro e; a história oral enquanto 

possibilidade metodológica; 2) o trabalho de campo: procedimento metodológico de 

fundamental importância à realização desta pesquisa, pois nos propiciou o contato direto 

com as narrativas de vida e trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da mineração e; 3) 

a elaboração de roteiros semi-estruturados de entrevista com os quais tivemos acesso à 

memória viva do trabalho nas minas e garimpos do Seridó paraibano. 
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A LUTA PELA TERRA E O DIREITO DE SER FAXINALENSE 

Carla Pietrovski36 

A origem dos povos faxinalenses do Paraná se deu por meio de uma união, 

construída nas grandes fazendas dos Campos Gerais paranaense, entre uma parcela de 

indígenas, negros e imigrantes, a qual se concretizou nas matas mistas de Araucárias e se 

consolidou com a contribuição de uma fração das demais populações. Estes grupos 

conseguiram escapar do genocídio da Guerra do Contestado, sedo que na 

contemporaneidade, a formação social do faxinal tem diversas definições, vindas do 

ponto de vista de pesquisadores, e dos próprios faxinalenses, que englobam seu tripé de 

sustentação: terras de uso comum, no criadouro comum ou comunitário e terras agrícolas 

ou terras de planta.  

As práticas sociais comuns e religiosas são o que consolidam o modo de vida dos 

faxinalenses, e ao mesmo tempo reforçam a sua ligação com o período em que a 

religiosidade foi motivo de conflito no Contestado. Ainda que algumas comunidades se 

enquadrem no modo de vida do sistema faxinal, por vezes não se reconhecem 

pertencentes ao mesmo. Os faxinalenses possuem uma religiosidade muito forte e ligada 

de certa forma ao Catolicismo, entretanto com um certo grau de sincretismo religioso e 

construção de práticas próprias, não ligadas às práticas eclesiásticas e ritos da própria 

Igreja Católica. Essa mistura fez com que criassem festas com teor religioso que não 

necessariamente sejam correspondentes ao calendário oficial católico. As benzedeiras 

têm grande força no meio faxinalense, e não são reconhecidas pela Igreja Católica 

oficialmente, portanto, são considerados leigos.  

Algumas destas figuras leigas foram e ainda são muito expressivas na cultura 

faxinalense, assim como em toda região do contestado, como as figuras dos Monges José 

Maria e João Maria. Além disso sua luta e a resistência para se manterem enquanto povos 

tradicionais, e a certeza da manutenção da formação social do território, ou da sua 

expansão por meio da reconquista de espaços da fração do território comunitário, que foi 

expropriado pelo desenvolvimento do capitalismo, assim como a (re)construção e 

resistência de identidades territoriais faxinalenses, no processo de decolonialidade são 

grandes traços do povo faxinalense.   
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Em meio ao agronegócio o sistema faxinal sofre, assim como sofre com a pressão 

de proprietários de terras que adquirem terras ao redor e dentro do próprio faxinal, e não 

respeitam o modo de vida encontrado nesses meios. Os problemas socioambientais são 

recorrentes nos faxinais, que sofrem, como já mencionado, pressão do agronegócio, das 

prefeituras e dos chacareiros. Esses conflitos pelo acesso aos recursos, naturais ou não, 

são comuns em todo o território. Fechos, desmatamentos, nascentes contaminadas ou 

destruídas e estradas inacessíveis são problemas que geram frequentemente conflitos em 

todas as comunidades (FÁVARO, 2014). 

 Neste contexto se tem um desrespeito ao modo de vida faxinalense, quando 

proprietários cercam terras e querem explorar a terra de maneira indevida, mesmo que as 

leis estejam ao lado do povo faxinalense. A luta pela preservação do sistema faxinal faz 

com que as comunidades se unam e perseverem na luta contra sistemas que vem na 

contramão do seu modo de vida e produção que comporta o uso comum da terra, a 

utilização e manutenção dos recursos naturais e práticas de produção agroecológicas.  

Esse projeto tem como objetivo central resgatar os conflitos territoriais e 

identitários enfrentados pelos faxinalenses desde as suas primeiras formações e fazer um 

levantamento dos conflitos atuais afim de avaliar suas relações, transformações e 

evoluções. A pesquisa a ser realizada se identifica como qualitativa, contendo trabalho de 

campo, análise de história oral e análise documental, tendo como recorte espacial a região 

do Contestado, contemplando áreas entre o Paraná e Santa Catarina. Assim é esperado 

que os resultados obtidos ajudem a entender e então nortear soluções para os conflitos 

enfrentados pelos povos faxinalenses. 

 

Palavras-chave: Faxinal, resistência, luta. 
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FEMINIZAÇÃO NA DOCÊNCIA: PRECARIZAÇÃO DA SAÚDE E DO 

TRABALHO DESSAS MULHERES 

Cássia Carolina Piva37 

Resumo 

A sociedade patriarcal tem configurado representações sobre o trabalho da mulher, 

especialmente focadas para aqueles de cuidado em homologação da sua função de 

maternagem.  Essas representações se materializam na educação a partir da feminização 

do cuidado e educação das crianças, especialmente dos mais novos, pois carrega consigo 

o “dom maternal” para atuar no ensino.  Partindo desses fatos, o presente artigo tem por 

objetivo discutir a feminização e adoecimento do trabalho na Educação Infantil e nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental I. Para tanto, analisa primeiramente a feminização 

quantitativa da profissão docente nesses níveis por meio de levantamento de dados 

oficiais, posteriormente, por meio de um levantamento por questionários aplicados a 

professoras de três escolas públicas do município de Presidente Prudente/SP, apresenta a 

exaustão do trabalho docente feminino pela dupla função que desenvolvem, expresso nos 

afastamentos e doenças relatados pelas professoras.  A partir disto, tecemos um diálogo 

com estudos sobre a precarização do trabalho docente no Brasil e suas implicações na 

saúde das mulheres, que por muitas vezes levam múltiplas jornadas de trabalho para 

sobreviver.  

Palavras-chave: Profissão docente; feminização; precarização do trabalho; gênero. 
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O REPASSE DO ICMS ECOLÓGICO PARA FAXINAIS NO MUNICÍPIO DE 

REBOUÇAS/PR: RESISTÊNCIA OU ASSISTÊNCIA? 

 

Cleiton José Toledo38 

Marcelo Barreto39 

Resumo 

Este trabalho tem por viés compreender como os recursos do ICMS ecológico vêm 

contribuindo para o desenvolvimento e a manutenção de uma área faxinalense, 

denominada Marmeleiro de Baixo, no município de Rebouças – PR. Trata-se de um 

trabalho descritivo, bibliográfico e exploratório, com características qualitativas. Os 

dados apresentados neste estudo são referentes a demonstrativos contábeis, 

disponibilizados pela prefeitura municipal de Rebouças e pelo IAP, juntos compreendem 

o período de 1999 a 2017. O trabalho encontra-se em fase de elaboração, porém através 

dos dados coletados já é possível constatar que os valores oscilam de um período para 

outro, dependendo principalmente das especificidades de cada gestor municipal, atrelado 

a direção da Secretaria de Agricultura do município. 

Palavras-Chave: ICMS Ecológico; Faxinal; Sustentabilidade. 

 

Introdução 

Este trabalho tem como foco principal os faxinais, mais precisamente no faxinal 

de Marmeleiro de Baixo, localizado no município de Rebouças/Paraná, os quais possuem 

grande representatividade no sul do estado. Pode-se denominar Faxinal como um tipo de 

cenário existente advindo de uma organização populacional de agricultores e/ou povos 

tradicionais, que praticam o uso comum das terras. (BENATTE; CAMPIGOTO; 

CARVALHO, 2011). Além disso, os faxinalenses criam seus animais de forma coletiva 

mesmo que em algumas áreas as terras sejam particulares. (BARRETO, 2013). 

Assim, os faxinais se constituem como povoados que utilizam a terra de forma 

comunitária, na criação de animais, e na agricultura. Nos dias de hoje estes estão em 

constante mudança passando a ter características um pouco distintas das de origem, com 

terras particulares de cultivo agrícola, mantendo somente a prática da criação de animais  
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em meio comum.  O uso coletivo das terras para criação de animais é de grande relevância 

para o âmbito da preservação ambiental, pois assegura a manutenção das florestas nativas.  

Pensando em preservação ambiental, o governo criou o ICMS Ecológico, o 

qual é um instrumento de política pública, criado pioneiramente no Paraná (Loureiro 

(2002), o qual aborda os valores que devem ser repassados aos municípios que possuem 

em suas comarcas áreas de conservação e/ou protegidas ou mananciais para fornecimento 

para cidades vizinhas (PORTAL IAP, 2017), onde pode-se incluir os faxinais. Dessa 

forma, o ICMS Ecológico possui papel importante na vida dessas famílias denominadas 

faxinalenses, pois sustenta a conservação e manutenção das áreas protegidas. 

Portanto, o anseio deste estudo é de verificar se o ICMS Ecológico está trazendo 

benefícios suficientes para atender às demandas da comunidade faxinalense do 

Marmeleiro, município de Rebouças - PR, além de levantar valores arrecadados e analisar 

sua destinação/aplicação, pois se trata de orçamento público, sendo também, dever dos 

cidadãos fiscalizar o seu destino independente do patamar de escala envolvido. Espera-se 

também, que este trabalho possa vir a contribuir para pesquisas futuras relacionadas ao 

tema.  

A presente pesquisa encontra-se em fase de elaboração e se divide em referencial 

teórico, metodologia, analise de dados e considerações finais.  

 

Referencial teórico 

A preservação ambiental e a sustentabilidade, nem sempre foram tratadas com a 

devida importância no Brasil. Enquanto países desenvolvidos previam a necessidade 

outros estavam na busca de uma reforma no sistema tributário com características 

ambientais. (LOBATO, 2005). 

Desta forma, visando sanar a defasagem do Estado para com a preservação do 

meio ambiente alguns métodos foram introduzidos no país, buscando preservar os 

recursos existentes na natureza. De acordo com Loureiro (2002), o estado do Paraná foi 

pioneiro na busca de um modelo de gestão ambiental, utilizando o Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).  

Primeiramente o ICMS é um imposto criado em 1988 a partir da Constituição 

Federal, o qual é regido conforme o art. 158 que possui a competência para instituir 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de  
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serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Este imposto é de 

origem estadual conforme descrito no Artigo 158 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e uma parcela deste imposto pertence a todos os municípios.  

Porém, conforme mencionado anteriormente buscava-se uma maneira de 

diminuir a degradação do meio ambiente, e nesta   perspectiva, se criou o ICMS 

Ecológico, o qual se refere a uma fração do ICMS que é destinada a conservação 

ambiental. 

Assim, o ICMS Ecológico é um instrumento de política pública, "que trata do 

repasse de recursos financeiros aos municípios que abrigam em seus territórios Unidades 

de Conservação ou áreas protegidas, ou ainda mananciais para abastecimento de 

municípios vizinhos" (PORTAL IAP, 2017).  

 Portanto, o ICMS Ecológico é um “[...] incentivo a conservação da 

biodiversidade [...] e se trata, no caso das unidades de conservação, de uma possibilidade 

do repasse de recursos financeiros aos municípios que possuem unidades de conservação 

em seu território” (LOUREIRO e MARTINEZ, 2004, p. 01). Assim, o princípio básico 

do ICMS Ecológico é afirmar as práticas sustentáveis que cada município adota, 

influenciando a ação voluntária dos municípios na busca de maior receita e melhor 

qualidade de vida. 

Loureiro (2001, p.05) discorre que as “áreas especialmente protegidas 

consideradas para efeito de cálculo são: Unidades de Conservação, Áreas de Terras 

Indígenas, faxinais, Áreas de Preservação Permanente e Reserva Florestal Legal”. 

A possibilidade de o estado criar o ICMS Ecológico se dá mediante consideração 

do critério ambiental no momento de calcular a participação de cada um dos municípios 

na repartição dos valores arrecadados. Do total do ICMS arrecadado pelo Estado do 

Paraná, 5% são destinados aos municípios da seguinte forma: 

 

50% para Municípios que tenham em seu território Mananciais de 

Abastecimento, cuja água se destina ao abastecimento da população de outro 

município; 

50% para Municípios que tenham integrado em seu território Unidades de 

Conservação, Áreas de Terras Indígenas, Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural, Faxinais, Reservas Florestais Legais. (IAP,2017). 

 

Assim estes 5% são destinados para os municípios, proporcionalmente às 

Unidades em função do tamanho, importância, grau de investimento na área, manancial 

de captação e outros fatores. Mas para que houvesse esse repasse foram criadas no ano  
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de 1997 as ARESURs, (Áreas Especiais de Uso Regulamentado), pelo decreto nº 3.446, 

de 1997, pelo Governador do Estado do Paraná, onde vinculavam as áreas denominadas 

de produção camponesa, ou Sistema Faxinal, com o objetivo de criar condições para a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades residentes e a manutenção do seu 

patrimônio cultural, conciliando as atividades agrosilvopastoris com a conservação 

ambiental, incluindo a proteção da araucária angustifólia.  

Também no ano de 1997, foi constituído a Resolução n.º 65 do SEMA 

(Secretaria Especial do Meio Ambiente), a qual define o Faxinal dos Marmeleiros, nosso 

objeto de estudo, como legitima ARESUR.   

 

Art. 1° – Definir como superfície Territorial total da área de Uso 

Regulamentado - ARESUR denominada MARMELEIRO DE BAIXO, 

Localizada na Colônia Marmeleiro de Baixo, situada no município de 

Rebouças, distante 15 quilômetros da sede do município, como de 2.274,90 

(dois mil, e duzentos e setenta e quatro hectares e nove mil metros quadrados). 

Art. 2° – Definir que o criadouro comunitário ativo contido dentro do referido 

Faxinal corresponderá a 556,60 (quinhentos e cinquenta e seis hectares e seis 

mil metros quadrados). 

Art. 3° - Estabelecer o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

publicação desta, para elaboração do diagnóstico, mapa e memorial descritivo 

da ARESUR, bem como plano de apoio interinstitucional ao Faxinal, como a 

participação efetiva da comunidade residente.  

 

No ano de 2008, no município de Rebouças, houve a sanção da Lei Municipal 

n. º 1235, onde a mesma regulamenta os faxinais, de acordo com suas atribuições. Esta 

Lei Municipal regulamenta também a questão do ICMS ecológico:  

  

Os recursos oriundos do ICMS Ecológico, originados da ARESUR, poderão 

ser repassados bimestralmente para uma Associação ou Entidade do Faxinal, 

na quantia equivalente a 80% do valor arrecadado, depois de deduzidos os 

valores destinados legalmente a saúde, a educação e ao PASEP, tendo por base 

o montante originado por cada faxinal. 

§ 1o Os recursos serão repassados pela Prefeitura Municipal por meio de 

convênio e deverão ser aplicados de acordo com um plano de aplicação 

negociado entre a Comunidade Faxinalense e Prefeitura; 

§ 2o A entidade que receber os repasses de recursos deverá prestar contas à 

Prefeitura, de acordo com as normas a serem estabelecidas no convênio. 
 

Embasados nessas informações e nos demonstrativos contábeis emitidos pela 

prefeitura municipal de Rebouças - PR, espera-se atingir os resultados propostos pelo 

trabalho, visando mensurar os valores de ICMS Ecológico advindos para o Faxinal de 

Marmeleiros e respectivamente os valores aplicados na manutenção e conservação deste  
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local, bem como esses recursos financeiros refletem na vida socioeconômica dos 

moradores desta região.  

 

Metodologia  

A pesquisa caracteriza como sendo descritiva. Quanto aos procedimentos é 

bibliográfico e exploratório. O trabalho possui características qualitativas em relação ao 

seu problema de pesquisa.  

Para atingir os objetivos propostos, o estudo buscou embasamento em 

relatórios contábeis disponibilizados pelo setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal 

de Rebouças - PR, e dados do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), os quais juntamente 

relatam os valores arrecadados e investidos de ICMS Ecológico durante o período de 

1999 à 2017 nos faxinais do município e principalmente no Faxinal de Marmeleiros. 

 

Analise de dados 

Dessa forma com os dados cedidos pelo IAP, juntamente com empenhos 

disponibilizados por funcionários do setor de contabilidade do município, junto a um 

oficio ao atual prefeito, foi possível construir tabelas e gráficos representando os 

percentuais arrecadados e investidos nas áreas dos faxinais, inclusive da área estudada, 

Faxinal de Marmeleiro de Baixo durante os anos de 1999 a 2017, conforme abaixo 

descrito. 

Gráfico 1: Arrecadação e repasse. 
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Neste gráfico correlacionamos o total de recursos que foram repassados pelo 

IAP a prefeitura, com o percentual que a ARESUR de estudo arrecada separadamente ano 

a ano. Observamos um aumento no repasse a prefeitura em 19 anos de arrecadação, entre 

estes aumentos, vemos certas oscilações de um ano para outro, oscilações estás resultante 

de diversos fatores das próprias áreas de preservação, como aumento ou diminuição de 

sua extensão territorial, prioridades das gestões do município, as quais possuem o papel 

de efetivar o investimento, e se este não for planejado ou se tiver valores baixos, 

automaticamente o IAP irá diminuir os repasses assim como sua arrecadação. 

O gráfico nos dá índices equivalentes aos recursos gerados unicamente pela 

ARESUR faxinal de Marmeleiro de Baixo nos últimos 19 (dezenove) anos, conforme os 

critérios do IAP, (Instituto Ambiental do Paraná). Neste caso, analisamos a não 

uniformidade dos dados do gráfico, obtendo anos com um salto em relação ao ano anterior 

ou superior.  Significa que cada ano a arrecadação feita pela ARESUR foi diferente, 

conforme os critérios estabelecidos pelo IAP, sendo embasado nos valores investidos dos 

anos anteriores, vieses de investimentos dos gestores municipais, diminuição ou aumento 

das áreas de preservação.  

Como é o caso dos anos de 2005 a 2008 e 2013 a 2016, onde a linha de 

porcentagem decaiu de 55,10% em 2004 para 38,86% em 2005 chegando a 19,27% em 

2015, fazendo uma média entre estes percentuais anuais, chegamos ao valor de 39,23%, 

significa então que, de toda arrecadação de ICMS Ecológico repassada pelo IAP ao 

município, cerca de 39,23% é oriunda de uma só ARESUR, denominada Marmeleiro de 

Baixo. 
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Gráfico 2: Empenhos – direitos e aheios com os faxinais 

 

Este gráfico representa os empenhos emitidos pela prefeitura para investimentos 

em todas as ARESURs do município, notamos a diferença entre as gestões municipal, e 

seus vieses de investimentos, visto que os índices do gráfico oscilam anualmente. 

Categorizamos aqui os gastos diretos com os faxinais, sendo investimentos que 

levam melhorias, ligadas a preservação do modelo de faxinal e a vida das pessoas 

residentes. E os gastos alheios e este ideal, que são o uso deste investimento para benefício 

de grupos de pessoas isoladas, ou órgãos públicos, além de atividades que não exerçam 

os critérios de desenvolvimento e preservação dos faxinais. 

Fazemos uma relação entre as gestões municipais e suas especificidades de 

investimentos, notamos que nos anos de 2009 a 2012 possuem valores altos de recursos 

a serem gastos (empenhados), porém temos também valores altos de investimentos sem 

viés ao ideal do ICMS Ecológico, em contrapartida durante os anos de 2014 a 2016, não 

existiram valores alheios empenhados, no entanto o valor investido diretamente foi 

inferior. Atentamo-nos aos anos de transição de gestões, 2009-2013-2017, exprimem 

índices oscilantes, entre o total a ser empenhado, e os gastos de forma direta e alheia aos 

faxinais. 

Em entrevista com moradores do faxinal buscamos saber seus posicionamentos, 

e saberes a respeito do ICMS Ecológico, por meio das respostas colhidas tivemos a 

percepção de que, o recurso de ICMS ecológico é benéfico ao faxinal, pois traz apoio aos 

moradores em forma de estruturas físicas, conforme dito pelos entrevistados, mas eles 

pouco sabem sobre como funciona a destinação deste repasse, reivindicando auxílio aos 

jovens para que possam ficar no meio rural. 
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Questionamos sobre o posicionamento da gestão municipal anterior (2013-

2016), como era a relação com o povo faxinalense, e o diálogo sobre o recurso de ICMS 

Ecológico, fazendo destaque a resposta do entrevistado Sr. A.T. “Começou complicada 

em 2013, neste ano não tivemos reuniões, a associação foi enfraquecendo, não levava 

discussão aos políticos. Eu não lembro que houvesse reuniões aqui com os representantes 

da prefeitura. ” 

Neste mesmo pensamento indagamos sobre a atual gestão (2017-2020), se existe 

diálogo, sobre a destinação desse recurso no faxinal. Nesta questão os entrevistados se 

mostraram contentes com a preocupação da atual gestão com o faxinal, retrataram que 

existe reuniões rotineiras, com os associados e parte dos funcionários da prefeitura, e da 

secretaria de agricultura. 

 

Conclusões 

A partir de analises das tabelas neste trabalho apresentadas, constatamos que 

os valores oscilam de um período para outro, dependendo principalmente das 

especificidades de cada gestor municipal, onde a porcentagem de investimentos sofre 

quedas no período de transição de uma gestão para outra. Percebemos que a ARESUR de 

estudo arrecada um montante de ICMS Ecológico, o qual não é direcionado integralmente 

à mesma, como atributos de conservação e preservação, vemos que os valores 

empenhados pela prefeitura para serem gastos com as 4 ARESURs do município são 

menores em relação ao que somente a ARESUR Faxinal dos marmeleiros arrecada. 

Constata-se então que, os investimentos nessas áreas se tornam frívolos se 

comparadas aos valores que elas arrecadam anualmente, os retornos destes valores são 

brandos, e até utópicos. 

Vemos também que parte dos investimentos existentes são supérfluos e 

alheios aos ideais do ICMS Ecológico, e ainda o que é investido anualmente possui 

margens de investimentos “alheios”, conforme vimos existem anos em que se teve valores 

altos empenhados à serem gastos, porém os gastos de forma direta competem assíduos a 

gastos desnecessários ou “alheios”, em outros momentos vemos anos em que não se teve 

índices de gastos alheios, mas os investimentos diretos se concretizam frágeis em relação 

aos outros anos. 
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Para tanto é importante destacar que futuros estudos nesta área são de grande 

relevância, buscando incrementar os dados já existentes e levantar novas informações, 

servindo como base para novos docentes, discentes e agentes políticos na adoção de 

estratégias e mecanismos que venham a corroborar com o modo faxinalense. 
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A ARTICULAÇÃO DE CONHECIMENTOS DAS GRANDES ÁREAS DA 

GEOGRAFIA APROPRIADOS POR MOVIMENTOS SOCIAIS NA GESTÃO 

DO TERRITÓRIO 

Daniel Camargo de Oliveira40 

Resumo 

O presente resumo busca descrever como se deu a articulação de elementos 

metodológicos, conhecimentos das grandes áreas da geografia (física, humana e 

instrumental) e da educação popular, durante a realização de oficinas temáticas orientadas 

à comunidade rural do Acampamento Herdeiros da Luta, no município de Porecatu, 

Paraná. Estas atividades tinham como objetivo a criação de métodos de controle popular 

do uso de agrotóxicos na região (principalmente através da pulverização aérea) e 

culminaram na elaboração de um mapa de uso e ocupação de solo da área do 

acampamento, bem como permitiu, mediante a articulação dos elementos mapeados, 

promover planejamentos e projeções de uso e ocupação de solo, orientadas por estratégias 

de gestão territorial comunitária. Este mapa foi elaborado de forma coletiva pelas pessoas 

participantes, tendo sido apenas finalizado por parte da equipe proponente, no que tange 

correções topológicas e finalização de layout do produto cartográfico. Por fim, ao término 

do resumo, busca-se a realização de um “balanço epistemológico” da potencialidade da 

articulação de conhecimentos das áreas da geografia e a apropriação, por parte de 

movimentos sociais, dos conhecimentos apresentados.  

Palavras-chave: Cartografia Coletiva, Movimentos Sociais, Gestão do Território 
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TRABALHADORES MIGRANTES NA FRIGORIFICAÇÃO DE CARNES: 

CONDIÇÕES DE VIDA E TRABALHO DOS HAITIANOS EM MARINGÁ (PR) 

 

Daniel Christante Cantarutti41 

Fernando Mendonça Heck42 

Resumo 

O trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa de iniciação científica43 em 

andamento, na qual nos propormos a compreender a mobilidade espacial do trabalho de 

migrantes estrangeiros, sobretudo haitianos para laborar no abate e processamento de 

frangos na Região Metropolitana de Maringá (PR), especificamente no âmbito da 

empresa GT Foods. Para tanto, elencamos como objetivo compreender a presença dos 

imigrantes no município de Maringá, as ações de acolhimento e as condições de trabalho 

nos frigoríficos.  

Palavras-Chave: Migrações internacionais, Mobilidade territorial do trabalho, 

degradação do trabalho, saúde do trabalhador, frigorífico.  

 

Introdução 

A decisão por sair de seu país de origem na contemporaneidade é uma síntese 

de múltiplas determinações que se relacionam aos aspectos mais distintos possíveis. Entre 

refugiados de guerras civis, catástrofes ambientais, ou de países em profundas crises 

econômicas, a decisão de deslocar-se está relacionada principalmente com a busca pelo 

trabalho e, deste modo, pelo estabelecimento no local de destino. No entanto, o encontro 

de condições de trabalho absolutamente precárias, moradias insalubres e inadequadas, 

atos marcados pela xenofobia e racismo, são características que marcam tais fluxos 

migratórios. 

Tradicionalmente o destino das migrações internacionais se dá desde os 

países periféricos para os centrais e, pelo menos desde a década de 1980, houve ampliação 

do fluxo de trabalhadores como consequência do processo de mundialização do capital e  

                                                           
41 Graduando de Geografia da Universidade Estadual Paulista, Campus: Presidente Prudente-Sp. Membro 

do Centro de Estudos de Geografia do trabalho. Contato: danielcantarutti@hotmail.com  
42 Professor de Geografia do Instituto Federal de São Paulo, Campus Avançado Tupã-SP. Coordenador do 

Centro de Estudos sobre Técnica, Trabalho e Natureza (CETTRAN). Contato: fernando.heck@ifsp.edu.br  
43  Projeto de Pesquisa intitulado: Trabalhadores migrantes na frigorificação de carnes: condições de vida 

e trabalho dos haitianos em Maringá (PR). Com financiamento da FAPESP (PROCESSO 2017/22079-9). 
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da reestruturação produtiva (ANTUNES, 1999). No início do século XXI, mais 

especificamente desde o final do ano de 2010, o fluxo de homens e mulheres, oriundos 

do Haiti, passou a ter como destino o Brasil. Esse movimento internacional de 

trabalhadores haitianos se caracterizou pela entrada dos migrantes pelo estado do Acre, 

na condição de indocumentados, vítimas de redes de contrabando de migrantes e com 

realce para sua inserção no trabalho em linhas de produção frigoríficas (MAMED, 2016). 

O artigo trata deste tema, particularizando para a presença de haitianos no 

município de Maringá-PR. No primeiro item, discutimos como tem sido caracterizada a 

chegada destes migrantes ao município de Maringá e as experiências de associações e 

Organizações Não Governamentais (ONGs) que recebem estes trabalhadores. No 

segundo item, o debate trata sobre a inserção destes migrantes no processo de trabalho 

em frigorífico local (GT Foods). Compreende-se que esta inserção, dentre outros 

aspectos, se dá em virtude da resistência dos trabalhadores locais em inserir-se nas 

atividades da frigorificação de carnes, marcadas pela intensa degradação do trabalho 

(HECK, 2017). Ressalta-se, ainda, aspectos particulares da entrada dos migrantes 

haitianos em frigoríficos que, além de enfrentarem condições de trabalho degradantes, 

ainda são vítimas de exploração mais intensa, preconceito e assédio moral no trabalho. 

 

Migração e acolhida dos trabalhadores haitianos em Maringá: o papel das ONGS e 

Associações 

 

O fluxo dos haitianos para a Região Metropolitana de Maringá tem início no ano 

de 2010 como salientam Gomes (2016) e Kotsifas (2016), seguidos por imigrantes de 

outras nacionalidades (dominicanos, senegaleses entre outros), os quais têm sido 

agenciados e transportados por empresas de grande porte, entre elas os frigoríficos. Desde 

então, a população de haitianos na região vem crescendo. Atualmente, estima-se que haja 

cerca de 1.500 haitianos vivendo em Maringá e 4.000 na Região Metropolitana, segundo 

a Associação dos Haitianos de Maringá (AHM) e a Organização Não Governamental 

Associação de Reflexão e Ação Social (ARAS CÁRITAS). 

A AHM existe desde de 2014 e está em busca de sua formalização legal. Exerce 

um trabalho junto aos haitianos, com intuito de auxiliar na legalização desses imigrantes 

no país, renovação de passaportes, organização de eventos, ajuda em casos de necessidade 
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e, com apoio da Associação de Reflexão e Ação Social, organiza cursos de português para 

os imigrantes (KOTSIFAS, 2016). 

Segundo Ângela44 haitiana que compõe a diretoria da Associação Haitiana de 

Maringá, a principal tarefa da associação é acompanhar os haitianos recém chegados. Em 

uma de nossas conversas, ela relatou que em 2014 os haitianos procuraram ajuda para ir 

à delegacia, pois estavam sofrendo assédio moral de um diretor do frigorífico, o qual 

afirmava que, por serem estrangeiros, não tinham direito de reivindicar aumentos. Nessa 

ocasião os haitianos cogitavam em fazer uma greve. Ângela os acompanhou a delegacia 

como tradutora, entretanto meses depois esses trabalhadores foram embora da cidade e o 

caso encerrado.  

Os haitianos também apontam as formas hostis em que são tratados no trabalho, 

pois existem casos de desrespeito e preconceito, sem contar os salários menores do que 

os brasileiros exercendo a mesma função. Por isso, muitos haitianos estão indo embora 

do Brasil, dadas as condições precárias de vida aqui encontradas, afirma Jéssica. Deste 

modo, acreditamos que as observações de Petrus (2010) e Francalino (2010) são de 

grande relevância para compreendermos a importância dessas associações de imigrantes: 

 

Em tempos recentes, em função da insuficiente proteção e garantia de direitos 

aos grupos de refugiados e imigrantes, vêm crescendo, em diversos lugares do 

mundo, organizações de grupos de imigrantes que visam atender a necessidade 

e objetivos comuns. As associações apresentam maior ou menor grau de 

organização e/ou institucionalização em termos legais, mas representam, 

certamente, um espaço de fortalecimento dos laços entre os imigrantes e uma 

maneira de acesso e ampliação dos recursos relacionais de redes sociais já 

existentes. As associações de imigrantes das mais diversas naturezas exercem 

um papel importante tanto na transmissão de informação e no apoio aos que 

chegam, passam ou partem, quanto na reivindicação coletiva dos direitos dos 

imigrantes e de maiores possibilidades do mesmo. Como já indicado acima, as 

associações e comunidades apontam a possibilidade de constituição de uma 

identidade coletiva, sensação de pertencimento a um grupo (p.214). 

  

A ARAS/CARITAS, também oferece serviços de apoio aos imigrantes, 

sobretudo aos haitianos em Maringá e Região Metropolitana, os auxilia no preenchimento 

de formulários para obtenção de refúgio junto a Policia Federal, oferece assessoria 

jurídica, distribui uma cartilha em francês e criole45 contendo informações a respeito das  

 

                                                           
44 Nome fictício, o relato foi obtido através de entrevista.  
45 Língua praticada pela maioria dos trabalhadores haitianos que compõe-se da mistura do francês com as  

línguas nativas. 
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leis trabalhistas em vigência no país e, como citado acima, oferece curso de português aos 

recém chegados (GOMES 2016, KPTSIFAS, 2016). 

Segundo a assistente social Andressa que compõe o corpo de trabalho da 

CÁRITAS de Maringá, muitos haitianos têm formação superior, entretanto ocupam vagas 

de emprego que não requerem qualificação e por motivo de preconceito muitas empresas 

não contratam os imigrantes. Grande parte das vagas ofertadas aos haitianos são em linha 

de montagem, construção civil e limpeza. A CÁRITAS conta com o serviço de um 

advogado voluntário para auxiliar os imigrantes em questões jurídicas, como direitos 

trabalhistas, e regularização documentação.  

No momento de crescimento econômico registrado nos governos progressistas, 

isto é, antes da crise que atingiu o Brasil e resultou no golpe jurídico-midiático-

parlamentar de 2016, havia uma crescente necessidade de mão de obra para inúmeros 

setores econômicos e a contratação de imigrantes foi adotada pelas empresas como meio 

de manter e ampliar a produção. Assim, o município de Maringá despontou como 

possibilidade para esse grupo de imigrantes que foi mobilizado à procura de trabalho. 

Entretanto, Gomes (2016) aponta que com a retração econômica a nível nacional e 

regional, a oferta de vagas de trabalho tem diminuído, principalmente no setor da 

construção civil e também nos frigoríficos e, por isso, muitos haitianos se encontram 

desempregados. 

 

 

Processo de trabalho em frigoríficos e imigrantes haitianos 

 

O Grupo GTFoods, sediado em Maringá, segundo informações obtidas 

diretamente junto à empresa, situa-se entre os dez maiores exportadores de carne de 

frango do Brasil, e tem como meta alcançar as três primeiras colocações até 2020. O 

grupo concluiu 2014 com faturamento bruto de R$ 1,4 bilhão ante, R$ 1,2 bilhão 

registrado em 2013. Para manter esse elevado ritmo de produção, visando à exportação, 

recorre à mão de obra imigrante, pois a redução dos “custos” advindas da superexploração 

deste grupo de trabalhadores, garante ao capital condições comparativas. Corrobora para 

esta constatação a fala do procurador Heiler Ivens Natali do Ministério Público do 

Trabalho (MPT), ao tratar dos imigrantes em frigoríficos em reportagem à revista Carta 

Capital:  
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Os estrangeiros certamente vão entrar num círculo de superexploração, pois a 

carência é grande, e, como não conhecem a legislação brasileira, as empresas 

têm a segurança prática de que não serão demandadas judicialmente. Tanto é 

que, nas minhas fiscalizações, os estrangeiros são os que se calam, não se 

queixam. Sob a ótica do empregador, é ótimo (MENEZES, 2014, p.1). 

 

Além disso, outro aspecto importante é o controle dentro e fora do trabalho 

exercido pelas empresas, já que a mesma não mantém o esquema de exploração e controle 

somente no que tange ao processo de trabalho, mas também no local de moradia 

(THOMAZ JUNIOR, 2009). 

Inseridos em ocupações insalubres e ambientes frios nos frigoríficos de aves, 

e forçados aos constantes movimentos repetitivos por longas jornadas de trabalho diárias, 

os trabalhadores migrantes preenchem lacuna nesse setor, já que, dada as condições de 

precariedade, o trabalhador local evita ao máximo realizar essas funções (HECK; 

THOMAZ JUNIOR, 2012).  

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, na região de Maringá, 

no período de Janeiro de 2014 a Dezembro do mesmo ano, foram admitidos 3.459 

trabalhadores nas linhas de produção do setor de frigoríficos. Em contrapartida, foram 

desligados 3.095 trabalhadores, dos quais, 1.883 pediram demissão; outros 106 foram 

desligados por justa causa, 433 sem justa causa, 5 por motivos de morte e 668 por término 

de contrato; sendo que ao final tem-se 3.095 trabalhadores desligados. Desperta atenção 

às demissões a pedido dos próprios trabalhadores, que equivaleram a 60% de todos os 

desligamentos ocorridos no ano de 2014. Essa média percentual de demissões voluntárias 

também se faz presente em frigoríficos de outra região do estado do Paraná, como 

constataram Gemelli (2011), Bosi (2013), Varussa (2006) e Heck (2013).  

Os autores afirmam, a partir de constatações referenciadas em pesquisas, que 

o movimento de rejeição ao trabalho por parte dos trabalhadores em frigoríficos, se deve 

à elevada ocorrência de lesões, acidentes e péssimas condições de trabalho. O cenário de 

rejeição ao trabalho nas linhas de produção dos frigoríficos por parte dos trabalhadores 

locais impulsiona o capital a buscar mão de obra em localidades cada vez mais distantes, 

que, por falta de opção, aceita as condições de trabalho oferecidas (GEMELLI, 2011). É 

neste quadro de intensa precarização e degradação do trabalho que o trabalhador migrante 

internacional se insere. Tais imigrantes deslocam-se de países onde o emprego é escasso 

e as condições de vida e de trabalho são ainda mais aviltantes e precárias, como é o caso  
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do Haiti, Bangladesh, dentre outros, para preencherem diversas ocupações que são 

evitadas pelos trabalhadores brasileiros (MAMED, 2015). 

 O processo de mobilidade internacional do trabalho, ou seja, o deslocamento 

de trabalhadores no tempo e no espaço com objetivo de suprir a demanda de mão de obra 

necessária para a reprodução do capital, aumentando o exército industrial de reserva, 

forçando a diminuição dos salários e, consequentemente, auferindo lucros crescentes 

através da extração de trabalho não pago, se configura como estratégia do capital em 

escala mundial.  

A imigração haitiana soma-se a outros exemplos de mobilidade territorial do 

trabalho. Whitakker (2005) e Horowitz (1997) chamam a atenção para este fenômeno nos 

Estados Unidos, onde a indústria de frigorificação de carnes no Estado da Geórgia 

encontrou na imigração de trabalhadores latinos oriundos do México e América Central 

uma estratégia de rebaixamento dos salários. Tanto é que na década de 1990 cerca de 40% 

da força de trabalho da Tyson Foods (gigante norte-americana do setor) era composta por 

imigrantes latinos, tornando-se a principal mão de obra dos frigoríficos avícolas desde 

então. 

Gaudemar (1977) nos chama atenção para o deslocamento dos trabalhadores 

pelo espaço atendendo à acumulação do capital. Perpétua (2012) indica que “devido às 

condições de transporte e comunicação aperfeiçoadas e crescentemente mais difundidas 

pelo território, o capital não se vê obrigado a servir-se dos “estoques” imediatos da força 

de trabalho, podendo servir-se de “braços” vindos de longe, cujo valor de uso seja mais 

barato e cuja necessidade imponha resignação face à exploração” (p.73). 

 Esses trabalhadores imigrantes além das condições insalubres de trabalho, 

dentro de câmaras frias e exercendo movimentos repetitivos sem intervalos adequados e 

os descansos previstos na NR 3646, ainda são vítimas de preconceito por parte de seus 

superiores ou chefes imediatos. Segundo reportagem do Jornal Gazeta do Povo47, em 

2014 um grupo de nove haitianos procurou a Delegacia de Maringá para prestar queixa 

contra um de seus superiores, pois o mesmo afirmou que eles não tinham direito a 

aumento salarial por não serem brasileiros e terem vindo de um país devastado por 

                                                           
46A Norma NR-36 deve nortear a organização e ritmo de trabalho, pausas para recuperação e descanso, 

redução do tempo de exposição, adequação do mobiliário, do ambiente e das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores. 
47 Para conferir a reportagem completa, acesse o link: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-

cidadania/haitianos-se-unem-por-seus-direitos-ecwrsb7emprk6wkf4aiabwb4e/ 
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terremotos. Na mesma reportagem, os haitianos dizem se organizarem em associações 

que visam o apoio aos imigrantes e estruturam pautas com reivindicações, em busca de 

melhores salários e abertura de novas frentes de trabalho. 

Essas informações foram ratificadas através da conversa que tivemos com o 

procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT) de Maringá Fábio Alcure. Ele nos 

relata a importância do ARAS-Cáritas nas ações de acolhida e suporte aos imigrantes 

haitianos, também comenta sobre ações de fiscalizações realizadas nos frigoríficos da 

região e inquéritos instaurados, motivados por denúncias de assédio moral e preconceito 

aos trabalhadores haitianos, principalmente no âmbito da empresa frigorífica GT Foods.  

Através de autorização concebida pelo referido procurador, tivemos acesso 

aos procedimentos investigatórios, sejam eles inquéritos ou Ações Civis Públicas levados 

a cabo (ACP) pelo Ministério Público de Trabalho (MPT). Dentre eles, chamou nossa 

atenção denúncias de assédio moral e discriminação sofridas pelos trabalhadores 

haitianos. A (Figura 1) destaca o relato de um trabalhador haitiano, em que podemos notar 

práticas de preconceito e assédio moral na rotina laboral dos trabalhadores migrantes 

contratados para integrar as linhas de produção da empresa GtFoods.   

 

Figura 1 – Imagem retirada do Inquérito Civil 000011.2014.09.001/4 

Fonte: MPT digital 

 

  Esta realidade não se circunscreve apenas ao âmbito da empresa GTFoods 

em Maringá. Pesquisa realizada com trabalhadores imigrantes haitianos no setor 

frigorífico do município de Chapecó localizado no Estado de Santa Catarina indica 

situações semelhantes. Magalhães (2015) sinaliza a superexploração da mão de obra 

migrante, sendo estes os que ocupam as tarefas mais pesadas da divisão técnica do  
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trabalho no frigorífico como o setor de pendura, em que há carregamento de peças pesadas 

de carne e o setor de miúdos, em que os braços geralmente elevam-se a mais de 90 graus 

em direção à altura dos ombros. Além disso, ainda recebem remuneração inferior aos 

trabalhadores brasileiros sendo também vítimas de preconceito e assédio moral 

simplesmente pelo fato de serem imigrantes.  

 

Considerações Finais  

 

Percebe-se, a partir dos resultados da pesquisa que a migração comporta 

múltiplas determinações, porém o trabalho é central no entendimento dos fluxos 

migratórios. Este elemento encontra-se intrinsecamente relacionado com o ato de migrar, 

haja vista que a ausência de trabalho e condições mínimas de vida nos países de origem, 

impulsiona a escolha do Brasil como destino para o caso dos haitianos.  

Os trabalhadores haitianos migram em busca de melhores condições de vida, 

entretanto, percebem que a realidade não condiz com as expectativas. Por isso, é possível 

afirmar que as fronteiras flexíveis para o capital, em tempos de globalização, além de não 

se apresentarem de forma semelhante aos imigrantes internacionais oriundos dos países 

localizados na periferia do capitalismo (quase sempre são considerados indesejáveis e 

ilegais o que alimenta a xenofobia), traduzem-se na inserção precária destes imigrantes 

no mercado de trabalho dos países para os quais se deslocam. 

Com a pesquisa percebemos que além da típica condição de trabalho intenso 

e repetitivo das linhas de produção dos frigoríficos é preciso compreender que a violação 

de direitos trabalhistas, discriminação e o assédio moral recaem de forma mais evidente 

sobre os trabalhadores imigrantes. Portanto, é possível apontar a partir dos resultados 

obtidos, que os estudos sobre realidade social do trabalho no setor de frigoríficos devem, 

cada vez mais, levar em consideração a dimensão étnico-racial, as práticas xenofóbicas e 

a exploração mais intensa que recai sobre este grupo particular de trabalhadores. Estes 

são temas fundamentais para avançar os estudos sobre a mobilidade territorial do trabalho 

e o entendimento da relação entre migração e trabalho. 
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UM OLHAR SOBRE O TERRITÓRIO: PROCESSOS DE 

DESTERRITORIALIZAÇÃO E RETERRITORIALIZAÇÃO DECORRENTES 

DA INSTALAÇÃO DA UHE ITÁ48 

Daniela Feyh Wagner49 

Resumo 

Dentro da Geografia, há diferentes autores que estudam acerca dos conceitos norteadores 

desta ciência. Assim, a cada novo estudo, há novas contribuições, sendo que estes 

auxiliam a compreender a realidade que nos cerca. Assim, pretende-se compreender a 

partir das leituras de alguns autores, o conceito de território, bem como de processos dele 

decorrentes: desterritorialização e reterritorialização. Tais conceitos são base para 

assimilar os processos ocorridos na cidade de Itá-SC, sucedidos da instalação da Usina 

Hidrelétrica (UHE) no município.  

Palavras-chave: Território; Desterritorialização; Reterritorialização; Itá. 

 

O território e os processos de desterritorialização e reterritorialização 

Cabe, inicialmente, discutir acerca do conceito de território e de como este pode 

ser usado para explicar a realidade analisada. Assim, este conceito (ou categoria) possui 

diferentes compreensões, dependendo da visão do autor que o estudou, trazendo com o 

passar dos anos novas contribuições para a ciência geográfica. Assim, optou-se por olhar 

o território à luz de obras de alguns autores, sendo eles: Raffestin (1993), Souza (2001), 

Haesbaert (2004) e Saquet (2004).  

Para Claude Raffestin (1993), o território é abordado com ênfase na base político-

administrativa, materializado no território nacional, o espaço físico onde a nação está 

localizada, ou seja, um espaço delimitado por uma ordem jurídica e política, marcado por 

linhas, limites e fronteiras. Desta forma, apropriar-se de um espaço, é territorializar-se 

nele (RAFFESTIN, 1993). 

                                                           
48 Este texto sintetiza resultados da pesquisa desenvolvida para realização do trabalho de conclusão do curso 

de Graduação em Geografia, na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), sob orientação do Prof. Dr. 

Igor Catalão. 

 
49 Universidade Federal de Santa Maria. Grupo de Estudos Geografia, Trabalho e Ambiente. Contato: 

danielafeyhwagner2@gmail.com  

mailto:danielafeyhwagner2@gmail.com
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O autor ressalta ainda que “o território se apóia no espaço, mas não é o espaço. É 

uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que 

envolve, se inscreve num campo de poder” (RAFFESTIN, 1993, p. 144). Assim, uma 

ideia muito presente na leitura de Raffestin, é a das relações de poder que se dão dentro 

do território. 

Já Rogério Haesbaert analisa o território de acordo com diferentes enfoques, 

baseando-se em três aspectos básicos, sendo que o primeiro deles, o jurídico-político, que 

vai de encontro com o que Raffestin defendia. O segundo aspecto diz respeito à cultura, 

que prioriza as dimensões simbólicas da apropriação do espaço. Por fim, a dimensão 

econômica, “que destaca a desterritorialização em sua perspectiva material, como produto 

espacial do embate entre classes sociais e da relação capital-trabalho”. (Haesbaert apud 

Sposito, 2004, p.18). 

Na abordagem de Marcelo Lopes de Souza, o território é visto nas perspectivas 

política e cultural. Salienta-se que o território é definido e delimitado por e a partir de 

relações de poder, sendo que este não se restringe somente ao Estado e não pode ser 

confundido com violência e dominação. Desta forma, o conceito de território engloba 

mais que o espaço delimitado pelo Estado-Nação (SOUZA, 2001). 

Assim, ainda de acordo com o autor, “todo espaço definido e delimitado por e a 

partir de relações de poder é um território, do quarteirão aterrorizado por uma gangue de 

jovens até o bloco constituído pelos países membros da OTAN”. (Souza, 2001, p.11). 

Desta maneira, Souza reconhece a existência de múltiplos territórios.  

Por fim, traz-se a concepção de Marcos Aurélio Saquet, que faz um resgate das 

diferentes interpretações do conceito de território, corroborando com Haesbaert sobre as 

dimensões jurídico-política, econômica e cultural. No entanto, além das vertentes 

mencionadas, Saquet também considera a viés da natureza, que sempre estará presente 

dentro do território. A natureza está no território, é dele indissociável (SAQUET, 2004) 

A partir do território, derivam os processos de desterritorialização e 

reterritorialização, que para Fuini (2017, p. 24-5),  
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Desterritorializar-se é se engajar em uma linha de fuga, sair do seu curso e 

dissolver (ou destruir) os territórios originais por sistemas maquínicos a 

atravessar os estratos de ordenamento mental e material. Significa abandonar 

o território, fugir, e a reterritorialização seria ir ao encontro, construir um 

território por novos agenciamentos maquínicos.  

 

Desterritorialização e reterritorialização decorrentes da instalação da UHE Itá  

O município de Itá está localizado no Oeste de Santa Catarina, na microrregião do 

Alto Uruguai Catarinense, caracterizado como microrregião de Concórdia, possuindo 

6.426 habitantes, de acordo com o Censo 2010 do IBGE. Ao Sul do munícipio, passa o 

Rio Uruguai, que é o limite estabelecido entre os estados de Santa Catarina e do Rio 

Grande do Sul, sendo que ao Sul Itá faz também limite com o município de Aratiba – RS; 

ao Norte, faz limite com o município de Seara – SC; ao Leste limita-se com os municípios 

de Arabutã e Concórdia – SC; e a Oeste com o município de Paial – SC.  

Por meio do processo de modernização do território nacional, optou-se pela 

construção de usinas hidrelétricas para alimentar o desenvolvimento urbano-industrial 

brasileiro, e o Oeste catarinense, privilegiado pela existência de rios em boa situação de 

exploração energética, especialmente o Uruguai e seus afluentes, possuía as condições 

necessárias para a instalação de plantas hidroenergéticas. Um destes pontos propícios para 

a instalação localizava-se no município de Itá – SC (ESPÍNDOLA, 2009). 

Paralelamente aos estudos de viabilidade e efetiva construção da UHE Itá, houve 

todo um processo de consultas junto à comunidade, com conversas, difusão de 

informações por meio da mídia local (principalmente jornais) para que população se 

convencesse que apesar das perdas (materiais e imateriais), a obra traria muitos benefícios 

aos habitantes.  

Ainda, como a parte urbana de Itá ficaria totalmente submersa devido ao 

enchimento do reservatório da usina, houve deslocamento do antigo sítio urbano ao novo, 

uma vez que o terreno escolhido para a nova cidade estava localizado a aproximadamente 

5 km da velha Itá50, mas ainda no centro do território municipal, preservando, na medida 

do possível, as relações de vizinhança anteriores. De acordo com o discurso oficial da 

                                                           
50 As analogias nova e velha Itá referem-se à localização do sítio urbano. No primeiro caso, faz-se alusão a 

localização atual. Quanto ao segundo, refere-se ao centro urbano que foi submerso pelas águas da barragem. 
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empresa responsável pela obra, o plano urbano procurou respeitar os hábitos locais, sem 

deixar de trazer para a nova cidade valores urbanísticos mais contemporâneos. 

De acordo com Espíndola (2009, p. 175), “a cidade de Itá foi totalmente relocada, 

em 1997, no final de um processo muito elogiado na época. Primeiramente houve uma 

longa transição, antes do enchimento da barragem, na qual coexistiam as duas Itás”. A 

coexistência das duas cidades é explicada por Espíndola (2009, p. 175-6, apud Espíndola, 

1998, p. 41) como: 

Uma complexidade de situações, uma multiplicidade de espaços reificados. 

Num primeiro momento, para os moradores, havia a cidade de Itá 

―ontológica, um local com um espaço existente na sua concretude e ainda 

pleno em suas relações de sociabilidade. Depois, com a notícia da implantação 

da Usina, criam-se várias expectativas e aflições para os moradores; o espaço 

da cidade velha passa a ser dividido com trabalhadores que estavam no local 

devido às obras (operários técnicos, etc.) e, na convivência com o outro, 

alteraram-se as redes de sociabilidade. Em outro momento, passam a ser dois 

locais e dois espaços, a cidade velha e a cidade nova, simultaneamente em 

funcionamento: a nova, preferencialmente um local residencial, com algumas 

famílias ―pioneiras - como chamavam os próprios itaenses - e a velha, um 

local residencial, comercial, enfim, onde ainda girava toda sociabilidade dos 

moradores. 

Além a relocação de famílias para a nova cidade, muitas acabaram indo para 

outros municípios, para locais de reassentamento estruturados pela empresa construtora 

da UHE Itá. Assim, foram reassentadas 444 famílias em 8 reassentamentos, nos 

municípios de: Marmeleiro-PR; Campo Erê-SC; Mangueirinha-PR; Chopinzinho-PR; 5°) 

Honório Serpa-PR; Chiapeta-RS; Campos Novos-SC; Catuípe-RS (RADAELLI, 

ALVES, 2001). 

Sobre os processos de relocação e reassentamento, pode-se dizer que não houve 

muita autonomia da população itaense, pois “redes cada vez mais globais amarram a vida 

cotidiana numa trama de (des)controles, [e] a reterritorialização dominante dos nossos 

dias é um processo complexo e geralmente vinculado apenas ao caráter funcional do 

território” (Haesbaert, 2000, p. 173), seguindo parâmetros definidos em grande parte pela 

empresa executora da obra da usina hidrelétrica. 
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Considerações Finais 

Durante o processo de relocação, foi dada ênfase primeiramente aos lotes 

destinados a órgãos públicos, depois aos comerciais e por último aos residenciais. Assim, 

não foi possível recriar a antiga estrutura de proximidade das residências e lotes no novo 

centro. Muitos moradores sentiram-se desfavorecidos quanto à escolha dos lotes, porque, 

de acordo com sua visão, acabaram ficando à margem nesta nova disposição espacial da 

cidade (PEIXER, 1993). 

Vale frisar ainda que os primeiros moradores a escolherem seus lotes de terra na 

nova Itá eram aqueles que moravam na parte central da velha Itá, mantendo de certa forma 

seus privilégios, pois ao serem os primeiros a escolherem seus lotes, fixavam-se próximos 

ao novo centro urbano. Da maneira igual, os moradores da parte mais periférica do antigo 

sítio urbano escolheram seus terrenos por último, e acabaram ficando com os lotes 

remanescentes, que consequentemente também se localizavam às margens no projeto da 

nova Itá. Esta população, que já era desfavorecida, manteve sua situação. 

A partir do exposto, pode-se declarar que na atualidade, não há territórios sem 

reações, embates, divergências. Os conflitos fazem parte da formação, manutenção e 

perda de territórios, sendo estes somados espaço, atores e jogos de poder. Assim, as 

marcas da globalização são traduzidas pela fragmentação de territórios, permeados pelas 

relações de poder, que dependem da ação de sujeitos em determinada porção do espaço 

(STÜRMER, COSTA, 2017).  
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A ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES NA SEXTA-FEIRA 

SANTA NO MUNÍCIPIO DE SÃO PEDRO DO SUL-RS 

Denner Adonis Menezes Machado51 

Eduardo Schiavone Cardoso52 

Resumo 

O presente trabalho baseou-se em identificar como se da à organização da venda de 

pescado na sexta-feira Santa no município de São Pedro do Sul, buscando enfatizar os 

benefícios que essa venda de pescado corrobora tanto para os aquicultores locais que 

comercializam seus pescado na feira do produtor, desta forma oportunizando empregos 

diretos e indiretos, gerando a partir disso renda a diversos grupos familiares e 

contribuindo para crescimento econômico do município.  

Palavras-chave: Pescado; Organização Espacial; Feira do Produtor; Produtores Rurais; 

Emater. 

 

Introdução 

Este trabalho ressalta como piscicultores se organizam para a comercialização do 

pescado durante a sexta-feira santa, do ano de 2018, no munícipio de São Pedro do Sul-

RS. Caracteriza-se a aquicultura identificando os agentes produtivos e a importância 

econômica envolvendo o cultivo de peixes no município.  

Tem como objetivo caracterizar e analisar o perfil da aquicultura, partindo de 

referenciais e contribuições da Ciência Geográfica. Primeiramente buscou-se bases 

teóricas através de leituras de autores com conhecimento sobre a temática abordada no 

trabalho, tais como reportagens, notícias, revistas acadêmicas e livros. Através de dados 

demográficos, econômicos e sociais, buscou-se inserir a atividade no contexto do 

município e relacionar a aquicultura com a dinâmica social e econômica de São Pedro do 

Sul. A partir da realização de entrevistas semiestruturadas destaca-se a importância da 

Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul e da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Emater) como os principais parceiros para a realização da feira do peixe 

vivo no município de São Pedro do Sul no ano 2018. 

                                                           
51 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).Contato: Denner_menezes@hotmail.com 
52 Universidade Federal de Santa Maria(UFSM).Contato: educard@smail.ufsm.br 
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Caracterização da área de estudo 

O município de São Pedro do Sul está localizado na Região Sul do Brasil, mais 

precisamente na porção central do estado do Rio Grande do Sul e possui território de 

873,6 km², geograficamente limitado pelas coordenadas 29°46’12" a 29°26’24” de 

latitude sul e 54°30’36” a 53°56’54” de longitude oeste. Segundo os dados do Instituto 

Brasileiro e Estatística (IBGE), conforme o último senso realizado no ano de 2010, a 

unidade territorial em estudo apresenta uma população estimada em cerca de 16.365 

habitantes. O município faz parte ainda da Mesorregião Centro Ocidental Rio-Grandense 

(IBGE), regionalização definida por critérios sociais e econômicos. Apresenta como 

municípios limítrofes Quevedos, Toropi e Mata ao norte, os municípios de São Martinho 

da Serra e Santa Maria a leste, Dilermando de Aguiar e Cacequi ao sul e São Vicente do 

Sul ao oeste. 

 

Figura 1: Mapa de localização de São Pedro do Sul/RS.    

Org: Menezes, Denner 
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A cidade de São Pedro do Sul situa-se a aproximadamente a 358 km da capital do 

Estado, Porto Alegre e a cerca de 40 km de Santa Maria, tendo como principal via de 

acesso a BR 287. 

O município de São Pedro do Sul em sua economia apresenta o setor terciário 

(comércio e serviços) como principal setor econômico, acrescentando a maior parcela do 

Produto Interno Bruto municipal - PIB. No ano de 2008 o município somou um PIB 

(considerando- se o Valor Adicionado) de R$ 170.702.000 sendo que o setor terciário 

representa 58%, o secundário 18% e o primário 24% deste montante. (IBGE, 2018) 

Entre as atividades econômicas desenvolvidas no setor secundário destaca-se a 

indústria de beneficiamento de arroz. Além disso, são encontradas no município fábricas 

de esquadrias de ferro, funilarias, esquadrias de madeira, móveis, fábricas de calçados, 

tipografias e malharias. 

O município de São Pedro do Sul apresenta estrutura fundiária com a presença 

predominante de pequenas e médias propriedades (até 50 ha e na faixa de 50 a 500 ha 

respectivamente) típicas na porção central como também na parte norte/nordeste do 

município. As maiores propriedades (maiores que 500 ha) encontram-se nas áreas 

próximas aos rios Toropi e Ibicuí-mirim, associadas ao plantio de arroz. O perfil da 

agricultura é marcado pela produção diversificada, predominando o arroz, soja, milho, 

mandioca e cana-de-açúcar além de outras culturas menos expressivas. 

O setor primário é também caracterizado pela pecuária, onde se destacam as 

criações de bovinos, existindo também uma grande quantidade de aves, ovinos e suínos. 

A presença de leitarias e da apicultura também é marcante no município. 

 

A Aquicultura em São Pedro Do Sul e a comercialização 

Nas últimas décadas a aquicultura vem se destacando com uma das atividades 

sustentáveis na produção de alimentos saudáveis e que vem contribuindo para criação de 

empregos e renda.  

De acordo com Siqueira (2017, p.15): 

 A aquicultura é a reprodução e o crescimento de organismos aquáticos, como 

plantas e animais (peixes, moluscos, crustáceos, anfíbios e répteis) em 

ambiente aquático controlado ou semicontrolado, tal como, por exemplo, em 

fazendas, para criação de peixes em lagos e/ou tanques; em rios; ou no mar.  
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Desta forma a aquicultura pode ser realizada em pequena escala onde envolve o 

trabalho familiar e o de grande escala que envolve o empresarial. O município tem sua 

base voltada para o setor terciário e no primário o munícipio se destaca pela produção de 

grãos e o efetivo bovino. A Aquicultura no município envolve o predomínio de mão de 

obra familiar, sendo esta atividade uma renda complementar, além de ser consumido o 

não comercializado. As principais espécies de peixes cultivadas são a Carpa Capim, 

Carpa Húngara, Prateada e Carpa cabeça grande, Tilapía, Traíra e Trairão. Os alevinos 

são disponibilizados pela secretaria de agricultura de São Pedro do Sul, que por meio de 

uma parceria com a Emater-Ascar disponibiliza ajuda técnica para o cultivo, despesca e 

a comercialização. 

A época de maior destaque da comercialização de peixes é na semana santa, pois 

o município apresenta uma população majoritariamente de católicos que seguem a 

restrição de não comer carne (IBGE,2010). De acordo com Barros (2009) “A abstinência 

a carne surgiu ora como uma regra da Igreja, que deveria ser cumprida por todo bom 

católico, ora por determinação cultural e reprodução de uma tradição”. A venda deste 

pescado reúne a produção de quatro produtores do município junto às dependências da 

Feira do Produtor, localizada próxima à Praça Crescêncio Pereira, no centro da cidade. 

Esta feira acontece quatro vezes durante a semana santa: de segunda-feira à quinta-feira.  

A feira tem um papel fundamental na organização social destes agricultores, na 

distribuição e consumo do pescado, gerando mudanças na organização espacial tanto para 

um meio de vida melhor, mas como uma condição para o futuro.  

Segundo Correa (2003, p.55):  

A organização espacial é expressão da produção material do homem, resultado 

de seu trabalho social sendo resultante da apropriação e transformação da 

natureza e da incorporação na superfície terrestre desta forma gerara um 

processo de produção e também de reprodução.  

 

 

A figura 2 demonstra a área onde é vendida a produção dos peixes. 
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Figura 2: Feira do Produtor  São Pedro do Sul/RS. 

Fonte: Menezes, Denner. 

 

 

Dados econômicos de produção e comercialização 

 

O trabalho de despesca para venda na feira acontece em 4 propriedades , 3 fazem 

a despesca anualmente, 1 a cada dois anos. Este trabalho é realizado totalmente pelos 

familiares. A época de despesca segue o padrão regional, onde a grande maioria dos 

produtores realiza a venda próximo da Semana Santa. Os aquicultores além da produção 

de pescado produzem em suas propriedades outras culturas como feijão, principalmente 

para subsistência, o arroz, o milho. As palavras de um dos entrevistados evidenciam 

claramente o envolvimento do trabalho familiar e das atividades realizadas 

concomitantemente a aquicultura: 

Eu e a minha esposa começamos a mudar o nosso foco há uns 15 anos, além 

da piscicultura nos plantamos arroz e milho, mas hoje a piscicultura tem sido 

mais produtiva e com trabalho menos penoso para nós. Além de nós dois hoje 

o meu cunhado e meu irmão também trabalham com a gente, tanto com os 

alevinos como com os peixes grandes. Nossos filhos também gostam bastante 

da lida com os peixes, eles ainda são pequenos, mas já estão pegando gosto 

pela coisa. (PRODUTOR 1). 
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Com a parceria do piscicultor juntamente com Emater-Ascar proporcionou ao 

produtor condições de trabalho, tanto na propriedade quanto na hora da comercialização. 

[...] Esse ano a organização ficou muito boa. Houve uma reunião antes, no 

escritório da Emater, e dividimos os quatro produtores em dias diferentes para 

fazer as vendas, e eu acho que essa estratégia funcionou muito bem desde o 

início, a Emater-Ascar esteve presente, ajudando tanto nessa transição quanto 

depois, na nossa produção. Sem ela, não teríamos conseguido fazer tudo o que 

se está fazendo hoje. (PRODUTOR 3) 

 

A média de pescado comercializado na feira em 2018 foi entorno 3.765 kg entre 

os quatro produtores em quatro dias de feira. Na tabela 1 especificamos as diferentes 

espécies de peixes comercializados por cada um dos quatro produtores. 

 

Tabela 1- Quantidade de pescado comercializado na feira do produtor em São Pedro do 

Sul-RS. 

Pescados Venda 

produtor 

1 

Venda 

produtor 

2 

Venda 

produtor 

3 

Venda 

produtor 

4 

Total 

Carpa Capim 222 kg 100 kg 79 kg 100 kg  

Carpa Húngara 253 kg 99 kg 200 kg 63 kg  

Carpa prateada 383 kg 422 kg 351 kg 556 kg  

Carpa cabeça 

grande 

192 kg 198 kg 200 kg 200 kg  

Traíra/Trairão 0 67 kg 30 kg 0  

Tílapia 0 0 0 50 kg 3.765 kg 
Fonte: Produtores rurais e Emater-ascar. 

 

Conforme estimativa da Emater a produção do pescado no munícipio de São Pedro 

do Sul no ano de 2018 chegara a 53 mil quilos de peixe produzidos. Desta forma a feira 

corrobora cerca de 7,10% da produção anual em quatro dias de feira. Esta produção não 

é maior, pois estes agricultores não podem vender em supermercados, pois alguns não 

possuem a certificação exigida por essas redes, sendo então comercializados na feira do 

produtor do município. A figura 2 e 3 mostra os produtores comercializando o pescado. 
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Figura 3: Venda de Peixe no estande do (produtor 1) em São Pedro do Sul/RS. 
Fonte: Menezes, Denner 

 

 

Figura 4: Venda de Peixe no estande do (produtor 3) em São Pedro do Sul/RS. 
Fonte: Menezes, Denner. 
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A renda gerada nos dias de feira torna-se um importante complemento na renda 

destes produtores. O valor pago pelos consumidores pelo preço do pescado é estipulado 

pela Emater e varia na faixa de preços entre 6,50 a 15 reais o quilo. Abaixo ressalta-se os 

valores recebidos pelos produtores entrevistos com a comercialização do pescado. 

 

Tabela 2-Valor total recebido por produtor pela venda de pescado na feira do produtor 

em São Pedro do Sul-RS. 

 

 

 

 

Fonte: Produtores rurais e Emater-ascar. 

 

A venda deste pescado aquece o comercio local, pois grande maioria do peixe 

comercializado é preparada na forma de grelhados. Desta forma, faz com que o 

consumidor compre outros produtos como acompanhamento e consequentemente 

dinamize o comércio local.  

 

Considerações finais  

Durante a pesquisa percebe-se que com o incentivo de parcerias como Emater/RS-

Ascar, os produtores rurais conseguiram aumentar sua produção de pescado corroborando 

com o desenvolvimento local e municipal. Apesar de ainda pequena a produção local, a 

participação dos aquicultores na feira é de extrema importância, pois além de consumido 

o pescado tornou-se uma importante renda complementar para alguns produtores. 

Oportunizando empregos diretos e indiretos, gerando a partir disso renda a diversos 

grupos familiares, a aquicultura tem proporcionado ganhos econômicos a produtores que 

com isso dinamizam diferentes setores da economia local. Logo, a aquicultura colabora 

tanto com o desenvolvimento individual de cada produtor quanto um desenvolvimento 

coletivo, tendo em vista que outros indivíduos também se beneficiando, mesmo que 

Piscicultor Valor em R$ 

Produtor 1 8.586 

Produtor 2 7.251 

Produtor 3 6.851 

Produtor 4 7.611 



 

112 
 

indiretamente, com o desenvolvimento dessa atividade que para alguns ainda é uma 

atividade complementar.  
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O PNAE COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO E 

VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Dreisse Gabbi Fantineli53 

Eduardo Schiavone Cardoso54 

Introdução 

O segmento da agricultura familiar por muitos anos ficou em segundo plano com 

relação aos incentivos do poder público, pois este, só tinha os olhos voltados para os 

grandes produtores que produziam para o mercado externo, pois conforme Graziano Neto 

(1984, p. 58/59), “os chamados produtos de exportação sempre foram privilegiados, em 

termos de crédito, pesquisa e demais políticas governamentais de incentivo, [...]”. Foi 

com muita luta, e a partir de 1996, com a criação do PRONAF que os agricultores 

familiares começam a ter mais benefícios (como politicas públicas, crédito, etc.).  

Os agricultores familiares possuem grande importância, entre as quais podemos 

destacar o abastecimento do mercado interno, a produção de alimentos com mais 

qualidade e também, a uma produção mais sustentável (devido menor escala de 

produção).  

Dentre as politicas públicas, podemos destacar o PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) que tem ligação direta com a merenda escolar. Esse programa é 

importante tanto para a agricultura familiar que possui a venda garantida de parte de seus 

produtos, e também para as crianças e jovens, que possuem uma merenda com produtos 

de qualidade e procedência.  

Este trabalho tem como objetivo analisar e compreender a importância do PNAE 

no sentido de desenvolvimento e de valorização da agricultura familiar. Foram 

entrevistados os extensionistas da EMATER dos municípios de Faxinal do Soturno e de 

Itaara, ambos localizados no Rio Grande do sul, que tem contato direto com os produtores 

participantes do PNAE, para saber a visão que eles possuem quanto essa questão de 

valorização dos agricultores.  

 

                                                           
53 Doutoranda em Geografia pelo PPGGEO/ UFSM; participante do Grupo de Estudos/Pesquisa: Geografia, 

Trabalho e Ambiente. dreissefantineli@gmail.com; 
54 Professor Dr. Associado do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Santa Maria; 

Coordenador do Grupo de Estudos/Pesquisa: Geografia, Trabalho e Ambiente. educard@smail.ufsm.br. 
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O trabalho se justifica na importância de verificar se as politicas públicas, no caso 

o PNAE, realmente cumpre um de seus objetivos, que é de contribuir na valorização dos 

agricultores familiares. 

 

Agricultura Familiar e o PNAE  

O Programa Nacional de alimentação Escolar (PNAE) é uma política pública 

criada pelo governo, que beneficia os alunos que recebem uma merenda de qualidade. De 

acordo com o FNDE (2014, p. 9), 

 
O PNAE é o mais antigo programa do governo brasileiro na área de 

alimentação escolar e de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), sendo 

considerado um dos maiores e mais abrangentes do mundo no que se refere ao 

atendimento universal aos escolares e de garantia do direito humano à 

alimentação adequada e saudável. 

 

E a partir de 2009 o poder público inseriu os agricultores familiares no Programa 

da merenda escolar, como forma de fortalecer esse segmento. A lei que estabeleceu que 

parte da merenda escolar deve ser adquirido da agricultura familiar, foi a Lei 11.947, de 

16 de junho de 2009, que diz: 

 

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito 

do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os 

assentamentos da reforma agrária, às comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas (BRASIL, 2009). 

 

 O PNAE contribui tanto para os alunos que irão receber alimentos de qualidade, 

como também, os agricultores, que terão a venda garantida de parte de seus produtos. “O 

programa incorpora, assim, elementos relacionados à produção, acesso e consumo, com 

o objetivo de, simultaneamente, oferecer alimentação saudável aos alunos de escolas 

públicas de educação básica do Brasil e estimular a agricultura familiar nacional” (FNDE, 

2015, p. 4).  

 E além da venda garantida para a merenda escolar, os produtores através do 

Programa, conseguem divulgar os seus produtos, podendo vender nas feiras, em suas 

propriedades, para os mercados, etc., pois a participação no PNAE passa para a população 

um tipo de “selo”, mostrando que os seus produtos tem qualidade. 

 



 

115 
 

 

 

Considerações 

 É possível verificar que o PNAE contribui de maneira significativa para o 

desenvolvimento e valorização dos agricultores familiares, pois valoriza e reconhece o 

trabalho dos mesmos. Os participantes do Programa possuem uma venda garantida de 

parte de seus produtos, além de serem estimulados a produzirem mais.  

 Fica claro que devem existir mais políticas públicas como o PNAE, que realmente 

contribuem para a valorização do agricultor familiar, ao mesmo tempo em que garante 

uma merenda de qualidade para os alunos das escolas beneficiadas.  
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PESCADORES ARTESANAIS, POLÍTICA E TERRITÓRIO 
 

Eduardo Schiavone Cardoso55 

 

 

As reflexões deste artigo foram inicialmente formuladas como parte do trabalho 

de doutoramento realizado no âmbito do Departamento de Geografia da Universidade de 

São Paulo, durante o final dos anos de 1990 e início do século XXI. Na ocasião foram 

apontados alguns princípios que poderiam nortear o estabelecimento de políticas 

pesqueiras, incorporando enfoques, até então, pouco usuais para a análise das pescarias. 

Tais princípios se resumem em considerar o conhecimento dos pescadores na gestão 

pesqueira, o uso da categoria território no processo de gestão e a ampliação dos 

mecanismos de decisão para a participação dos pescadores e suas organizações.  

No presente trabalho tais questões são retomadas no sentido de apontar para 

diversas possibilidades de abordagem da questão pesqueira pelos estudos em Geografia, 

envolvendo o intercâmbio entre as diversas formas de construção do saber sobre a pesca, 

a participação dos pescadores nos processos decisórios e na vida de suas localidades e a 

consideração da questão territorial na análise das pescarias. Consiste em uma atualização 

das reflexões elaboradas no contexto do doutoramento quase duas décadas depois de 

defendida a tese, demonstrando a validade, ou não de tais proposições.  

A estas abordagens, outras reflexões podem ser agregadas, tais como o estudo da 

distribuição dos recursos pesqueiros, a geografia econômica da atividade pesqueira, os 

impactos da degradação do ambiente sobre a pesca, a relação da pesca com as demais 

atividades socioeconômicas desenvolvidas nos espaços marinhos e ribeirinhos, a questão 

da cultura dos pescadores e da pesca, dentre outras. Abre-se assim uma gama de 

possibilidades de abordagem geográfica da atividade pesqueira, demonstrando a 

importância de tratar a questão pesqueira sob um prisma que comporte a reflexão espacial. 

Aponta também para uma temática que foi trabalhada ao longo da história do pensamento 

geográfico e que se atualiza frente às novas questões de ordenamento espacial e territorial 

do mundo contemporâneo e frente as novas abordagens da ciência geográfica. 

 

Palavras-chave: Pescadores Artesanais; Território; Geografia  
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O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NO 

ALTO SERTÃO SERGIPANO: O CAMPESINATO E A REPRODUÇÃO 

SOCIAL  

Fábio Ferreira Santos56 

Maria Franco Garcia57 

 

Resumo 

Este artigo tem por objetivo refletir sobre a relação atual entre o campesinato, organizado 

e em luta, e o projeto territorial que o Estado tem para o campo, desde a particularidade 

do Alto Sertão sergipano (ASS). Para isso, partimos da análise de um conjunto de ações 

públicas, que tem levado a idealização e execução de projetos para a dinamização da 

agricultura de base familiar, na produção e comercialização de alimentos. 

Especificamente, interessa-nos discutir os limites e possibilidades que o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem para o campesinato do ASS, enquanto uma 

das políticas públicas, mais antigas de combate à pobreza no campo. Assim, as leituras 

bibliográficas e os trabalhos de campo nos permitiram compreender a reprodução da 

unidade familiar camponesa a partir na produção de alimentos para o PNAE.  

 

Palavras-chaves: Campesinato, reprodução camponesa, programa nacional de 

alimentação escolar.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A turbulenta conjuntura política que atravessamos hoje no pais58, o desafio que 

nos remete é pensarmos nas metamorfoses necessárias para que a resistência camponesa, 

na luta por e na terra, continue sendo o caminho da sua recriação. No ASS o conflito por 

terra e território define a história agrária desta região, onde o campesinato até hoje é 

presença.  

O contexto histórico-político que originou a criação do PNAE, em 1955, “apenas” 

parece-nos legível se nos debruçamos sobre a desiguais relações sociais de produção e 

trabalho que permearam e permeiam a produção de alimentos no país. Diante disso, 

defendemos que o alcance e os limites do Programa, enquanto política pública, tem que  
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ser entendidos na sua totalidade: como ações e propostas promovidas pelo Estado 

e/ou governo com inferência e intervenção direta na constituição dos territórios e na vida 

camponesa.  

A compreensão que a produção de alimentos para o mercado institucional do 

PNAE emanciparia o campesinato vai além de produzir gêneros alimentícios para um 

determinado programa. Aliás, a (re)criação dos camponeses perpassa não somente a 

produção, mas um conjunto de fatores que possibilita a família camponesa a se reproduzir 

e manter-se na terra, como condição de vida.  

Nesse contexto, nossa inquietação surgiu da necessidade de compreender os 

impactos das políticas públicas voltadas para a produção de gêneros alimentícios, em 

especial via PNAE, no campesinato contemporâneo. Cientes da expansão, no espaço 

agrário sergipano, das relações de produção e trabalho capitalistas, nós apoiamos na tese 

luxemburguiana que aponta como essas relações contraditoriamente recriam o 

campesinato, através de suas formas de subordinação. Sendo uma delas, as políticas 

públicas direcionadas a agricultura camponesa59.  

Nesse decorrer da pesquisa, podemos constatar que nas suas diferentes formas o 

campesinato no Brasil luta, constantemente, pela sua sobrevivência, independentemente 

de se inserir ou não em projetos e políticas públicas. A luta pela terra, a conquista de um 

pedaço de chão e a posta em marcha de projetos territoriais que permitam a vida e 

permanencia camponesa na terra fizeram, e até hoje fazem, com que as famílias de 

pequenos agricultores e pecuaristas do ASS, desenvolvam estratégias de reprodução 

social. Tais mecanismos são diversos e acordes com as demandas e desafios de cada 

momento histórico, por meio da produção e comercialização de alimentos.  

É importante ressaltar que o ASS é um território conflituoso, onde diferentes 

movimentos sociais conseguiram desde 198560, por meio da luta pela terra a conquista e 

permanência nela. Hoje, podemos afirmar que o campesinato do ASS está organizado e 

que essa organização é resultado da sua mobilização e resistência enquanto classe.  

                                                           
59 Utilizo o termo agricultura camponesa em contra-posição ao modelo agrícola posto pelo Estado 

brasileiro, no qual determinou e denominou chama agricultura familiar, como forma de extinguir a classe 

camponesa de qualquer discussão teórica, impondo chamar agricultor familiar. Aliás, a categoria agricultor 

familiar tende a negar a existência histórica de uma classe camponesa. Nesse sentido, optamos em trabalhar 

com a agricultura camponesa, pois resulta de um processo histórico de luta pela terra e na terra, de acordo 

com Santos (2008), Tanezini (2015), Fernandes (1996), entre outros.   
60 As primeiras lutas pela terra no ASS datam os anos de 1980, momento no que eclodiram os conflitos de 

Barra da Onça e dos posseiros em Santana dos Frades, hoje assentamentos de RA do ASS. (SANTOS, 

2008) 
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Levando em consideração o passado e presente do território camponês e em 

disputa permanente do ASS, construímos os seguintes caminhos metodológicos para 

nossa pesquisa: a) interessa-nos identificar e analisar o papel das organizações sociais de 

luta pela terra e pela Reforma Agrária que atuam nesse território e que incorporam, nas 

suas pautas de luta ações que viabilizam a comercializado da produção de alimentos, a 

exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e; b) interessa-nos 

analisar as formas de organização da produção e o trabalho camponês presentes no 

território do ASS, a exemplo das associações e cooperativas para a comercialização de 

alimentos, a exemplo da Cooperativa Regional de Assentados de Reforma Agrária do 

Alto Sertão de Sergipe  (COOPRASE).  

Este caminho metodológico nos coloca diante da necessidade aproximarmos ao 

debate contemporâneo sobre o campesinato no século XXI; a questão agraria no Brasil e 

particularmente sua contextualização no espaço agrário sergipano; o movimento de luta 

por terra e território camponês no ASS. Todavia, como apontado anteriormente é o PNAE 

nosso principal objeto de análise e a linha norteadora para entender a participação dos 

sujeitos em conflito e dos processos de transformação do território em curso. 

 

O Alto Sertão Sergipano: do conflito a resistência camponesa 

 

A estrutura fundiária do alto sertão sergipano segue os mesmos padrões que do 

Estado de Sergipe e do Brasil, onde a desigualdade na posse de terras é um dos fatores 

que caracteriza as contradições do desenvolvimento do capitalismo no campo. Contudo, 

a atuação dos movimentos sociais nessa região é sem dúvida, o fator preponderante que 

caracteriza este território.  

Sob esse viés, verifica-se que nos últimos 30 anos, o alto sertão sergipano eclodiu-

se pressões sociais por reforma agraria, onde a iniciativas governamentais propuseram 

políticas públicas de reforma agraria no intuito de modificar o perfil da estrutura 

fundiária, por meio da redistribuição e desapropriação de terras. Todavia, o processo de 

resistências e luta camponesa pela terra vai muito além de um pedaço de chão para 

plantar, mas tem consigo uma bandeira de luta pela vida e por melhores condições sociais 

para a família camponesa. 

Nesse aspecto, a partir da década de 1960 o alto sertão sergipano passa a ter forte 

influência da igreja católica. Nesse contexto, os conflitos no campo passaram a 

intensificar-se no período de Ditadura militar com as ligas camponesas e tendo o seu  
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momento de eclosão o início da década de 1980, e principalmente na década de 1990, 

quando intensificaram a luta pela terra no campo brasileiro.  

No Alto Sertão Sergipano o MST, como foi visto, se tratava de uma força 

menor na primeira ocupação de Barra da Onça em 1986, cuja direção foi dada 

por STRs e pastorais sociais, inclusive seu próprio surgimento no estado de 

Sergipe esteve ligado à participação de dirigentes sindicais “combativos” 

ligados à CUT. E a atuação do MST no Alto Sertão Sergipano tinha sido tímida 

na segunda metade da década de oitenta, assumindo pela primeira vez a 

liderança de duas ocupações, amargando na primeira delas uma derrota em 

Nova Esperança (Gararu), mas conquistando Ilha do Ouro (porto da Folha) em 

1986 e revertendo aquele fracasso inicial em 1989. (TANEZINI,2015, p.452) 

 

Destarte, a luta pela terra em Sergipe tem duas fases, a primeira que se iniciou em 

1986 com conquista do PA Barra da Onça, e a segunda fase teve seu início em 1996, ou 

seja, dez anos depois da primeira conquista, através da ocupação massiva e autônoma das 

instalações da Chesf, na beira do Rio São Francisco, no município de Canindé do São 

Francisco, com repercussão na mídia nacional. 

Frente a conjuntura agraria do Alto Sertão Sergipano, onde a concentração de 

terras é significativa, a atuação de movimentos organizados da sociedade, com 

destaque para o movimento socioterritorial do MST, a partir da década de 90 

do século XX, ganharam notoriedade no campo de lutas pela reforma agraria. 

Assim, diversos latifúndios improdutivos foram ocupados, a fim de forçar o 

Estado a desapropriar tais imóveis, para dar aos mesmos a função social a terra. 

(SOUZA, 2014, p. 61) 

 

A ação do MST no campo sergipano alcançou diversas conquistas, sejam elas nos 

assentamentos de famílias, garantindo o acesso à terra e a reprodução da unidade familiar 

camponesa, ou a partir das ocupações de terras através dos acampamentos frente a 

expansão do capital, sobretudo na região sucroalcooleiro do Estado.  

Em 1996, o MST ocupou por 30 dias a fazenda Cuiabá no município de Canindé 

do São Francisco, onde permaneceram por oito meses até a emissão de posse do imóvel 

em dezembro do mesmo ano. Nesse contexto, espelhados na conquista do PA Cuiabá, o 

movimento conseguiu outras vitórias nos anos seguintes, sendo dezesseis imóveis rurais 

desapropriados no alto sertão entre os anos de 1997 a 1998. Dentro dessa conquista, uma 

das mais importante foi “a reversão do projeto de perímetro irrigado, originalmente 

destinados a um grupo de empresários – o Jacaré-Curituba”. (SANTOS, 2008, p. 118) 

A partir de 2003, as tensões no espaço agrário sergipano foram efervescentes. 

Com o lançamento a nível nacional do II Plano Nacional da Reforma Agrária - PNRA 

(MDA, 2003), o MST passou a atuar fortemente no campo. Em Sergipe, ocorreu o 

desdobramento desse plano, sendo implementado em nível estadual no II Plano Regional de 

Reforma Agrária de Sergipe – PRRA do INCRA-SR23/SE, no qual tinha como objetivo  
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atender as demandas emergenciais (acampados) e potenciais, com a redistribuição fundiária 

tanto em Sergipe quanto em regiões de fronteiras com o Estado da Bahia, no qual haviam 

ocupações de movimentos sociais sergipano na luta pela terra.  

Em 2006, a territorialização do MST no alto sertão sergipano ficou evidentemente 

com as frentes de luta em seis dos sete municípios que compõem esta região, onde foram 

registradas 55 ocupações de terras neste território.  

A partir das eleições de 2006, com a vitória do petista Marcelo Dedá Chagas para 

governo de Sergipe (2007 a 2010), ocorreu-se uma quebra da coluna do coronelismo e 

iniciou-se um novo ciclo democrático no Estado. 

A atuação do Estado no espaço agrário pode ser evidenciada quando o governo 

passa a investir em uma série de programa no campo. Vinculados ao programa Nacional 

de reforma agrária do MDA/INCRA, estes programas tinham como objetivos  

coloca em condição de produtor rural as famílias de trabalhadores rurais sem-

terra, início de sua inserção no mercado de trabalho e do acesso ao consumo 

de bens e serviços necessários a uma vida digna. Com a terra vem o crédito, a 

moradia, a assistência técnica e a elevação da renda. Vem a identidade cultural 

e o pertencimento ao território, a autoestima e o empreendedorismo, a 

capacidade de associar-se para resolver os problemas da sua comunidade e de 

reivindicar seus direitos. (FALCÓN, 2016, p.28) 

 

Percebe-se uma aproximação do governo Dedá com os movimentos sociais na 

tentativa de implementar políticas públicas, especialmente no campo, para atender as 

reivindicações da sociedade. Essa conjuntura política foi importante para que avanços as 

políticas sociais pudessem vim à tona este governo.  

Desse modo, no governo Dedá, o alto sertão sergipano foi agraciado com várias 

políticas públicas direcionadas a combate à pobreza e a incentivar a produção de 

alimentos naquela região, além dos avanços na política de assentamentos do Estado e a 

criação de inúmeros assentamentos rurais.  

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no Alto Sertão Sergipano: 

transformações e permanências na reprodução camponesa 

 

O surgimento da Alimentação Escolar no território brasileiro está ligado a política 

de assistencialismo. Surgido no início do século XX, a merenda escolar estava alicerçada 

pelos programas de combate à fome e a pobreza no Brasil.  

Em 1956, com a edição do decreto Nº 39.007, a campanha de Merenda escolar 

passou a se chamar Campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME), no qual a divisão 
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extra-escolar do Departamento Nacional de Educação sinalizou que a mudança da 

campanha iria promover o atendimento em âmbito nacional, especializando e 

territorializando a merenda escolar. 

 No ano de 1976, a campanha nacional de alimentação escolar passa a fazer parte 

do II Programa Nacional de Alimentação, coordenado pelo Instituto Nacional de 

alimentação e Nutrição (INAN), autarquia vinculada ao Ministério da saúde. Apesar 

dessas ações, o programa continuou nos ditames do clientelismo e assistencialismo 

político. No alto sertão sergipano, a conjuntura política aliada ao coronelismo e 

assistencialismo foram amarras para que a alimentação escolar se expandisse neste 

território. A centralização do PNAE e a falta de comprometimento do poder público 

estadual e municipal pela merenda escolar foram entraves para que os gêneros 

alimentícios direcionados pelo programa chegassem as escolas dos municípios do alto 

sertão.  

A política de alimentação durante a Nova República (1985-1990) previa os 

seguintes programas: foram previstos para 1986 os seguintes programas: PSA - Programa 

de suplementação alimentar e o PNAE, com o apoio aos programas de creches e ao 

programa nacional do leite para crianças carentes. Estas ações passaram a ser prioridades 

no que se refere a alimentação e nutrição no país.  

Com a promulgação da constituição de 1988, assegurou-se o direito 

universalizado à alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental a ser 

oferecido pelo governo Federal, estadual e os municípios. O PNAE tem sua base legal no 

artigo 205, incisos IV e VII do artigo 208 da constituição federal, assumindo como 

princípios a universalidade do atendimento e a equidade à alimentação escolar gratuita. 

No inciso IV: “educação infantil, em creche e pré-escolar, às crianças até 5 (cinco) anos 

de idade”. (Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 – art. 205). 

O governo Collor foi marcado pela corrução e pelos serviços direcionados aos 

interesses privado e do capital. Nesse bojo, foram instauradas CPI e auditorias para 

investigar os programas de alimentação que vigoravam no país. Os resultados das 

investigações confirmaram irregularidades no PNAE, no PSA (Programa de 

Suplementação Alimentar), no PNLCC (programa Nacional do leite para crianças 

carentes) e no PCA (Programa de complementação Alimentar).  

Ao assumir a presidência do Brasil, Itamar Franco percebe que os movimentos 

sociais estavam com a bandeira de luta acenando para mudança na conjuntura político-

econômica brasileira. As manifestações sociais forcaram o governo de Itamar Franco, em  
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18 de março de 1993, a assumir o compromisso de implementar uma política nacional de 

segurança alimentar e sequentemente constituir um Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar (CONSEA).  Embora, as ações do Estado busquem tentativas de suprir as 

necessidades alimentares da população brasileira, o modelo de agricultura voltada para o 

agronegócio61 sucumbiu qualquer projeto de combate à fome e a pobreza no país.  

O governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) é mercado pela política 

neoliberal, onde a política do Estado mínimo e a desregulamentação econômica atendesse 

os interesses do capital. No campo alimentar, o governo Federal extingui em 1995, o 

conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA). Este órgão foi criado em 1993, 

pelo presidente Itamar Franco sobre pressão dos movimentos sociais e do Partido dos 

Trabalhadores. Esta medida tem rebatimentos significativos no PNAE, uma vez que 

retrocedia as relações entre a sociedade civil e o Estado na implantação de um novo 

modelo de segurança alimentar no país.  

A partir de 2003, o PNAE passa a está na pauta do governo brasileiro.  O início 

do governo LULA é marcado pela instauração do programa Fome Zero62, no qual visava 

atender as questões relativas a fome por meio da integração dos vários programas e 

políticas relacionadas a assistência social, transferência de renda, reforma agraria, 

alimentação escolar e outras.  

Em 2003, com a instituição do PAA temos uma garantia de renda monetária e 

possiblidade ampliada de comercialização da produção camponesa mais descapitalizadas. 

A criação de um mercado institucional de alimentos provenientes da agricultura 

camponesa, incentivou os camponeses a produzir alimentos direcionados aos programas 

Federais. Importante frisar que os produtos agrícolas do PAA passaram a ser consumidos 

pelo PNAE, uma vez que a merenda escolar passou a ser a maior demandante de compras 

da aquisição de alimentos.  

                                                           
61

 Ver STEDILE, JOÃO Pedro. A sociedade deve decidir o modelo agrícola para o país. Revista Caros 

Amigos, São Paulo: Casa Amarela, Ano 10, N.109, 2006. Nesse aspecto, “o agronegócio é neoliberalismo 

da agricultura. Esse modelo neoliberal teve a sua amplitude também na agricultura. Selou-se uma aliança 

subordinada entre os grandes fazendeiros, os capitalistas, que se dedicam à exportação, com as empresas 

transnacionais que controlam o comércio agrícola internacional, as sementes, a produção de agrotóxicos e 

a agroindústria. O filhote desse matrimônio chamou-se agronegócio”. [...]. (STEDILE, 2006, p.17). 
62

 Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Programa Fome Zero. [. Acessado 

2017 abr 28]. Disponível em: http://www.fomezero.gov.br/ 
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A Resolução Nº 30 de 07 de agosto de 2008 ampliou o acesso do campesinato aos 

mercados institucionais do governo federal, contribuindo para que os camponeses se 

organizem em cooperativas e associações para aderirem os programas de alimentação no 

país.  

A grande conquista para o PNAE, sem dúvida, veio com a publicação da Lei 

nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Conquista esta, fruto de um processo 

intersetorial no Governo Federal e de ampla participação da sociedade civil por 

meio do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). 

Avança quando dispõe sobre alimentação escolar e não somente sobre um 

Programa. Universaliza o PNAE para toda educação básica, ou seja, da 

educação infantil ao ensino médio, além dos jovens e adultos; define a 

educação alimentar e nutricional como eixo prioritário para o alcance dos 

objetivos do Programa; fortalece a participação da comunidade no controle 

social das ações desenvolvidas pelos Estados, DF e Municípios; formaliza a 

garantia da alimentação aos alunos mesmo quando houver suspensão do 

repasse dos recursos por eventuais irregularidades constatadas na execução do 

PNAE. (PEIXINHO, 2013, p.913) 

 

Percebe-se que a universalização do PNAE por toda educação básica significa 

avanços no campo educacional e alimentar, promovendo rebatimentos significativos na 

sociedade. Assim, o Programa tem como objetivo atender as necessidades nutricionais 

dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuir para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, além de 

promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. (Brasil. FNDE, 2012). 

Em Sergipe, o PNAE represente uma importante conquista para o fortalecimento 

da agricultura camponesa, no qual a descentralização das compras públicas, dispensando 

a licitação e criando mecanismos de gestão para a compra direta ao produtor, associações 

ou cooperativas criou um importante mercado institucional, dinamizando a economia 

local e regional, além do fornecimento de uma alimentação saudável e adequada aos 

alunos da rede pública do Estado e municípios sergipanos.  

As ações do PNAE no espaço agrário sergipano decorrer diretamente com as 

cooperativas que atuam no campo.  Para se ter ideia, em Sergipe foi criada a Rede 

Estadual de Apoio à Comercialização de Produtos e Serviços da Agricultura Familiar – 

REACAF, lançada em 07 de agosto de 2009 pelo Governo do Estado, coordenada e 

articulada pela EMDAGRO. (AEASE, 2010). A criação desta rede permitiu a articulação 

da agricultura camponesa com o mercado, o que possibilitou “conhecer o mercado 

institucional e mapeamento da produção da agricultura familiar, abrangendo grupos 

informais e grupos formais (cooperativas e associações com DAP jurídica) ”. (ibid, p.7)  
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Os mercados institucionais do PAA e PNAE são fundamentais para a aquisição 

de alimentos saudáveis do campesinato, possibilitando renda e geração de empregos no 

campo. Em Sergipe, em especial no alto sertão, as compras de alimentos para a 

alimentação escolar possibilitaram um fortalecimento e diversificação da economia local, 

além da valorização aos hábitos alimentares locais.  

Esta inserção do camponês aos mercados institucionais representa para a 

agricultura camponesa “Um canal importante de comercialização e geração de renda com 

regularidade, contribuindo para a inclusão produtiva, a geração de emprego no meio rural 

e o estímulo ao cooperativismo a ao associativismo”. (FNDE, 2015, p.05)   

Nesse bojo, destacamos o surgimento das cooperativas do alto sertão sergipano 

que contribui para o ingresso do campesinato das chamadas públicas do mercado 

institucional do Estado. As atuações destas cooperativas extrapolam o âmbito local e 

ambas comercializam seus produtos alimentares para as outras regiões do Estado de 

Sergipe.  

 

 

Atuação das cooperativas do ASS na aquisição de alimentos para o PNAE 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem em seu processo de gestão e 

gerenciamento dos recursos federais atribuições as Entidades Executoras para a aquisição 

de gêneros alimentícios. Nesse aspecto, tanto as entidades executoras quanto as Unidades 

Executoras das escolas possuem as mesmas regras para a aquisição de alimentos, 

inclusive a obrigação de atender ao percentual mínimo de compras da agricultura 

camponesa.  

Os avanços nas políticas públicas para o campo, em especial na aquisição de 

alimentos dos camponeses para o PNAE, obedecem às normas estabelecidas pelo governo 

federal.  

A partir dessa formulação pelo Estado, os camponeses puderem se organizar em 

associações e cooperativas para fortalecer as relações comerciais com os mercados 

institucionais do PAA e PNAE. 

De acordo com o coordenador da central de distribuição dos produtos da 

agricultura familiar do Estado de Sergipe, “existem atualmente 40 cooperativas e 

associações que vendem seus gêneros alimentícios para o PNAE”.  No alto sertão de  
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Sergipe se destacam: a União das Associações de Cooperação Agrícola do Perímetro 

Irrigado Jacaré Curituba (UNITUBA), a Cooperativa Regional de Assentados de Reforma 

Agrária do Alto Sertão de Sergipe (COOPRASE) e a Associação dos produtores e 

criadores da União (ASPROCRIU).  

Estas cooperativas extrapolam a comercialização local e vendem seus produtos 

para outras regiões do Estado. A cooperativa COOPRASE está localizada no município 

de Canindé do são Francisco e se destaca na produção de quiabo, macaxeira, Maracaju, 

batata doce, tomate, repolho, pimentão, pimenta de cheiro, alface, coentro, cenoura, 

batatinha, feijão, arroz, girassol e etc. esses produtos são direcionados a feiras livres, 

PAA, PNAE e para o PNPB – Programa Nacional de uso e produção do Biodiesel. A 

diversidade de produtos agrícola é uma característica marcante do campesinato, visto que 

a unidade familiar necessita de diferentes alimentos para reproduzir e alimentar sua 

família.  

Observamos esta cooperativa possui 1.682 filiados dos diversos assentamentos do 

alto sertão de Sergipe. Um número significativo de assentados na COOPRASE 

impulsionou a geração de emprego e renda para as famílias do campo, contribuindo para 

a reprodução camponesa.  Contudo, “as cooperativas não devem se organizar apenas com 

objetivos econômicos, mas também com objetivos políticos de longo prazo, que permitam 

conscientizar os trabalhadores para fortalecer as suas lutas, tendo em vista a 

transformação da sociedade”. (GORGEN & STÉDILE, 1991, p.146). 

Nos assentamentos, a cooperativa não deve ser vista como um 

empreendimento essencialmente capitalista, porque esta não produz 

exclusivamente para o mercado: produz também para as famílias. Entretanto, 

é importante observar que existe uma grande preocupação em produzir 

excedentes, viabilizados, principalmente, através da mecanização e uso de 

instrumentos e equipamentos modernos, adquiridos no mercado. É evidente 

que a produção destinada ao consumo no próprio assentamento/ cooperativa 

(gêneros alimentícios, instrumentos, produtos de sustentação de outras 

atividades) têm importância fundamental na produção de excedentes, com 

barateamento de produtos destinados ao mercado. (FABRINI, p. 73) 

 

Nesse aspecto a COOPREASE tem sido uma proposta feita pelos assentados como 

forma de “emancipação” frente ao domínio do mercado capitalista. Aliás, a cooperação 

permite aos camponeses inserir-se nos mercados institucionais na comercialização de 

seus produtos.   

Já a cooperativa UNITUBA, desenvolve-se no município de Poço Redondo e tem 

se destacado pela produção de hortifrutas e leguminosas, onde seus produtos vem 

atendendo vários municípios do território do Alto sertão, além da região do agreste do  
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Estado.  Esta associação, vem mostrando avanços importantes do campesinato, visto a 

escassez de agua vem sendo superada através dos projetos irrigados que estão sendo feitos 

pelo Governo do Estado.  

Dessa forma, o PNAE vem promovendo rebatimentos importantes para o 

campesinato e para a economia local, pois além da comercialização para os mercados 

institucionais, a alimentação escolar está sendo atendida por produtos alimentícios de boa 

qualidade e de grande aceitação nas escolas municipais do Estado.  

 

Considerações finais 

As transformações do PNAE ao longo de sua implementação e consolidação nos 

mostrou que o programa se especializou e territorializou abrangendo todos Estados e 

municípios do país. Esse fato foi importante porque a política alimentar permitiu ao 

campesinato inserir-se no mercado institucional na comercialização agrícola contribuindo 

para a reprodução da unidade familiar camponesa.  

As políticas públicas para o campo, em especial o PNAE, têm sido uma alternativa 

camponesa de reprodução familiar, embora, a forma em que está ocorrendo o processo 

vem sendo alvo de interesses do capital privado no campo, que busca subordinar o 

camponês as suas relações desiguais. 

Nesse bojo, o campesinato vem mostrando resistências frente a lógica capitalista 

na medida em que busca inserir-se no mercado institucional através da cooperativas e 

associações de camponeses. Esse fato no permite perceber a unidade campesina na busca 

de melhores condições de vida e na geração de renda para a unidade familiar.   

No alto sertão sergipano, relação assentado-PNAE vem permitindo a reprodução 

camponesa no espaço agrário possibilitando a sobrevivência e permanência destes no 

campo.  O aumento da comercialização dos produtos alimentícios para a alimentação 

escolar cresceu nos últimos anos e tem gerado renda e emprego nas unidades familiares 

camponesas.  

Dessa forma, a relação dos camponeses com o mercado institucional tem 

possibilitado a reprodução da unidade familiar camponesa e promovendo a resistência e 

permanência campesina no espaço agrário.  
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PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS EM TUPÃ(SP): LIMITES E DESAFIOS 

Fernando Mendonça Heck63 

Idoraldo Dassi Gonçales Júnior64 

Resumo  

As práticas agroecológicas estão cada vez mais sendo utilizadas como recurso alternativo 

frente a perspectiva hegemônica do agronegócio químico-dependente. No entanto, a 

adesão à perspectiva agroecológica é parte de um longo processo de transição. Neste 

sentido, o objetivo do artigo é identificar as práticas agroecológicas existentes no espaço 

agrário de Tupã-SP, seus limites e desafios. A metodologia baseou-se em pesquisa 

exploratória centrada na realização de trabalhos de campo com aplicação de 11 

questionários e 4 entrevistas semiestruturadas. Verificou-se que as práticas 

agroecológicas estão presentes principalmente nas pequenas unidades de produção e que 

ainda há muitos desafios para consolidação da agroecologia no município de Tupã.  

Palavras-Chave: agroecologia, agronegócio, agriculturas ecologizadas. 

 

Introdução  

A discussão sobre as práticas agroecológicas nos leva, necessariamente, ao 

questionamento da agricultura de negócio subordinada à indústria e químico-dependente. 

Trata-se de uma alternativa ao panorama preocupante das práticas agrícolas 

convencionais, responsáveis pela intensa utilização de agrotóxicos e baseadas na 

monocultura, que são absolutamente insustentáveis no longo prazo, ou seja, do ponto de 

vista histórico. Ao mesmo tempo, a agroecologia em acepção ampla implica em 

transformações que não se limitam a mera substituição de insumos na agricultura, pois 

essa é apenas uma das possibilidades do longo processo de transição agroecológica. 

Deste modo, no presente artigo, embasamo-nos numa perspectiva ampla de 

agroecologia que implica levar em consideração questões sociais, econômicas, 

ambientais etc. Por isso, no primeiro item discutimos as diferenças entre agronegócio, 

agroecologia e agriculturas “ecologizadas”, procurando demonstrar como essas 

perspectivas não podem ser entendidas de forma homogênea, sob pena de cometer graves 

equívocos teórico-metodológicos. No segundo, pautamos alguns dos resultados da  
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pesquisa “Mapeamento Agroecológico de Tupã-SP65”, ressaltando as principais práticas 

agroecológicas verificadas nesta investigação exploratória que durou doze meses.  

 

Dos limites da agricultura de negócio à Agroecologia em sentido amplo 

Neste início do século XXI as práticas agroecológicas têm sido retomadas 

como a base de um contraponto à agricultura de negócio, conhecida popularmente pelo 

termo agronegócio. Isso ocorre pelo fato de que o agronegócio é herdeiro da “revolução” 

verde, ocorrida em escala mundial desde a década de 1960, na qual se solidificou dentre 

outras coisas a dependência da agricultura com a indústria e finanças (DELGADO, 2012). 

No Brasil, essa tecnificação na agricultura ocorreu pela adoção de tecnologias, 

maquinário e insumos sem tocar em qualquer elemento relacionado à distribuição de 

terras, aspecto que aprofunda as desigualdades sociais no espaço agrário brasileiro. Por 

esse motivo, preferimos tratar esse processo apenas como mera transformação de sua base 

técnica, ou melhor, tecnificação da agricultura, pois as noções vinculadas ao conceito de 

modernização da agricultura implicam na ideia que tenta legitimar uma falsa relação 

automática entre avanço tecnológico e desenvolvimento social (PAULINO, 2006). 

Deste modo, não é possível explicar o agronegócio apenas como uma via de 

mão única que se explicita no desenvolvimento e progresso para o conjunto da sociedade. 

Verifica-se que em vários circuitos produtivos do agronegócio66 há consequências 

negativas para o ambiente e a saúde humana, pois cada vez mais são dependentes dos 

insumos químicos, os agrotóxicos.  

Observa-se, ainda, na dimensão das relações sociais de trabalho, denúncias 

que a escravidão contemporânea no Brasil tem participação de grandes propriedades do 

agronegócio, já que praticamente 80% de todas as libertações registradas no período 

2003-2014 se deram em lavouras, plantação de cana, desmatamento e pecuária67. 

Obviamente, isso não significa que todas as propriedades do agronegócio se pautam no  

                                                           
65 A pesquisa não contou com financiamento, mas foi coordenada pelo Prof. Fernando Mendonça Heck e 
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de Assistência Técnica Integral (CATI) de Tupã e que resultou nesta colaboração para escrita do artigo. 
66 Segundo Pignati et al. (2017) a média de litros de agrotóxico por hectare para cana de açúcar é 4,8 litros, 

soja 17,7, algodão 28,6 e o fumo chega a impressionantes 60 litros. Todos estes circuitos produtivos são 

parte do agronegócio e das práticas convencionais oriundas da revolução verde. 
67 Ver mais informações em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/04/12/43-das-novas-empresas-da-

lista-suja-do-trabalho-escravo-sao-do-agronegocio/>. Acesso em 08 ago. 2018. 
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trabalho escravo, mas apenas apontamos que há participação deste setor no que se refere 

a verificação de condições de trabalho análogas à escravidão.  

Estes são elementos que não podem ser desconsiderados quando se quer 

compreender o agronegócio no Brasil e, por isso, são aspectos que apontam para a correta 

utilização do conceito de tecnificação da agricultura, pois não existe correlação direta 

entre os avanços tecnológicos promovidos na agricultura e o desenvolvimento social. 

Além disso, os limites da agricultura de negócio necessitam de uma alternativa sólida e 

viável que abarque a dimensão ambiental, social, econômica e política. Isso porque 

substituir insumos químicos por orgânicos é apenas uma pequena iniciativa frente aos 

problemas socioambientais originados pela agricultura convencional químico-

dependente68. 

Neste sentido, a agroecologia é o aporte científico que procura criticar e 

oferecer uma alternativa ao paradigma convencional do agronegócio, bem como a outras 

agriculturas orgânicas em que há mera substituição de insumos (“ecologização”). Sua 

perspectiva não pode abdicar de observar a dimensão ecológica, ambiental, social, 

econômica e política, sempre articuladas, de forma a chegar à construção de uma 

agricultura de base ecológica e efetivamente sustentável (COSTA, 2017). Por isso, a 

agroecologia não é tema de uma determinada área do conhecimento científico, mas um 

saber interdisciplinar. 

Do ponto de vista teórico isso quer dizer que não é possível compreender a 

agroecologia como parte do agronegócio, pois seus referenciais nascem da crítica a este 

e seus preceitos fundamentais são incompatíveis com a agricultura de negócio. No mesmo 

sentido, também não se trata de entender a agroecologia enquanto um mero tipo de 

agricultura, sistema de produção ou tecnologia agrícola, pois essas definições são 

insuficientes para abarcar a complexidade dos processos socioculturais, econômicos e 

ecológicos presentes no enfoque agroecológico (CAPORAL e COSTABEBER, 2015).  

Por exemplo, apenas substituir insumos químicos por alternativos/orgânicos 

não necessariamente significa que se está a praticar agroecologia em seu sentido mais 

amplo69. É perfeitamente possível praticar esta substituição apenas com o objetivo de 

                                                           
68 Cf. Altieri, 2012. 
69 A substituição de insumos é parte importante do processo de transição agroecológica, mas não pode ser 

entendida como seu fim. Isso porque a perspectiva agroecológica está relacionada, dentre outros pilares 

fundamentais, à teoria da trofobiose que consiste em alcançar um solo fértil e equilibrado no qual as plantas 

possuem resistência natural ao ataque de parasitas tornando desnecessária a utilização de agrotóxicos 

(MACHADO e MACHADO FILHO, 2014). 
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garantir um nicho de mercado. Atualmente, muitos sistemas de produção que se declaram 

sustentáveis ou limpos não passam de mera substituição de insumos, ou seja, consomem 

insumos aceitos pelas certificadoras, porém são completamente reféns do processo de 

produção capitalista e da transferência de renda do setor agrícola para o industrial.  

Segundo Altieri (2012), agricultura sustentável é uma expressão referente à 

busca de rendimentos duráveis, a longo prazo, através do uso de tecnologias de manejo 

ecologicamente adequadas, o que requer a otimização do sistema como um todo e não 

apenas o rendimento máximo de um produto específico. Neste particular é preciso 

estabelecer as diferenças que existem entre a agroecologia e outros estilos de agriculturas 

“ecologizadas”, pois estas últimas: 

 
(...) embora apresentando denominações que dão a conotação da aplicação de 

práticas, técnicas e/ou procedimentos que visam atender certos requisitos 

sociais ou ambientais, não necessariamente terão que lançar mão das 

orientações mais amplas emanadas do enfoque agroecológico (CAPORAL e 

COSTABEBER, 2015, p.267). 

 

Neste sentido, a agroecologia em sua acepção mais ampla tem o objetivo de 

proporcionar bases científicas e metodológicas para transição a uma agricultura de base 

ecológica e que não minimize compromissos na dimensão social, o que a difere das 

“agriculturas ecologizadas”.  

A mera “ecologização” atende seus consumidores com produtos livres de 

insumos químicos, mas pode considerar abrir mão das condições sociais em que os 

mesmos foram produzidos. Deste modo, pouco importa questionar sob quais condições 

de trabalho o produto livre de insumos químicos foi produzido. Para a agroecologia essa 

é uma questão fundamental, pois apesar de difícil de ser contemplada no atual sistema 

socioeconômico, o processo produtivo deve pressupor o respeito à condição humana. 

Portanto, “(...) os benefícios da produção não podem ser apropriados unilateralmente, 

trazendo degradação social àqueles graças aos quais ela acontece” (MACHADO e 

MACHADO FILHO, 2014, p.191).  

Assim, a agroecologia não abre mão de compromissos com a dimensão das 

relações sociais e pauta a ruptura histórica com o sistema socioeconômico hegemônico. 

Por isso, a perspectiva agroecológica se orienta por diferentes níveis de transição e deve 

articular a dimensão ecológica, ambiental, social, econômica e política na construção dos 

agroecossistemas sustentáveis. Logo, praticar a agroecologia em sentido amplo não pode 

se reduzir a substituição de agrotóxicos por insumos orgânicos. 



 

134 
 

Deste modo, a complexidade que envolve a agroecologia orienta-nos a 

compreender que os processos de transição não são rápidos. Por isso, nos territórios em 

que verificamos a perspectiva de construção da agroecologia nem sempre presenciaremos 

todos os aspectos previstos nos manuais acadêmicos que tratam do assunto. Todavia, é 

preciso reconhecer a existência de práticas agroecológicas e valorizá-las como elementos 

que poderão nos levar, no futuro, a uma agricultura de base ecológica. 

É com este princípio que nosso trabalho de pesquisa se concretizou no 

município de Tupã-SP. Realizamos trabalhos de campo por cinco meses, aplicamos 11 

questionários e 4 entrevistas semiestruturadas devidamente gravadas e transcritas. Estas 

atividades se configuraram como momentos em que dialogamos com produtores em 

transição identificando “práticas agroecológicas”, limites e desafios para efetivar a 

mudança de rumos na agricultura no cenário local dominado pela pecuária de corte com 

extensas áreas de pastagens, pela monocultura da cana de açúcar, mandioca subordinada 

a indústria e amendoim. 

 

 

Práticas agroecológicas em Tupã 

 

O município de Tupã apresenta uma estrutura fundiária onde prevalece a 

pequena propriedade agrícola. As culturas mais exploradas nas pequenas propriedades 

são a produção de olerícolas, frutíferas e a pecuária de leite. Do mesmo modo, também 

verificamos que as práticas agroecológicas são predominantes nestas pequenas unidades 

de produção. 

Na pesquisa identificou-se uma série de práticas agroecológicas como: a) uso 

de quebras ventos; b) adubos orgânicos; c) defensivos alternativos; d) adubos verdes.  

Todas estas prevaleciam em unidades de produção em que a diversidade de cultivos 

(policultura) se estabelecia como uma prática comum com consórcio de cultivos e até 

mesmo do estabelecimento inicial de um sistema agroflorestal.  

Segundo Primavesi (2006), a manutenção de grande diversidade de plantas 

em uma mesma área é uma estratégia da natureza para construir maiores níveis de 

estabilidade na produção biológica. Neste sentido, ressaltamos a presença dos sistemas 

agroflorestais, ou seja, o cultivo de várias plantas de espécies e portes diferentes como 

arbóreas, arbustivas e herbáceas na mesma área visando aumentar a biodiversidade, a 

proteção do solo e dos recursos naturais (Figura 1).  
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Figura 1 – Sistema agroflorestal em construção 

 
Fonte: Trabalho de campo 2017-2018. 

 

Destacamos que o policultivo é prática agroecológica de fundamental 

importância, pois através do cultivo diversificado, isto é, várias espécies de olerícolas na 

mesma área consorciadas entre plantas frutíferas, é possível aumentar a biodiversidade 

no sistema o que resulta na redução da proliferação de pragas específicas das culturas, 

processo que é muito comum na monocultura. 

Além disso, verificou-se também a presença dos quebra-ventos. Estes 

consistem em barreiras arbóreas, arbustivas e uso de capins elefantes nas laterais da área 

ou no lado do vento dominante, visando quebrar o vento e reduzir as perdas de água do 

sistema. Do mesmo modo contribuem para minimizar problemas fitossanitários que 

podem ser trazidos pelos ventos fortes, ou seja, devido aos danos mecânicos nas folhas 

que servem de porta de entrada para doenças fúngicas etc.  

Outra prática agroecológica comum no município de Tupã são os adubos 

orgânicos, verdes e os defensivos alternativos. Os primeiros consistem principalmente na 

utilização de dejetos animais, uso de compostagem ou de biofertilizantes. Detalhe 

interessante é que a produção dos adubos está sendo realizada pelos próprios agricultores 

em transição o que oferece às plantas uma nutrição mais equilibrada, tornando-as mais 

resistentes a pragas e doenças. No que se refere aos adubos verdes observa-se a utilização 

de algumas espécies de plantas, com especial destaque às leguminosas que absorvem o 

nitrogênio presente na atmosfera e convertem em formas que podem ser utilizadas pelas 

plantas. Esse processo é possível graças a uma simbiose existente entre as bactérias 

fixadoras de nitrogênio (denominadas rizóbios) e as leguminosas, porém também são 

utilizadas espécies gramíneas. Em suma essa prática visa aumentar a disponibilidade de 

matéria orgânica às plantas cultivadas através da produção de grande quantidade de  
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biomassa, do fornecimento de nutrientes e consequentemente da melhoria da qualidade 

do solo. Isso ocorre através da incorporação da biomassa ao solo durante o florescimento 

dessas plantas, ou seja, essa cultura é incorporada com grade ou roçadeira podendo ser 

manejada de forma superficial com rolo ou faca para servir como proteção ou cobertura 

morta. Os adubos verdes também servem para bombear nutrientes presentes nas camadas 

mais profundas do solo e disponibilizá-los às plantas ou trazer as regiões mais superficiais 

do solo. Já entre os defensivos alternativos verifica-se a utilização de caldas sulfocálcicas 

e a bordalesa utilizadas no controle de doenças e pragas, bem como produtos naturais 

compostos de mistura de produtos como leite, cinza, pimenta, alho, misturados de acordo 

com o inseto praga específico e também produtos biológicos usados no controle de insetos 

praga.  

Segundo Primavesi (2008) para a proteção contra a insolação direta 

(aquecimento excessivo) e o impacto das gotas de chuva (causador de processos 

erosivos), os solos devem ser cobertos o máximo possível, seja por uma camada de palha, 

mulch, ou por uma vegetação densa. Nesse sentido, outra prática agroecológica bastante 

utilizada em nível local é o mulching que corresponde à cobertura do solo com restos 

vegetais cultivados ou trazidos de outras áreas para reduzir as perdas de umidade do solo 

por evaporação e, também para manutenção da temperatura do solo, reduzindo-as no 

verão e protegendo o mesmo das intempéries tais como chuvas intensas e pesadas (Figura 

2). 

Todas estas práticas verificadas na pesquisa são parte do processo de 

transição agroecológica que um conjunto de produtores de Tupã estão procurando 

concretizar. No entanto, muitos desafios ainda persistem como os custos, a dificuldade 

em obter certificação, o prazo de conversão, as dificuldades de comercialização e as 

normas e documentação exigida que muitas vezes dificultam o acesso às políticas 

públicas. 
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Figura 2 – Mulching em horta 

 
Fonte: Trabalho de campo 2017-2018. 

 

Uma saída importante para os mesmos tem sido a comercialização direta nas 

feiras ou com grupos de consumidores conscientes da qualidade dos produtos de sua 

produção livre de agrotóxicos. Porém, estes espaços ainda são insuficientes para garantir 

a permanência das famílias na agroecologia. Por isso, a organização coletiva dos 

produtores agroecológicos na formação de uma Organização de Controle Social (OCS) 

tem sido apontada, mesmo com os limites que a mesma apresenta, como uma saída 

coletiva para avançar a agroecologia em Tupã. Outras alternativas tem sido buscadas 

como a adesão ou participação do Protocolo de Intenção de Transição Agroecológica e 

Produção Orgânica, ferramenta assinada entre a Secretaria do Meio Ambiente (SMA), a 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), a Associação de Agricultura Orgânica 

(AAO) e o Instituto Kairós, que visa estimular a adoção de práticas agrícolas sustentáveis 

por agricultores; promover o uso sustentável dos recursos naturais e incrementar a 

produção, a oferta e o consumo de alimentos saudáveis. Ultimamente os produtores vem 

buscando a certificação participativa e parte destes que tem maior interesse em 

comercializar com mercados locais e regionais já vem fazendo a adesão por esse modelo 

de certificação.  

Neste sentido, ainda são muitos os desafios que existem em Tupã para que a 

transição agroecológica seja uma realidade para maioria das famílias produtoras. Mas, 

isso não significa considerar que a “agroecologia não deu certo” no município, muito pelo 

contrário a existência de produtores identificados com essa perspectiva é absolutamente 

animadora, pois representa um território de resistência aos agrotóxicos, à monocultura, 

ou seja à agricultura de negócio convencional. 

 

http://www.agricultura.sp.gov.br/
http://aao.org.br/aao/
http://institutokairos.net/
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Considerações finais 

 

Os resultados desta pesquisa exploratória ainda carecem de maiores 

aprofundamentos. No entanto, em meio a um cenário em que praticamente não há 

resultados de pesquisa contundentes e que pautem o tema da agroecologia em Tupã, 

apontar para a existência dessa perspectiva no município é algo fundamental. Os trabalhos 

de pesquisa e extensão em agroecologia tem avançado, principalmente por iniciativas de 

docentes e estudantes da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e do Instituto Federal 

de São Paulo (IFSP), ambos instituídos na cidade de Tupã70. Destaca-se ainda que na 

UNESP existe, desde meados do ano de 2018, uma feira agroecológica que ocorre 

semanalmente. 

Além destas instituições, uma articuladora importante da perspectiva 

agroecológica no município é a CATI de Tupã. Entre os anos de 2009 e 2016 já foram 

realizados sete cursos que pautam a agroecologia promovidos por esta instituição 

(SANTOS et al., 2018). O SENAR/SP, em parceria com o Sindicato Rural local, 

frequentemente vem articulando ações relevantes em agricultura orgânica no município, 

realizando trabalho há vários anos de capacitações em olericultura orgânica aos 

produtores interessados. Estas ações podem contribuir para a conscientização da 

necessidade da substituição de insumos mesmo que ainda não representem uma proposta 

de agroecologia em sentido amplo como defendemos no presente artigo. 

Todas estas atividades contribuem para que a perspectiva agroecológica 

avance em escala local e é por meio delas que temos percebido a existência de sinergias 

entre grupos de produtores e instituições para promoção da agroecologia. Porém, o 

desafio de construção da transição agroecológica é significativo, ainda mais quando se 

trata de incorporar a dimensão ambiental, política, econômica numa perspectiva contra-

hegemônica, ou seja, a “agroecologia em sentido amplo”. No entanto, alcançar este nível 

de transição é uma tarefa histórica lenta, cheia de idas e vindas (dialética), que poderá ser 

alcançada com esforços coletivos entre os sujeitos diretamente envolvidos com a 

agroecologia e seu papel transformador. 

 

 

 

                                                           
70 Aqui citamos as contribuições de Santos et al. (2018) e Kawano et al. (2017) como produtos de atividades 

de pesquisa e extensão diretamente ligadas à agroecologia. 
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A ESCOLARIZAÇÃO PARA AS MULHERES DO ASSENTAMENTO RODEIO 

EM PRESIDENTE BERNARDES 

Franciele Aparecida Valadão71 

 

O espaço geográfico é mirado por nós pela divisão de classe, de acordo com 

Thomaz (2004), é por dentro da dinâmica da luta de classes que nos propomos a perceber 

os desdobramentos da reestruturação produtiva do capital no campo.  

 

(...) o exercício do poder do capital se estende para todo o tecido 

social, impactando, portanto, não somente as relações específicas à 

atividade laborativa, mas todas as esferas do ser que trabalha, 

ultrapassando o momento da produção, ganhando a dimensão da 

reprodução da vida, a subjetividade da classe trabalhadora, as 

formas de organização política. (THOMAZ, 2004,p.10) 

  

 Visto assim, o campo é palco da luta de classe, e parte desse tecido social, 

impactado pelas relações de poder do capital que percebida principalmente no conflito 

entre o latifúndio e os trabalhadores que lutam pelo direito ao acesso à terra, ou entre, o 

agronegócio e os que camponeses que já detém a concessão da terra. 

É por esta perspectiva de disputa e enfrentamento ao capital que buscamos um 

espaço de Resistência, oriundo dessa disputa, já consolidado como o Assentamento 

Rodeio, e nele nos propomos a compreender, outros elementos dessa disputa de classe, 

que se dá por vezes em uma dimensão imaterial, a realidade de escolarização, período 

referente ao tempo regular de ensino, que as  mulheres que lá residem tiveram acesso.  

Mas não somente, sabemos que a classe trabalhadora não é uniforme em diversos aspecto, 

aqui vamos nos ater ao gênero, visibilizar as mulheres. 

Sabendo que, segundo CAMPOS (2011) os “papeis” sociais foram atribuídos na 

divisão sexual do trabalho, através, “da consolidação modo de produção capitalista 

conformando o “tipo ideal” feminino, forjado em consonância com estilo de vida da 

burguesia. Então devemos considerar a intersecção, das relações sociais por classe, 

gênero e raça. 

Sabe-se que diversas pesquisas as dissociam, pois veem em cada uma delas uma 

categoria de analise, no entanto, consideramos as mesmas, também indissociáveis.  

                                                           
71 FCT UNESP. CEGET. Contato: fran.valadao@hotmail.com  
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Compreendendo que não são apenas mulheres, inseridas em qualquer contexto, mas em 

um contexto do campo brasilireiro e num processo histórico marcado pela cor da pele. 

Compreender as relações de gênero em um espaço geográfico, é  entender  que 

homens e mulheres tiveram pré-determinados papeis sócias diferentes, tendo Gênero 

como a construção social do masculino e feminino (SAFFIOTI,2004 .p .45). Portanto se 

o território é, “um ponto singular do todo que é o espaço, mas os dois, são dialeticamente 

espelho e antítese (MOREIRA,2016). A parcela do espaço, que denominamos o território 

reproduz essas relações. Sobretudo porque são relações de poder de um gênero em relação 

ao outro. 

Falamos do território do “sujeito camponês”, uma categoria criada a partir  da 

disputa do campo,  luta de classe, posta entre agronegócio e o sujeito que vive no/do 

campo, neste caso o camponês, que traz como pré-condição, não estar ligado ao mercado 

e sim fortalecer-se na luta política contra o capital (THOMAZ JUNIOR, 2003). 

Considerando então que o camponês não é um sujeito assexuado, inserimos a variável de 

gênero, invisibilizada historicamente na categoria.  

Por tanto estamos falando das mulheres camponesas que experimentam o campo 

com particularidades diferentes, condicionadas pelo seu gênero, mas igualmente  são 

sujeitas históricas desta luta politica contra o capital ,pela terra, “A luta pela terra é uma 

ação desenvolvida pelos camponeses para entrar na terra e resistir contra a expropriação.” 

(FERNANDES,2000,p. 185) 

Lutar pela terra, é lutar pelo direito ao cumprimento de sua função social. E este 

só ocorre integralmente quando conseguimos desenvolver e consolidar outras dimensões 

que vai além do próprio chão. A educação é uma destas dimensões, no Assentamento 

Rodeio em Presidente Bernardes, percebemos que o acesso a escolarização pelas 

mulheres é fator primordial na compreensão das relações de poder pelo gênero dentro do 

território. As mulheres estão condicionada ao cumprimento das funções sociais de 

cuidado, onde a escolarização é supérflua, e por priorizarem o que entendem como “dever 

da mulher, da filha ou da mãe” abandonam a escola. A maior parte das mulheres possuem 

idade de 30 a 55 anos, ou seja , em fase adulta. No entanto o número determinado com 

idade ideal escolar, também é relevante. Das 94 mulheres localizadas neste levantamento, 

66 possuem ou possuíram algum tipo de relacionamento, casamento, amasiada ou viúva  

das demais aproximadamente 20 possuem idade inferior aos 18 anos, considerada “ilegal”  

no âmbito jurídico para uma relação estável. Sendo que 65% já possuem filhas/os.  
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Existem no mesmo assentamento a contraposição a essa realidade de abandono da 

escolarização, mulheres que não interromperam sua vida escolar, mas que pra isso, talvez 

ainda de forma pouco visível, não atribuem o mesma importância ao que seria “papel de 

mulher” na sociedade. Ambas justificam sua condição social pela oportunidade ou não de 

continuidade nos estudos. Acreditam no papel emancipador da educação. Contudo as 

políticas públicas que garante a elas o acesso ao ensino superior tal como PRONERA e o 

PROUNI estão sofrendo um desmonte com o avanço do neoliberalismo após o golpe de 

2016. 

Por tanto compreendemos a necessidade de garantir a permanência das mulheres 

na escola, garantindo a elas o direito a educação, para que possam construir condições de 

autonomia em seus territórios e que enfrentando o capitalismo patriarcal que  

 

Palavras-chave: MULHERES, TERRITÓRIO, ASSENTAMENTO, ESCOLARIZAÇÃO 

 

REFERÊNCIAS 

CAMPOS, Christiane Senhorinha Soares. A face feminina da pobreza em meio a riqueza do 

agronegócio: trabalho e pobreza das mulheres em territórios do agronegócio no Brasil: o caso de 

Cruz Alta/RS / Christiane --1.ed.—Buenos Aires : CLACSO, 2011 . 

 

FERNANDES, Bernardo Mançano. Brasil: 500 anos de luta pela terra. In: SOUZA, A. J. de; 

SOUZA, E. B. C. de; MAGNONI JR., L. (orgs.). Paisagem, território, região: em busca da 

identidade. Cascavel: EDUNIOESTE, 2000. 

 

OLIVEIRA, Ariovaldo U . A agricultura Camponesa no Brasil. 4 ed.-São Paulo:Contexto,2001.  

 

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero patriarcado e violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo,2004.- Coleção Brasil Urgente 

 

THOMAZ JUNIOR, Antonio. Reestruturação produtiva do capital no campo, no século XXI, e 

os desafios para o trabalho. Pegada vol. 5, novembro 2004. 

 

VALENCIANO, Renata Cristiane; THOMAZ JÚNIOR, Antonio. O papel da mulher na luta pela 

terra. uma questão de gênero e/ou classe?. In: Revista Pegada, Presidente Prudente, v. 3, n. 

especial, Agosto, 2002. Disponível em < 

http://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/792/815>. Acesso em: 15 de janeiro de 

2018. 

 

 

 

 



 

143 
 

 

 

INVISIBILIZAÇÃO, DESCARTE E ESCRAVIZAÇÃO DO TRABALHADOR 

MIGRANTE SAZONAL NOS CANAVIAIS DA REGIÃO ADMINISRATIVA DE 

PRESIDENTE PRUDENTE (SP) 

Fredi dos Santos Bento72 

Antonio Thomaz Junior73 

Resumo 

Nesta segunda década do século XXI, ampliam-se os conteúdos regressivos em respeito 

ao trabalho, bem como as vitórias conquistadas à duras penas pela classe trabalhadora. 

Em consideração a esse novo momento, Thomaz Junior (2011) ressalta que vivenciamos 

uma nova polissemia, chamando a atenção para as migrações do trabalho para o capital, 

sob a prerrogativa da qualificação em alguns setores e aí pensarmos o momento de 

transição técnico-ocupacional porque passa o agrohidronegócio canavieiro e a 

desqualificação em outros, o que tem rebatimentos importantes com o fechamento de 

alguns corredores migratórios. 

Palavras-chave: migração do trabalho; descarte; invisibilização; escravização do 

trabalhador. 

 

Introdução 

O desenho e o (re) desenho dos corredores migratórios do trabalho para o capital, 

apresentam grande complexidade, tendo em consideração os novos fatores e elementos 

colocados para pensarmos em respeito, nos permitindo decifrar as tramas territoriais 

envolvem o trabalhador migrante nestes primeiros anos do século. 

Pontuamos, assim, a necessidade de apreensão do atual período vivenciado pelo 

agrohidronegócio canavieiro e os rebatimentos para a dinâmica territorial das migrações 

do trabalho para o capital, sendo que este movimento nos tem chamado atenção, 

principalmente na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), doravante não 

apenas pela oposição capital x trabalho, como também pelo histórico das disputas 

territoriais. 

 

                                                           
72 - Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Campus de Presidente Prudente-SP.  CEGeT Presidente Prudente. E-mail de contato: 

fredi.sousuke@gmail.com. 

 
73 Docente do programa de pós-graduação da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de 

Presidente Prudente-SP.  CEGeT Presidente Prudente-SP. E-mail de contato: thomazjr@gmail.com. 
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Dessa forma, intentamos enxergar na utilização da mão de obra migrante não só 

o caráter estratégico do capital, mas também enquanto manutenção da regressividade da 

exploração da força de trabalho e da invisibilização, descarte e escravização desses 

trabalhadores, encimada, pois, na remuneração por produção, nas jornadas extenuantes 

de trabalho, além da cooptação do trabalhadores, no intuito de que estes alcancem índices 

de produtividade cada vez maiores, dado que o aumento de produtividade que tem se dado 

nos canaviais tem a ver não apenas com a ampliação da mecanização da colheita mas 

também do crescimento da oferta de mão de obra e da estratégia das empresas de 

selecionar os ‘bons cortadores’ (ALVES, 2006). 

 

Invisibilização, descarte e escravização do trabalhador migrante sazonal nos canaviais da 

Região Administrativa de Presidente Prudente (SP) 

 

O período atual de transição tecnológica/ técnico-ocupacional do setor permite 

uma melhor visualização, dadas às condições que tal processo ocorre com a urgência dos 

protocolos firmados em torno do fim da realização da queima (despalha) da cana, o que 

nos permite, questionar quais os sentidos da utilização da mão de obra migrante, bem 

como os impactos gerados para a região, enquanto parte das rotas migratórias do trabalho 

para o capital e quais os motivos que tem levado a Região Administrativa de Presidente 

Prudente a ser uma das rotas de deslocamento desses trabalhadores e trabalhadoras. 

Em relação ao redesenho das rotas (trajetórias) migratórias dos trabalhadores e 

trabalhadoras que percorrem o território brasileiro, é importante asseverarmos nossa 

compreensão em respeito aos mesmos enquanto “viúvos da cana”, em alusão a matéria 

do Jornal Folha de São Paulo de 30 de junho de 2017, em que se noticiava o fim das rotas 

migratórias tradicionais para o corte manual da cana-de-açúcar em decorrência do 

processo de transição técnico-ocupacional que o setor tem vivenciado neste início de 

século. 

Entretanto, para refletirmos em respeito a essas questões é crucial que 

estabeleçamos de que tipo de migrações estamos tratando, realizando assim as devidas 

mediações com a teoria, com o intuito de depreender uma leitura geográfica e territorial 

do trabalho a partir das migrações do trabalho, bem como as sinalizações que esse 
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processo de grande complexidade nos apresenta para compreendermos a ampliação da 

precarização e superexploração do trabalho nos canaviais da região. 

 Em relação a esse aspecto, é viável esclarecermos que estamos enxergando nas 

migrações do trabalho para o capital, as migrações temporárias ou sazonais, 

caracterizadas pelo percurso realizado anualmente por trabalhadores e trabalhadoras do 

país pelos mais diferentes corredores migratórios, em busca de remuneração, sendo 

qualificados assim, enquanto mão de obra barata a ser acionada pelas mais diferentes 

frações do capital, com destaque para o agroindustrial canavieiro. 

Martins (1988, p.45) afirma que essas migrações se qualificam pela passagem de 

um tempo a outro, pois esses trabalhadores e trabalhadoras podem “ser duas pessoas ao 

mesmo tempo, é sair quando está chegando e voltar quando está indo... é estar em dois 

lugares ao mesmo tempo, e não estar em nenhum”. Desse modo, esses trabalhadores 

viveriam uma dupla situação, pois ao mesmo tempo em que se mantém relacionadas aos 

municípios de origem, também estabelecem territorialidades nos de destino, o que denota 

sua dupla personalidade. 

Em contrapartida, também estamos entendendo as migrações do trabalho para o 

capital enquanto um processo descrito por Gaudemar (1977) como mobilidade do 

trabalho, que aqui pontuamos enquanto mobilidade territorial do trabalho. Encimado 

nesta perspectiva compreendemos que os deslocamentos migratórios são parte de um 

processo de circulação das forças de trabalho, que desloca os trabalhadores pelo espaço. 

O processo de mobilidade do trabalho amplifica ainda mais o caráter forçado 

assumido pelas migrações sazonais do trabalho para o capital, pois em nossas 

investigações temos constatado que o trabalhador migrante sazonal, não migra porque 

quer, havendo toda uma construção relacionada à estrutura social, econômica e política 

que permite que se apreenda o migrar enquanto um processo histórico. (SILVA, 2004) 

Sem embargo, apesar de visualizarmos as migrações do trabalho para o capital, 

enquanto migrações forçadas, isso não nos impede de considerarmos a existência de 

outros fatores que acabam por se somar ao caráter perverso assumido nas migrações do 

trabalho, perspectivando aqui, o conhecimento em torno das trajetórias territoriais do 

trabalho travadas por esses trabalhadores. 
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Os trabalhadores e trabalhadoras migrantes viveriam então, o trânsito entre 

tempos, relações e contradições sociais diferentes, e que nos permitem visualizar nas 

migrações sazonais a materialidade de um processo social que leva em conta ainda, 

questões relacionadas aos próprios sentimentos para com as experiências migratórias e as 

marcas deixadas, pois o retornar periodicamente não garante que se possa efetivar a 

territorialização perdida no momento da partida (IAMAMOTO, 2001; MARTINS, 2002). 

Contudo, estamos lendo as migrações do trabalho para o capital enquanto um 

processo social de grande complexidade, considerando não somente os sentidos e 

significados atuantes em tal processo, mas também pelos fatores que levam os sujeitos a 

migrarem, mesmo que temporariamente, como é o caso cotejado aqui. 

Nesse aspecto chama nossa atenção à realidade vivenciada na Região 

Administrativa de Presidente Prudente, tendo em vista a mesma ser uma das rotas de 

destino das migrações do trabalho para o capital neste início do século XXI e que nos leva 

a questionar quem são os sujeitos que diariamente vendem sua força de trabalho nos 

canaviais paulistas. 

Advindos principalmente dos estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais (Mapa 

01), homens, pouco escolarizados (ensino fundamental incompleto) e com faixa etária 

entre 18 e 35 anos, esses trabalhadores compõem parte vital da estratégia de 

territorialização do capital agroindustrial canavieiro, tendo em vista que a utilização da 

força de trabalho migrante nesses tempos de transição técnico-ocupacional como vimos 

até aqui, tem se ampliado e isso é perceptível quando olhamos para os municípios da 

Região Administrativa, com ênfase para aqueles que possuem e/ou possuíam unidades 

processadoras em estado falimentar. 

Porém, é desse modo que figura a estratégia do capital agroindustrial canavieiro 

pois para exercer o controle sobre os trabalhadores e trabalhadoras, primeiro vem as 

promessas de emprego, bons salários e em dia, que depois se travestem em precarização, 

blindagem, contratação sem anuência das leis trabalhistas e invisibilização em 

alojamentos (Figura 01), bem como por sua superexploração nos canaviais. 
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Figura 01-Alojamento em condições precárias em Indaiá do Aguapeí 

Fonte: Pesquisa de campo (2016-2018). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

Outro ponto de debate, diz respeito às doenças do trabalho, tendo em consideração 

que são uma das consequências dos tempos sombrios vivenciados pela classe 

trabalhadora, não devendo se deixar de levar em consideração também a ampliação da 

jornada de trabalho, a diminuição da remuneração, a ampliação dos conflitos pela terra e 

na terra, a depredação dos bens naturais, a ampliação da terceirização e até mesmo 

quarteirização do trabalho, e o advento das migrações do trabalho para o capital, bem 

como da utilização de mão de obra escrava nos mais diversos setores no país. 
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Mapa 01- Origem dos trabalhadores migrantes para os canaviais da Região Administrativa de Presidente 

Prudente (SP) 

Fonte: Pesquisa de campo (2016-2017). Organização: Fredi dos Santos Bento 
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Advindos principalmente dos estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais 

homens, pouco escolarizados (ensino fundamental incompleto) e com faixa etária entre 

18 e 35 anos, esses trabalhadores compõem parte vital da estratégia de territorialização 

do capital agroindustrial canavieiro, tendo em vista que a utilização da força de trabalho 

migrante nesses tempos de transição técnico-ocupacional, tem se ampliado e isso é 

perceptível quando olhamos para os municípios da Região Administrativa, com ênfase 

para aqueles que possuem e/ou possuíam unidades processadoras em estado falimentar. 

Na região merece destaque também, a existência dos STR’s (Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais) filiados a FETAESP (Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

do Estado de São Paulo) e dos SER’s (Sindicato dos Empregados Rurais) filiados a 

FERAESP (Federação dos Empregados Rurais do Estado de São Paulo) (Quadro 01), 

sendo viável entendermos que adjunto as disputas territoriais empreendidas pelo capital 

agroindustrial canavieiro pelos recursos hídricos, terras férteis e mão-de-obra disponível 

qualificada ou não, também merece destaque as disputas territoriais promovidas pelos 

sindicatos. 

 

Quadro 01- Abrangência dos sindicatos dos trabalhadores rurais da Região Administrativa de Presidente 

Prudente (SP) 

Fonte: Pesquisa de campo (2017); Adaptado de Ferreira (2017). Organização: Fredi dos Santos Bento. 

 

 

Sindicatos Municípios que compõem a base dos STRs

STR Presidente Prudente

Presidente Prudente,Álvares Machado, Alfredo Marcondes, 

Santo Expedito, Pirapozinho, Narandiba, Estrela do Norte, 

Sandolvalina e Tarabai

STR Mirante do ParanapanemaMirante do Paranapanema

STR Santo Anastácio Santo Anastácio, Ribeirão dos Índios e Piquerobi

STR Dracena

Dracena, Ouro Verde, Panorama, Paulicéia, Santa Mercedes, 

São João do Pau'd Alho e Nova Guataporanga

STR Presidente Venceslau Presidente Venceslau e Marabá Paulista

STR de Adamantina Adamantina, Mariápolis, Lucélia, Praçinha e Inúbia Paulista

STR de Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio

STR Flórida Paulista Flórida Paulista

STR Regente Feijó Regente Feijó, Anhumas, Taciba, Indiana, Martinópolis e Caiabu

STR Presidente Epitácio Presidente Epitácio e Caiuá

STR Junquerópolis Junqueirópolis

STR Rancharia Rancharia, Iepê, Nantes e João Ramalho

STR Tupi Paulista (não se obtiveram dados)

STR Presidente Bernardes Presidente Bernardes, Emilianópolis*

STR Euclides da Cunha Euclides da Cunha
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Tal disputa é acirrada, tendo em consideração as diferentes federações e centrais 

sindicais envolvidas no processo, e quem acaba por sair perdendo nesta disputa, são os 

trabalhadores que muitas vezes são forçados a se filiarem em sindicatos em que não se 

sintam devidamente representados como foi o caso constatado em Junqueirópolis-SP, 

dada a passagem dos trabalhadores do setor motomecanizado, anteriormente filiados ao 

sindicato dos transportes, para o sindicato dos trabalhadores rurais. 

Em Flórida Paulista-SP chamou à atenção a participação do STR (Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais) do município, pois foi a ele que os trabalhadores recorreram ao 

perceberem que foram enganados pela usina Floralco, que trouxe através de agenciadores 

(gatos) um contingente de 400 trabalhadores (algo em torno de 8-10 turmas de 

trabalhadores) advindos do Piauí, Alagoas e Maranhão, estados esses que fazem parte dos 

principais corredores migratórios do país para trabalhar nos canaviais da região. 

Esses trabalhadores vivenciaram um verdadeiro inferno, a começar pelo fato de 

terem sido blindados em alojamentos escondidos não apenas no município de Flórida 

Paulista-SP, como também no distrito pertencente ao mesmo, Indaiá do Aguapeí, sendo 

controlados por agenciadores que além de intimidarem os trabalhadores, ainda tinham 

que dividir alojamentos insalubres, escuros, sem água potável e sem acesso a alimentação, 

sujeitos a uma série de doenças, bem como a total pauperização, dadas as condições que 

pudemos constatar em fevereiro de 2016. 

Havia assim, alojamentos com até 53 trabalhadores, sendo estes utilizados 

enquanto estratégia da usina após ter dispensado cerca de 500 trabalhadores regionais, 

dispensados através de telefonemas, e posteriormente tendo contratado os trabalhadores 

migrantes, que foram agenciados inclusive por figuras conhecidas do município. Na 

realidade o golpe aplicado nos trabalhadores regionais e migrantes começou bem antes 

de sua contratação, dado que anteriormente os trabalhadores agenciados atuavam em 

outra unidade no estado de Goiás e não tiveram problemas trabalhistas e nem com o 

pagamento. 

Porém, é desse modo que figura a estratégia do capital agroindustrial canavieiro, 

pois para exercer o controle sobre os trabalhadores e trabalhadoras, primeiro vêm as 

promessas de emprego, bons salários e em dia, que depois se travestem em precarização, 
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blindagem, contratação sem anuência das leis trabalhistas e invisibilização em 

alojamentos, bem como por sua superexploração nos canaviais. 

Essas e outras questões nos impelem a construirmos uma leitura geográfica do 

trabalho encimada nas migrações do trabalho para o capital, tendo em vista a urgência 

dos temas que estamos analisando e que neste relatório parcial, apenas buscamos estocar, 

desse modo às reflexões em respeito às migrações estarão evidentes no relatório final, 

dado que neste momento nossa preocupação foi muito mais com os temas transversas aos 

entendimentos do atual momento vivenciado pelo setor canavieiro, sob a prerrogativa da 

transição tecnológica/técnico-ocupacional. 

 

Considerações Finais 

Essas reflexões nos permitem continuar a querer entender o atual processo que 

permeia a vinda desses trabalhadores, que neste início de século ao não mais encontrarem 

a oportunidade de trabalho nos canaviais paulistas, acabam ou mudando de rota ou se 

submetendo a uma série de atividades disponíveis nas regiões de destino, como é o caso 

verificado na Região Administrativa de Presidente Prudente (SP), em que se por um lado, 

alguns trabalhadores migrantes se qualificaram e passaram a exercer outras funções no 

setor canavieiro, por outro muitos ou tiveram que retornar para a terra natal ou estão 

empregados em funções extremamente precárias, trabalhando enquanto avulsos em 

fazendas com lavouras de cana, ou na diária colhendo batata-doce, entre outros gêneros. 

É em respeito a essa plêiade de consequências, que está o desafio de se construir 

uma Geografia do Trabalho neste início do século, dado que as amarras que prendem e 

submetem o trabalho ao capital devem ser transpostas, pois nunca foram tão graves as 

contradições que se materializam na manutenção do metabolismo societário do capital, 

sendo não apenas sumamente importante, como imprescindível que realizemos uma 

leitura geográfica e territorial do trabalho com fins a não apenas nos posicionarmos diante 

do atual estado de coisas, como também rumar para uma alternativa diferente daquela que 

nos é apresentada todos os dias, que é a do capital. 

No entanto, para a realização desta empreitada é importante que centralizemos 

nossas atenções para a configuração vivenciada na Região Administrativa de Presidente 

Prudente (SP), dado que essa expresse uma série de conteúdos perversos que se  
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apresentam para entendermos o mundo do trabalho neste início de século, com as 

atenções voltadas principalmente para as mudanças técnico-ocupacionais porque passa o 

capital agroindustrial canavieiro e os rebatimentos diretos desse processo, que tentamos 

aventar neste texto, que desde a mecanização do corte da cana-de-açúcar, até a 

superexploração nos canaviais, inclusive com força de trabalho migrante, até o 

adoecimento e descarte de trabalhadores e trabalhadoras, sendo todos esses, rebatimentos 

diretos do atual período porque passa o setor. 

 

REFERÊNCIAS 

ALVES, Francisco José da Costa Alves. Por que morrem os cortadores de cana? Revista 

Saúde e Sociedade, São Paulo, vol.15, n.3, p.90-98, set-dez, 2006. 

GAUDEMAR, Jean-Paul de. Mobilidade do trabalho e acumulação do capital. Lisboa: 

Editorial Estampa, 1977. 

IAMAMOTO, Marilda. Trabalho e indivíduo social. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2001, 

294p. 

MARTINS, José de Souza. O voo das andorinhas: migrações temporárias no Brasil. In: 

Não há terra para plantar neste verão (O cerco das terras indígenas e das terras de 

trabalho no renascimento político do campo). 2.ed. Petrópolis: Vozes, 1988, p.44-61. 

______. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes 

sociais. 1. ed. Petrópolis: Vozes, 2002, 228p. 

SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Se eu pudesse eu quebraria todas as máquinas. In: 

ANTUNES, Ricardo; SILVA, Maria Aparecida de Moraes (orgs.). O avesso do trabalho. 

1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2004, 408p. 

THOMAZ JUNIOR, Antonio. Intemperismo do trabalho e as disputas territoriais 

contemporâneas. Revista da ANPEGE, vol.7, n.1, número especial, p.307-329, outubro 

de 2011.  

 

 



 

153 
 

 

 

PULVERIZAÇÃO AÉREA E RESISTÊNCIA DE TRABALHADORES RURAIS 

EM PORECATU - PR 

Giordano Bruno de Oliveira74 

Resumo 

O presente trabalho traz um breve retrato dos conflitos agrários em Porecatu-PR que 

definiram um cenário de expressiva pulverização aérea de agrotóxicos nos latifúndios do 

município, considerando também a resistência de trabalhadores organizados nesse 

processo. Aqui são abordadas também experiências de mapeamento e atividades de 

formação realizadas junto ao acampamento Herdeiros da Luta de Porecatu, do MST, 

tendo como foco o combate aos agrotóxicos.   

Palavras-chave: Pulverização Aérea; Agrotóxicos; Porecatu; Paraná 

 

Introdução 

A área que compreende o município de Porecatu -PR apresenta um cenário de 

hegemonia do agronegócio, sendo este considerado aqui "um sistema 

que articula o latifúndio, as indústrias química, metalúrgica e de biotecnologia, o capital 

financeiro e o mercado" (FERNANDES e WELCH, 2008 apud RIGOTTO e ROSA, 

2008, p. 89).  

Em Porecatu tal hegemonia é expressa tanto na paisagem marcada pelos 

monocultivos de cana-de-açúcar com uso massivo de agrotóxicos via pulverização aérea, 

quanto nas relações de poder estabelecidas no município com forte histórico de violência 

por parte de latifundiários e do Estado, conforme documentado na obra “Porecatu, a 

guerrilha que os comunistas esqueceram” (OIKAWA, 2011). 

Por outro lado, o referido município também abrange o acampamento Herdeiros 

da Luta de Porecatu, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra sobre área até 

então dominada pelo Grupo Atalla; A presença do MST em Porecatu significa um contra-

ataque às lógicas do agronegócio, bem como outra forma de uso do solo, conforme se 

observa em visitas de campo e em imagens de satélite de diferentes datas. 
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e Pela Terra. Contato: giordanoufpr.geo@gmail.com  

mailto:giordanoufpr.geo@gmail.com


 

154 
 

 

 

Pulverização aérea e contaminação 

O domínio do agronegócio define o uso do solo rural em Porecatu, marcado 

atualmente por latifúndios onde há extensos monocultivos de cana-de-açúcar em que se 

faz uso da pulverização aérea de agrotóxicos. Isso se dá próximo a adensamentos 

populacionais e a nascentes de água, conforme relatos de habitantes locais e visitas de 

campo.  

De acordo com estudos realizados pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 

doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer, estão diretamente associadas a 

contaminação ambiental e humana oriunda do  uso de agrotóxicos (ABRASCO, 2015).  

Nesse sentido, se observou também na área norte do Paraná (que compreende 

Porecatu) a maior taxa de “mortalidade por câncer segundo local de moradia” concentrada 

do referido estado (PIGNATI, 2014). 

Soma-se a isso uma forte densidade de denúncias realizadas no evento da XV 

Jornada de Agroecologia (ocorrido no ano de 2016 em Lapa – PR) de contaminações 

ocorridas em Porecatu e associadas à pulverização aérea de agrotóxicos em canaviais. 

 

Trabalhadores em resistência 

Durante o século XX o norte do estado do Paraná apresentou forte organização 

em resistência ao latifúndio através das Ligas Camponesas, formadas em 1948 na região, 

e a Liga Camponesa de Porecatu chegou a ter 140 membros (OIKAWA, 2011, p. 107). 

Tal organização naquele contexto se dá motivada pela defesa das terras que por direito 

pertencia aos trabalhadores em resistência aos processos de grilagem e demais esforços 

das elites em se apropriar das terras da região, conforme expõe a referida obra de Marcelo 

Oikawa. 

No cenário atual em Porecatu, a luta contra as elites agrárias e a resistência à 

barbárie são representadas pelo MST que desde 2008 ocupa uma fazenda do grupo Atalla, 

este que, de acordo com relatos de habitantes do município, adquiriu as terras diretamente 

da família lunardelli, um dos atores responsáveis por sucessivos massacres a 

trabalhadores rurais (OIKAWA, 2011). 
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É com militantes do referido movimento que foram realizadas atividades que 

culminaram no mapeamento do uso do solo que evidenciam o contraste entre as áreas 

ocupadas e os latifúndios do entorno, revelando como a presença do acampamento 

revitalizou as matas locais e possibilitou o ressurgimento de nascentes. Tal construção 

cartográfica e seus resultados também trazem elementos que denunciam a destrutividade 

da pulverização aérea de agrotóxicos sobre a população e o ambiente do entorno das 

fazendas de monocultivo de cana-de-açúcar, além de evidenciar com base nas 

experiências de trabalhadores rurais da região e em estudos de campo, a necessidade de 

se propor outro projeto de agricultura. 

 

Considerações Finais  

O presente trabalho traz a experiência, no acampamento Herdeiros da Luta de 

Porecatu, da construção coletiva de formas de conhecimento do território para o combate 

às lógicas do agronegócio que promovem o uso de agrotóxicos. Nesse sentido, fica 

evidente a importância da articulação entre o conhecimento obtido na academia com as 

experiências de trabalhadores organizados, para o combate aos agrotóxicos e para a 

construção de uma agricultura compatível com o bem estar dos trabalhadores do campo 

e da sociedade em geral.  

Para tanto, é necessário o estudo da história das lutas sociais, da formação 

territorial e consolidação dos poderes em suas diferentes escalas, aliando esses 

conhecimentos à apropriação das diferentes técnicas, como as que possibilitaram a 

construção do mapa que é um dos resultados da presente pesquisa.   

 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCO (Org.). 

Agrotóxico e saúde ambiental. In: BðRIGO, Fernando Ferreira Carneiro Lia Giraldo da 

Silva Augusto Raquel Maria Rigotto Karen Friedrich André Campos et al (Org.). Dossiê 

ABRASCO: Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro / 

São Paulo: Expressão Popular, 2015. p. 124-169. 

 

OIKAWA, Marcelo Eiji. Porecatu: a guerrilha que os comunistas esqueceram. São 

Paulo: Expressão Popular, 2011. 

 



 

156 
 

 

 

 

PIGNATI, W. OLIVEIRA, N.P., SILVA, A.M.C. Vigilância aos agrotóxicos: 

quantificação do uso e previsão de impactos na saúde-trabalho-ambiente para os 

municípios brasileiros.  Ciência & Saúde Coletiva, v.19, n.12, p. 4669-4678, 2014. 

Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/csc/2014.v19n12/4669-4678>, acesso em: 

07 mar. 2018. 
 

RIGOTTO, Raquel Maria; ROSA, Islene Ferreira. Agrotóxicos. In: CALDART, Roseli 

Salete et al (Org.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. p. 88-93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 
 

 

 

UM RETRATO HISTÒRICO DO ESTIGMA DE UMA PROFISSÃO, POR 

MEIO DA PRECARIZAÇÃO E SUBMISSÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO  

Giovana Carolina de Souza Oliveira Soares75 

Introdução 

 O trabalho doméstico é uma profissão tão antiga quanto o nosso pais, pois seu 

surgimento se dá no período colonial em uma sociedade escravocrata, e ainda sim esse 

tema é tratado com pouca relevância na sociedade em geral e na academia, onde se tem 

cada vez mais essa temática ganhando espaço após dois acontecimentos marcantes com 

a Convenção de 189 realizada pela Organização internacional do Trabalho (OIT) que 

estipula diretrizes para o trabalho doméstico, no qual eles pedem que os países tomem 

providências para que se tenha equidade das trabalhadoras domésticas em relação aos 

outros trabalhadores. E com a aprovação da Ementa Constitucional n°72, conhecida como 

“PEC das domésticas”. Na Geografia e em outras ciências como a Sociologia, 

Antropologia e a História esse tema tem cada vez mais ganhado espaço na academia por 

meio de vertentes que discutem a origem da trabalhadora doméstica e as implicações hoje, 

tendo o trabalho doméstico uma raiz histórica no processo de escravidão que ocorreu no 

Brasil durante.  

 

Desenvolvimento 

  Nossos estudos se iniciam por meio do resgate histórico do trabalho doméstico na 

sociedade brasileira desde a escravidão e até os dias atuais como uma profissão 

desvalorizada, que tem hoje precarizado e submetido trabalhadoras a formas de trabalhos 

ainda similares e nas mesmas condições das negras escravas que realizavam as tarefas 

domesticas da “casa grande”.  O que faz com essa profissão seja tardiamente reconhecida, 

somente ano de 1972 que o trabalho doméstico remunerado passa a ser reconhecido como 

profissão por meio da Lei n° 5.859, ou seja, até a década de 1970 essas trabalhadoras não 

eram incluídas nos direitos trabalhistas e sociais. Nos anos e décadas que se seguem 
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surgem pequenos ganhos de direitos, mas o estigma dessa profissão não deixa de fazer 

com que ela seja desvalorizada e pouco reconhecida, o que faz com que apenas no ano de 

2013 por meio da PEC n° que a as trabalhadoras passam a ter plenamente direitos 

assegurados pela CLT, como jornada de trabalho, 13° salário, férias, e outros direitos. 

Mas, com o golpe político que nosso país vivencio tivemos nossa Constituição rasgada 

diversas vezes e a CLT e sendo sucateada cada vez mais e se consolidando a Reforma 

Trabalhista Neoliberal, os direitos recém adquiridos são perdidos e pouco valorizados o 

que coloca as trabalhadoras de volta a precariedade e submissão.  

Conclusão 

  O estigma dessa profissão, somados aos estudos do trabalhos nos traz a luz a 

reflexão de que uma profissão tão antiga e com um enraizamento histórico no preconceito 

racial, social e de gênero, hoje sobre a ótica do capitalismo que é voraz e ataca cada vez 

mais os trabalhadores, o que reflete diretamente em uma profissão com pouca força 

estrutural contribuindo para o aumento e permanecia da desvalorização e sucateamento 

dessa profissão.  

REFERÊNCIAS  

FURNO, Juliane da Costa. A longa abolição no Brasil: transformações recentes no 

trabalho doméstico / Juliane da Costa Furno. – Campinas, SP: [s.n.], 2016.  

DE SOUZA, Flavia Fernandes. Trabalho doméstico: considerações sobre um tema 

recente de estudos na História do Social do Trabalho no Brasil. Mundos do Trabalho, 

Florianópolis, v. 7, n. 13, p. 275-296, mar. 2016. ISSN 1984-9222. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/article/view/19849222.2015v7

n13p275>. Acesso em: 01 junho. 2018. doi:https://doi.org/10.5007/1984-

9222.2015v7n13p275.  

CORREIA, Silvia. Empregadas domésticas e Relações de trabalho nos loteamentos 

fechados de Presidente Prudente - SP / Silvia Correia. - Presidente Prudente: [s.n], 

2010.152 f.: il. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia.  

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.5007/1984-9222.2015v7n13p275
https://doi.org/10.5007/1984-9222.2015v7n13p275


 

159 
 

 

 

NOTAS PARA UMA GEOGRAFIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

Guilherme Marini Perpetua76 

Fernando Mendonça Heck77 

Antonio Thomaz Junior78 

 

Nas últimas décadas, importantes esforços de superação das trincheiras 

disciplinares têm sido empreendidos, em diferentes áreas do conhecimento, como são os 

casos da Geografia, dos estudos do trabalho e das ciências da saúde. O amplo temário da 

saúde desperta cada vez mais o interesse dos geógrafos, ao mesmo tempo em que as 

categorias e conceitos de cunho espacial são incorporados pelos estudiosos de outras áreas 

do conhecimento (VAZ; REMOALDO, 2011).  

Nesse contexto, o presente trabalho busca ressaltar a dimensão espacial da saúde 

do trabalhador, propondo uma abordagem de viés dialético-materialista centrada no 

conceito de território e focada no aclaramento de traços invisibilizados da dominação e 

da exploração capitalista e de seu corolário, a precarização e a degradação do trabalho, 

em distintos lugares e setores da atividade laboral. Em termos metodológicos, recorremos, 

fundamentalmente, à revisão bibliográfica em diferentes fontes e áreas do conhecimento, 

com destaque para a Geografia e a Saúde do Trabalhador. O reconhecimento de que a 

dimensão do trabalho é importante no processo saúde-doença de grande parte dos homens 

e mulheres ao longo do seu ciclo de vida não é recente, remontando à Antiguidade 

(AGOSTINI, 2002; LOURENÇO, 2008; SILVEIRA, 2009).  

Todavia, a constituição de um campo do conhecimento assentado sobre esse 

alicerce é muito mais recente e ocorreu apenas no Século XX. Segundo Lacaz (2007), é 

a partir da consideração da determinação social do processo saúde-doença que surge a 

intenção real em construir um campo de práticas e conhecimentos em Saúde do 

Trabalhador. No Brasil, país onde a elevada ocorrência de agravos do trabalho assume o 

vexatório estatuto de problema de saúde pública (BINDER; CORDEIRO, 2003), o 
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reconhecimento formal deste vínculo e a legitimação da Saúde do Trabalhador pelo 

Estado ocorreram tardiamente, com a Constituição Federal de 1988 (LOURENÇO; 

BERTANI, 2008). 

 No entanto, uma extensa série de problemas atua do sentido de invisibilizar tais 

ocorrências, envolvendo a identificação, o registro e a própria compreensão sobre a 

causalidade dos agravos (BINDER; CORDEIRO, 2003; WALDVOGEL, 2011; 

LOURENÇO, 2011). O resultado final é que, por meio do paradigma hegemônico, 

biológico, unicausal, de cunho comportamental, com realce para a visão empirista e 

positivista trazida da clínica, transfere-se a culpa à vítima, numa completa inversão da 

realidade reforçada pelo preconceito de classe vigente e predominante em várias 

instituições e organizações no Brasil (JACKSON FILHO et al., 2013). Esses limites 

teórico-epistemológicos estreitam o entendimento dos agravos à saúde dos trabalhadores 

no século XXI, pois sua causalidade é cada vez mais complexa e envolve as formas de 

organização do processo de trabalho e sua relação com a subjetividade dos trabalhadores.  

Nesse sentido, uma abordagem territorial crítica, devidamente referenciada pelo 

método dialético-materialista, pode auxiliar sobremaneira os estudos em saúde do 

trabalhador e, portanto, acreditamos que os geógrafos têm muito a dizer sobre esse 

assunto. Na abordagem relacional, multiescalar, multidimensional, processual e múltipla 

aqui defendida, o território é compreendido como fração do espaço geográfico, 

simultaneamente tomado do ponto de vista das e delimitado pelas relações de poder que 

caracterizam o intercâmbio metabólico dos homens entre si e com a natureza exterior por 

meio do trabalho (MÉSZÁROS, 2006). 

 Sendo fração do espaço, o território é igualmente produto da sociedade e também 

a produz (SANTOS, 1988), constituindo-se por objetos e relações (de poder) que os 

animam e atuando, concomitantemente, como meio de produção e de controle, embora 

também sirva para ocultar as relações reais e os conflitos existentes (LEFEBVRE, 1991). 

Como quaisquer outros fenômenos sociais, na sociedade capitalista a dominação e a 

exploração do trabalhador possuem uma dimensão espacial passível de ser lida por meio 

da ótica das relações de poder e, portanto, da “lente” do território. O território onde se 

reproduz o capital, por meio da extração de trabalho não pago, é o território da dominação 

e da desrealização do trabalho, cujo corolário, no limite, é a degradação do sujeito que 

trabalha não como exceção, mas como tendência objetiva (MARX, 2013), determinando 

socialmente o processo saúde-doença (LAURELL, 1982).  
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Deste modo, é possível perceber que a relação capitalista de trabalho é, por 

definição, uma relação de poder marcada pela dominação da pessoa que trabalha; ela se 

dá sobre e por meio de um substrato espacial moldado pelo imperativo da acumulação e 

constitui um território específico, o local de trabalho, lócus da hegemonia do capital e, 

antes de qualquer outra coisa, um lugar de disputas, tensões e antagonismos de classe, um 

espaço onde se desdobram dominação e resistência, assumindo, esta última, formas 

implícitas ou explícitas, veladas ou declaradas. Resta dizer que o território da relação 

capital/trabalho é composto pela interação permanente entre as condições materiais e as 

formas de organização e controle do trabalho, as quais mudam com o tempo e diferem no 

espaço. Conclui-se que, por sua própria natureza autoexpansiva e incontrolável, a 

reprodução do capital é incompatível com a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, do 

mesmo modo como não pode ser conciliada com a preservação da natureza. 

 

Palavras-chave: Trabalho; Território; Saúde do Trabalhador. 
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A RELAÇÃO CIDADE CAMPO E A LUTA PELO DIREITO À CIDADE: O 

CASO DO MOVIMENTO DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES 

POR DIREITOS – MTD 

Hilário José Menezes79 

Eduardo Schiavone Cardoso80 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo fazer uma análise da atuação do Movimento das 

Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos-MTD na interface cidade campo, em 

Gravataí, no Rio Grande do Sul. Para isso, utilizou-se referencial teórico sobre o mundo 

do trabalho. Os pressupostos metodológicos para a realização desse artigo se baseiam no 

método crítico-dialético, em que a história de vida e a análise do discurso serão utilizadas 

para compreender o objeto de estudo. O Assentamento Portal dos Pinheiros, em Gravataí, 

RS foi a área de estudo privilegiada. A ação do MTD foi de grande importância porque 

promoveu a organização coletiva dos trabalhadores desempregados da periferia , na busca 

da conquista do território, em espaços denominados como espaços rurbanos ou seja na 

interface da cidade campo.  

Palavras-Chave: (movimento social, trabalho, campo cidade) 

 

O ASSENTAMENTO PORTAL DOS PINHEIROS – MOVIMENTO DE 

TRABALHADORAS E TRABALHADORES POR DIREITOS 

 

 Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise da atuação do Movimento das 

Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos na interface cidade campo, em Gravataí, no 

Rio Grande do Sul. A gênese do MTD está relacionada à crise econômica do final da 

década de 1990 e início de 2000, aumentando assim o desemprego e a miséria na cidade 

e no campo. As consequências sociais do desemprego para os trabalhadores, cada vez 

mais precarizados, aproximam-nos da perda de direitos sociais como: moradia, educação, 

saúde e, obviamente, a falta de trabalho. Com o objetivo de criar um movimento social 

de luta em favor dos trabalhadores desempregados, em 22 de maio de 2000, surgiu o 

MTD, com apoio de três organizações de trabalhadores radicadas no Sul do país, a saber: 

a Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul (com seus filiados), a Pastoral 

Operária e o Movimento da Luta por Moradia (GUTERRES, 2006, p.149). O MTD  
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originou-se, então, da necessidade de se criar um movimento social urbano de massas 

para mobilizar os trabalhadores desempregados, na busca por moradia, trabalho e que 

também pudesse dialogar com outros movimentos sociais da cidade e campo. O 

Assentamento Portal dos Pinheiros em Gravataí, Rio Grande do Sul, foi a área de estudo 

privilegiada. Conforme pode ser visto na Figura 1 

 

Fonte: Elaboração Hilário José Menezes 

 

O Assentamento Portal Pinheiros foi o primeiro território constituído pela luta 

do MTD, no Brasil. Situado no município de Gravataí, no Rio Grande do Sul, 

inicialmente, era destinado para 21 famílias de trabalhadores desempregados, mas, com 

o passar do tempo, outras famílias de trabalhadores precarizados foram se instalando no 

território ocupado pelo Movimento, chegando, ao ano 2016, com mais de 340 famílias; 

em 2018, estima-se que tenha cerca de 500 famílias no local. Com a ação do movimento 

e de outros ocupantes ao longo dos anos, o território ocupado se transformou e, hoje, se 

desenha conforme pode ser visto na Figura 1.  
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Entende-se que, o capital, ao territorializar-se na cidade e campo, subordina as 

relações de trabalho nas mais diversas escalas. Assim, as cidades, ao longo do tempo, 

vêm se tornado “menos democráticas, com o aumento da repressão das lutas sociais, a 

retirada de espaços onde o povo pode participar das decisões e o aumento das dificuldades 

de acesso à serviços públicos e espaços de cultura e lazer”, (MTD, BRASIL DE FATO81, 

2018), a vida na cidade para a classe trabalhadora se “torna cada dia mais difícil, com o 

aumento das desigualdades e o favorecimento extremo dos interesses do mercado e do 

capital”. 

 A reflexão sobre o processo de produção socioespacial da relação cidade campo 

passa pela divisão técnica do trabalho. Conforme Marx (1984, p. 64), “a divisão do 

trabalho material e intelectual” caracteriza a separação da cidade e do campo, ou seja, a 

“oposição entre cidade e campo começa com a transição da barbárie para civilização, do 

sistema tribal para o Estado”. Para Williams (1989, p.12), as transformações ocorridas 

nas relações entre campo e cidade foram acentuadas com a Revolução Industrial, levando 

ao desaparecimento do campesinato tradicional. Assim, o alicerce das transformações 

estaria nas relações de propriedades durante todo o período de dissolução do feudalismo 

e as causas socioeconômicas do crescimento das cidades estariam ligadas a algumas 

questões controvertidas, como a extensão comercial e a produção artesanal independente, 

com tendência própria à concentração na forma urbana. No Brasil, a relação campo-

cidade vai se dar pela apropriação e privatização da terra, regulada pelo interesse do 

mercado. Segundo Martins (1983, p.17), foi o próprio capital que, com a crise do modo 

de produção escravocrata, instituiu a apropriação da terra; uma contradição evidente num 

momento em que o capital necessitava da força de trabalho, de trabalhadores destituídos 

de toda a propriedade que não fosse unicamente a da sua própria força de trabalho. Assim, 

a concentração de terra se faz, predominantemente, em benefício de uma reduzida 

minoria. Isso significou a mobilidade de trabalhadores e o surgimento de uma mão de 

obra barata e disponível, no campo/cidade. Para Prado Júnior (1987, p. 17-18), a estrutura 

e distribuição das propriedades fundiárias – aliadas à circunstância de que, em geral, é a 

grande propriedade que ocupa as terras mais favoráveis – fazem com que uma 

considerável parcela da população rural se encontre insuficientemente aquinhoada e não 

disponha de terra para a sua manutenção. Em função disso, uma grande massa de  
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trabalhadores sairia em busca de trabalho para poder sobreviver, aceitando as mais 

diversas relações de trabalho, ou seja, submetendo-se à precarização do trabalho. 

Conforme Antunes (2015, p. 106), na sociedade capitalista, “o proletariado é a classe que 

sofre a exploração mais intensa”, assim, a classe trabalhadora, no capitalismo, 

“paralelamente, é a única capaz de gerar a riqueza de que o capital se apropria”. Por isso, 

o capitalismo é uma contradição constante, ou seja, o capitalismo é constituído por uma 

e relação social contraditória, marcada pela desigualdade social presente na precariedade 

e na barbárie social em que estão os trabalhadores. Conforme Alves (2009, p. 12-13) para 

compreender essa realidade social, temos “que pensar o homem que trabalha e o mundo 

social do trabalho na perspectiva da totalidade concreta do sistema mundial do capital”. 

Assim, o caráter do “controle do metabolismo social” do capital “desde de sua origem 

histórica”, configura-se a partir de uma “relação social que se tornou sistema de controle 

fetichizado expansionista, incontrolável, incorrigível e insustentável através da 

contingência da política.” Porém, no decorrer do tempo histórico, o Modo de Produção 

Capitalista foi aperfeiçoando as suas “características estruturais da relação-capital, 

explicitaram-se, com vigor, na medida em que se compôs o sistema mundial produtor de 

mercadorias.” Dessa forma, o capitalismo, a burguesia, o operariado, ou seja, a classe 

trabalhadora, e os trabalhadores desempregados e o “próprio Estado seriam sujeitos 

portadores de estratégias de ação coletiva em disputa num jogo político, espaço no qual 

se definiriam os interesses imediatos das classes”. Porém, a relação entre o Estado e a 

burguesia configura-se em interesses políticos e econômicos, privilegiando, assim, 

conforme Baltar (1996, p.19), o “movimento global do capital ou as estruturas de 

dominação formadas a partir da expansão do capitalismo periférico”. Ou seja, “onde os 

interesses da burguesia pareciam reduzir-se a sua forma de produção; os interesses 

dominantes seriam apenas o lucro e a exploração do trabalho”. dessa forma a burguesia, 

Estado e o capitalismo “foram muitas vezes reificados, ao admitir-se que a lógica do 

sistema atribuía-lhes uma vontade política e uma racionalidade estratégica, esquecendo-

se dos agentes que o reproduzem cotidianamente”. Na pesquisa de campo foi possível 

entender a importância do movimento na relação cidade campo, para o assentado (.A.L.P) 

a relação cidade campo é vista da seguinte forma:    
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Eu vejo que é uma relação bem interessante, por que causa que sempre se a 

gente for analisar ai, a gente tem o movimento da terra, o movimento mais 

focado pela moradia, tem o movimento do catador que trabalha a questão de 

dar uma sustentabilidade melhor ao catador, e o MTD que é o primeiro 

movimento que trabalha o rururbano que mistura um pouco da cidade e o 

campo. Isto foi uma experiência nova para mim principalmente, porque eu 

como venho da cidade, o meu foco era a geração de trabalho e renda, era 

montar aquele grupo é forma trabalhadores que sejam donos do seu próprio 

negócio, e aqui quando eu chego em Gravataí, já vai fazer  quatro anos, e 

diferente as discussões por que envolve agricultor, envolver os nossos projetos 

que é os pontos populares de trabalho: A reciclagem, padaria.  A gente ta 

conseguindo fazer uns projetos junto com o pessoal do campo. A gente ta 

conseguindo dá continuidade, não dá mais por questão da política mesmo, falta 

apoio, incentivo nesta questão social que envolve o campo e a cidade. (J.A.L.P, 

2016) 

 

Desta forma, foi possível compreender que a atuação do movimento na interface 

cidade campo tem promovido organização coletiva dos/as trabalhadoras e trabalhadores 

desempregados na periferia urbana, despertando dessa maneira o discurso crítico contra 

o capital, fortalecendo a construção de uma luta consciente, que o desemprego é uma 

questão estrutural, e o mesmo não tem solução dentro do capitalismo. Desta forma as 

cidades:  

São expressões das relações sociais, reflexos das vidas urbanas que se 

misturam, cada uma a sua cultura, a sua história, sua formação social e 

econômica, seu povo, sua luta. É nas cidades que se concentram as energias do 

capital. É nelas também que se travam as arenas de disputas sobre novas formas 

de produção. (GARÇIA, BRASIL DE FATO82, 13/09/2018)  

 

Os movimentos sociais classistas, ou seja, os movimentos populares: 

 

Urbanos são a expressão da indignação das pessoas diante do que a vida urbana 

representa nesse estágio do sistema capitalista. O direito à cidade representa a 

reivindicação da classe trabalhadora para criar, transformar, decidir sobre a 

produção do espaço da cidade. (GARCIA, BRASIL DE FATO, 13/09/2018)  

 

  Conforme Thomaz Junior (2007 a centralidade do trabalho é a própria “malha 

territorial da classe trabalhadora.” Ou seja, assim, como Antunes (2005), Alves, (2009), 

que pesquisa o trabalho a luz na “nova morfologia do trabalho”, o conceito de trabalho é 

ampliado e ao seu  “conteúdo social da (des)sociabilidade contemporânea e o novo caráter 

multifacetado do trabalho, agregamos a noção, [...] de plasticidade e capilaridade do 

trabalho”. com isso é possível apreender as “diferentes formas de sua existência e que se 

explicitam em conteúdos territoriais diversos, e que, portanto, nos possibilite  
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compreender geografia da luta de classes.”  A constante migração de atividades 

laborativas, condições de trabalho e vínculos territoriais no seu exercício cotidiano nos 

põe frente a frente à necessidade de apreendermos os compósitos essenciais, tanto em 

nível material quanto subjetivo do ser trabalhador. Dos movimentos sociais da cidade-

campo que têm nos seus sujeitos sociais a nova morfologia do trabalho, está em questão 

captarmos as formas geográficas de externalização do seu trabalho, por meio de um 

movimento duplo, a um só tempo: a plasticidade existente entre as diferentes existências 

do trabalho (assalariados, camponeses, sem-terras, seringueiros, informais, 

desempregados, etc.), e as capilaridades entre as esferas da convivência em sociedade 

(social, política, econômica, cultural, etc) (THOMAZ JUNIOR, 2007). Por outro lado, de 

acordo com o autor, pode ocorrer um questionamento sobre quais  as “limitações para 

apreendermos as capilaridades existentes entre a cidade e o campo, ou mais precisamente, 

entre as formas de expressão do trabalho nessas duas manifestações do tecido social”, 

bem como quais os  “mecanismos que redimensionam as reflexões sobre o universo do 

trabalho, os movimentos operário e camponês, e os movimentos sociais como um todo, 

que fazem emergir em cena” a presença  do sujeito social trabalha.  

A atuação do MTD enquanto um movimento social e territorial, formado por 

sujeitos sociais classistas, que tem na centralidade da sua luta o trabalho como um dos 

seus eixos de debate e luta, permite “entender quais são os sujeitos capazes de mudar o 

mundo”. Sendo a categoria trabalho a intercessão que “ganha sentido na medida da 

amplitude das suas formas de realização e não referenciado no recorte territorial ideado 

(se no campo ou na cidade) ou presumido teoricamente (material ou imaterial)”, o sujeito 

social analisado por  Thomaz Junior, é  capaz de “mudar o mundo”,  ou seja um sujeito e 

político, ideológico, crítico que tem consciência de classe, porém “ser isso ou aquilo por 

efeito dos atributos a ele atribuídos, e não propriamente pela sua efetiva identidade 

político-ideológica”.  Essa discussão remete algumas teses sobre o fim do trabalho, tese 

essa fortemente refutada por Alves, Antunes e Thomaz Junior entre outros autores que 

vêem na centralidade do trabalho a categoria chave para compreender o ser social.  Assim, 

“se não há mais sujeitos capazes de mudar o mundo, o trabalho como mediação também 

perde o sentido”.  

Dessa forma, a “imprescindibilidade do primado do sujeito na teoria social 

também deve referenciar o fato de que não há discussão do trabalho sem discussão do 

sujeito” (THOMAZ JUNIOR, 2007). O desafio, então, caracteriza-se pelo resgate de  
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“todo um conjunto de valores que foram ficando para trás, como o trabalho enquanto 

categoria chave para a compreensão da história”. Nesse sentido, os diferentes 

movimentos sociais e as suas “explosões sociais, bem como a variedade de greves e 

rebeliões que presenciamos nessa fase de mundialização dos capitais, indicam que” 

estamos em uma “nova fase de mundialização das lutas sociais e das ações coletivas.” 

(ANTUNES, 2005, p.47), ações essas que são “desencadeadas ora a partir dos confrontos 

que emergem diretamente do mundo do trabalhado – como as greves que ocorrem 

cotidianamente em tantas partes do mundo” no atual modelo da mundialização do capital, 

muitas são as ações dos “movimentos sociais dos desempregados, que compreendem a 

crescente e enorme parcela dos que se integram no mundo do trabalho pelo desemprego, 

pela desintegração.” Assim, a nova “morfologia do trabalho deve ser compreendida a 

partir do (novo) caráter multifacetado do trabalho.” ou seja a partir da do conceito de 

plasticidade  do trabalho.  

 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

A partir das categorias teórico-metodológicas do materialismo dialético, busca, 

compreender, por meio das contradições do capital, as consequências sociais do 

desemprego para os trabalhadores.  Desta forma o MTD enquanto um movimento social 

classista que tem como questão a central o conceito de trabalho e a plasticidade do 

mesmo, assim, o  estudo MTD   permitiu entender o rebatimento do capital sobre a classe 

trabalhadora, e quais as suas conseqüências para aqueles que estão excluídos dos meios 

de produção no mundo capitalista.  

A escala de atuação do movimento está na interface da cidade campo, nesse 

sentido a luta do MTD perpassa não só pelo processo permanente da reestruturação dos 

modos de produção que rebate na classe trabalhadora. As transformações ocorridas na 

reestruturação capitalista intensificaram o desemprego, aprofundaram o desemprego 

estrutural e a crescente precarização das condições de trabalho. dessa forma o estudo do 

MTD permite compreender as contradições sociais no território, gerada pelo 

desenvolvimento desigual e contraditório, e as consequências para aqueles que estão 

excluídos, expropriados, despossuídos dos meios de produção no mundo capitalista. O 

MTD é resultado dessa realidade e o seu surgimento está ligado à questão do desemprego 

no espaço urbano e à falta de moradia para grande parte de uma massa crescente de 

trabalhadores que não tem onde morar e viver de forma digna.  



 

170 
 

 

Compreender a luta do Movimento, a partir da produção de espaços denominado 

pelo movimento de rururbanos ou seja, de cidade campo, requer analisar a perspectiva de 

luta do movimento, bem como o seu desafio. Assim, as mudanças e as transformações 

ocorridas no espaço urbano impõem uma constante reinterpretação da reconstrução do 

marco teórico para que, dessa forma, seja possível fazer uma análise, das questões sociais 

advindas da relação capital trabalho e os seus impactos na dinâmica da vida dos 

trabalhadores.  
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NOS MEANDROS DA COLONIZAÇÃO CHAPECOENSE: A RESISTÊNCIA 

CAMPONESA TERRITORIALIZADA NO ASSENTAMENTO DOM JOSÉ 

GOMES 

 

Janaína Gaby Trevisan83 

Willian Simões84 

A ciência geográfica, a partir de seu campo teórico-epistemológico, pode 

contribuir na construção de uma consciência política e sobre práticas organizativas 

próprias das dinâmicas que marcam as lutas por terra no Brasil e a produção de territórios 

de vida e esperança.  

No contexto das lutas e (re)existências que marcam a Questão Agrária Brasileira, 

neste estudo, destaca-se a emergência do Assentamento Dom José Gomes como elemento 

central de nossos estudos, análises e reflexões. O Assentamento está localizado em 

Chapecó (Oeste de Santa Catarina), região marcada pela hegemonia do modelo de 

desenvolvimento capitalista fortemente verticalizado, com destaque ao fortalecimento 

das agroindústrias de aves, suínos e leite, que impuseram um novo ritmo de vida e 

produção nesse espaço.  

Assim, considerando marcos históricos e geográficos de vida e da produção 

territorial de Chapecó, por meio da pesquisa-ação participativa e da elaboração de 

Cartografia Social, sustentaremos a compreensão de que o Assentamento Dom José 

Gomes se apresenta na atualidade como resistência social, política e territorial, 

contribuindo como espaço-dispositivo de descolonização de uma perspectiva moderno-

eurocentrada-capitalista-colonial que ditou a lógica colonizadora do território.  

O recorte no Assentamento Dom José Gomes evidencia a necessidade de analisar 

o espaço chapecoense a partir de outra sociodicéia: aquela que contradiz o modelo de 

sociedade tido como predominante, submetido aos pressupostos do pioneirismo dos 

colonizadores, aqueles que venceram a natureza inóspita e que instauraram o progresso, 

este que só pode ser alcançado se seguir a virtude étnica de seus progenitores (RENK, 

2004).  

Nesse sentido, sustenta-se a compreensão de que o Assentamento se organiza de 

maneira a refutar essa lógica, ainda que relativamente, em um movimento insurgente que 
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é 

tecido pelo protagonismo dos assentados da reforma agrária ligados ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra na produção de seus territórios de vida, contrastando 

com a ideia de que só é possível o desenvolvimento na região obedecendo a um único 

modelo de vida. O Assentamento é, em si, uma própria narrativa da diferença que existe 

em Chapecó, mas que é invisibilizada em razão do cotidiano chapecoense ter adotado 

uma dinâmica de vida regida, também, pelo modelo coronelista-capitalista do 

agronegócio praticado.  

Assim, por meio da Cartografia Social, pretendemos, além de refletir sobre os 

territórios e seus sujeitos, possibilitar-lhes condições de interferirem e se tornarem cada 

vez mais protagonistas de uma história, de um espaço, de um território de vida. 

 

Palavras-chave: território de vida; resistência camponesa; luta pela terra; Cartografia 

Social, Assentamento Dom José Gomes. 
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O PESO DA PALAVRA FEMINISTA: SUJEITOS E METODOLOGIA NA 

PESQUISA QUALITATIVA 

Jane Rosa da Silva85 

Resumo 

Nos propomos a evidenciar qual a leitura que temos dos sujeitos sociais, sobretudo, na 

ciência geográfica. Apostamos num entendimento de que o espaço geográfico é 

produzido socialmente numa sociedade de classes, fundada sob o marco do patriarcado-

heteronormativo e numa estrutura racial que produz exploração e opressão. Desta 

maneira, os sujeitos possuem marcações de gênero, raça, etnia, classe social, entre outras, 

que são expressas nas relações sociais. Portanto, a investigação científica deve levar em 

consideração estas posicionalidades, tendo em vista a não existência de um saber neutro. 

Neste sentido, um dos esforços dos estudos feministas é qualificar os sujeitos na pesquisa 

social. Deles desdobram-se também debates em torno de uma abordagem metodológica 

feminista, questiona-se: existe um método de investigação feminista? Existem vários? Ou 

não existe nenhum?  

Palavras-Chave: gênero, sujeito, metodologia feminista, pesquisa qualitativa. 

 

 

Introdução 

 

O tema deste artigo86 surgiu porque, em nossa pesquisa de mestrado, nos 

propomos a compreender a articulação entre as relações de gênero e trabalho que se 

desenrolam nas instituições de ensino superior privadas e como estas implicam no 

envolvimento das docentes na luta sindical. Para tanto, vimos que era necessário e 

fecundo conhecermos mais a fundo a discussão sobre metodologia, de modo geral, e a 

metodologia feminista, em particular. Vale ressaltar também que desde nossa iniciação 

cientifica na graduação temos nos voltado para o estudo da temática de gênero, permeada 

pela questão do trabalho e sindicalismo. Como afirma Marre (1991), “[...] raramente um 

processo ou um objeto de estudo é escolhido por si mesmo e em si mesmo, isolado de 

qualquer sistema de valores (MARRE, 1991, p. 10)”.   

 

                                                           
85 Mestranda em Geografia pela FCT/UNESP campus Presidente Prudente - SP. Centro de Estudos de 

Geografia do Trabalho (CEGeT). Contato: janerosa2006@hotmail.com  
86 Nosso texto origina-se da disciplina “Metodologias da pesquisa qualitativa para a Geografia”, 

ministrada pelo professor Nécio Turra Neto no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

FCT/UNESP em 2017 com alguns dos artigos que compõem o livro “Debates en torno a una 

metodología feminista”, organizado por Eli Bartra (2002).  
 



 

175 
 

 

Neste sentido, nos propomos a evidenciar qual a leitura que temos dos sujeitos 

sociais, sobretudo, na ciência geográfica. Apostamos num entendimento de que o espaço 

geográfico é produzido socialmente numa sociedade de classes, fundada sob o marco do 

patriarcado-heteronormativo e numa estrutura racial que produz imobilismo social, 

exploração e opressão. Desta maneira, os sujeitos possuem marcações de gênero, raça, 

etnia, classe social, entre outras, que são expressas nas relações sociais. Portanto, a 

investigação científica deve levar em consideração estas posicionalidades, tendo em vista 

a não existência de um saber neutro. Este é o debate que realizaremos no primeiro item 

do texto.  

Um dos esforços dos estudos feministas é qualificar os sujeitos na pesquisa social. 

Deles desdobram-se também debates em torno de uma abordagem metodológica 

feminista – daí, o empenho de Eli Bartra na organização de seu livro. Existe um método 

de investigação feminista? Existem vários? Ou não existe nenhum? Este é o debate que 

faremos no segundo item do texto.  

Em síntese, nosso artigo se estrutura da seguinte forma: 1.Qual o lugar do sujeito 

na pesquisa social? 2. Existe uma metodologia feminista? e 3. Considerações finais.  

 

 

QUAL O LUGAR DO SUJEITO NA PESQUISA SOCIAL? 

 

Ao iniciarmos nossa discussão, é preciso situar antes que nossa leitura está 

posicionada dentro de uma área das Ciências Humanas: a Geografia – embora o diálogo 

com o debate mais geral da teoria social crítica seja fundamental. Neste sentido, é preciso 

esclarecer qual a compreensão que temos da ciência geográfica – o que justificará nossa 

chamada para uma análise que tenha como base os sujeitos sociais. 

 Segundo Lefebvre (2005) “cada sociedade (por conseguinte, cada modo de 

produção com as diversidades que ele engloba, as sociedade particulares nas quais se 

reconhece o conceito geral) produz um espaço [...] (p. 56)”. Concordamos com o autor e, 

por isso, reconhecemos que a Geografia é uma ciência social, isto é, tem por tarefa o 

estudo e a compreensão da sociedade que produz o espaço geográfico.   

Deste modo, é importante ressaltar que para nós, não basta descrever os objetos 

presentes no espaço geográfico, pelo contrário, é através da análise dialética do arranjo 

do espaço que podemos desvendar as relações de classe que o produziram. De acordo  
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com Moreira (1982) “[...] é nossa opinião que por detrás de todo arranjo espacial estão 

relações sociais, que nas condições históricas do presente são relações de classe (p.14)” 

– e complementaríamos – relações de gênero, raça/etnia, nacionalidade, dentre outras. 

Compartilhamos da compreensão da geógrafa britânica Doreen Massey, em que o espaço 

e o lugar, assim como o sentido que temos deles, se estruturam recorrentemente com base 

no gênero de muitas maneiras diferentes – que variam conforme a cultura e ao longo do 

tempo. Em suas palavras “[...] esta estructuración genérica de espacio y lugar 

simultáneamente refleja las maneras como el género se construye y entiende en nuestras 

sociedades, y tiene efectos sobre ellas (MASSEY, 1998, p. 2)”.  

Massey, em seu texto “Filosofia e política da espacialidade” (2004), vai tratar de 

três preposições sobre como o espaço pode ser conceitualizado. O primeiro é que o espaço 

é um produto de inter-relações, ou seja, ele se constitui através de interações – desde 

globais a locais. Ela chama atenção para um entendimento relacional do mundo. O 

segundo se refere ao espaço como a possibilidade da existência da multiplicidade, em 

outras palavras, “[...] é a esfera na qual distintas trajetórias coexistem, é a esfera da 

possibilidade da existência de mais de uma voz (MASSEY, 2004, p. 8)”. E o terceiro é 

que o espaço está sempre num processo de devir, está sempre sendo (re)feito, isto é, nunca 

está finalizado ou fechado. Esta conceitualização é relacionada a uma compreensão de 

espaço protagonizada pelos sujeitos sociais, porém sem entendê-los de forma individual, 

autonomizada e distante da estrutura social da sociedade de classes.  

Neste sentido, se é a sociedade e, portanto, os sujeitos sociais que possuem gênero, 

raça/etnia, nacionalidade, classe social etc., que produzem o espaço, faz-se necessário que 

nossas pesquisas coloquem luz nisto. Para tanto, é imprescindível a utilização de 

metodologias que deem conta desse desafio. Ademais, este debate também pressupõe que 

não existe neutralidade no fazer da pesquisa, tanto para o pesquisador(a) quanto para 

os(as) pesquisados(as). 

Diante de uma realidade demarcada por relações de dominação entre pessoas e 

grupos sociais, a objetividade na ciência não pode ser sinônimo de imparcialidade e 

neutralidade, sob pena de se transformar em hipocrisia e insensibilidade. Segundo 

Oliveira e Oliveira (1998), “Diante da oposição entre dominantes e dominados, ser 

objetivo significa reconhecer e analisar este enfrentamento inscrito na realidade e colocar-

se a serviço da superação das estruturas que mantêm ou reforçam o autoritarismo e a 

desigualdade (p. 26)”.  
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Ainda sobre o tema da neutralidade científica, Donna Haraway (1995) coloca em 

debate um sistema sensorial específico: a visão. A autora chama atenção para a natureza 

corpórea de toda visão, isto é, todo o olhar está inscrito em um determinado corpo. Num 

primeiro momento esta constatação pode até parecer óbvia, mas Haraway quer dar 

importância ao fato de que:  

Os olhos têm sido usados para significar uma habilidade perversa – 

esmerilhada à perfeição na história da ciência vinculada ao militarismo, 

ao capitalismo, ao colonialismo e à supremacia masculina – de 

distanciar o sujeito cognoscente de todos e de tudo no interesse do poder 

desmensurado (HARAWAY, 1995, p. 19).  

 

 Isso quer dizer que este olhar de Homem e Branco não é marcado, portanto, lhes 

dá o privilégio de poder ver sem ser visto, de representar escapando a representação, isto 

é, um olhar conquistador que não vem de lugar nenhum e isso transmuta-se na construção 

de uma doutrina utilizável – e não inocente – da objetividade cientifica.  Tendo em vista 

isso, Haraway (1995) nos propõe o desafio de construir uma escrita feminista do corpo 

que enfatize metaforicamente a visão, isto porque: 

Precisamos aprender em nossos corpos, dotados das cores e da visão 

[...], como vincular o objetivo aos nossos instrumentos teóricos e 

políticos de modo a nomear onde estamos e onde não estamos, nas 

dimensões do espaço mental e físico que mal sabemos como nomear. 

Assim, de modo não muito perverso, a objetividade revela-se como algo 

que diz respeito à corporificação específica e particular e não, 

definitivamente, como algo a respeito da falsa visão que promete 

transcendência de todos os limites e responsabilidades (HARAWAY, 

1995, p. 22). 

 

Em síntese, ela tensiona a visão desde um corpo, que por sua vez é complexo, 

contraditório, estruturante e estruturado, ou seja, uma proposta a respeito da vida das 

pessoas versus a visão do simplismo, de cima, de lugar nenhum. Concordamos com a 

leitura de Haraway (1995), pois nos implica posicionarmos e, neste sentido, torna-se a 

prática chave para construção de um conhecimento organizado em torno das imagens da 

visão e, por sua vez, do discurso científico e filosófico. Nas palavras de Haraway (1995): 

“posicionar-se implica em responsabilidade por nossas práticas capacitadoras (p. 27)”.  

Este debate nos remete ao texto “Estar lá e Escrever aqui” do antropólogo 

estadunidense Clifford Geertz, publicado em 1989. Nele, o autor provoca ao afirmar que 

aqueles(as) que sempre foram estudados – o que se chamava de primitivo, tradicional e 

que, atualmente, é chamado de emergente, periférico ou submerso – hoje, tem a 

possibilidade de estudar a si mesmos(as) e isso tem reorientado os estudos, inclusive,  
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aqueles feitos sobre “eles(as)”. Segundo o autor, “o fim do colonialismo alterou 

radicalmente a natureza do relacionamento entre os que perguntam e olham e os que são 

perguntados e se tornam objeto do olhar (GEERTZ, 1989, p. 2)”. Isso nos coloca a questão 

ética, e também política, de quem escreve sobre “alguém” e nos traz algumas 

inquietações: Quem somos nós para escrever sobre alguém? Temos esse direito? Isso é 

possível? Podemos dizer o que são eles lá de forma pura sem a intromissão do nosso 

olhar? Entendemos que este é um campo espinhoso, mas que se faz necessário refletirmos 

sobre ele. 

A polêmica em torno do conceito de lugar de fala talvez nos traz algumas pistas, 

tendo em vista a imbricação entre o debate político e o científico. Tiburi (2017), ao tratar 

do tema, chama atenção para o fato que as chamadas minorias políticas têm alcançado 

cada vez mais lugar no cenário político por meio da afirmação da identidade. Segundo a 

autora: 

[...] a participação política implica a entrada do corpo marcado no lugar 

que o poder reservou para si contra os corpos, aquele lugar onde o poder 

se exerce para dominar o outro, para subjugar, para submeter, 

transformando cada um em objeto: o trabalhador no capitalismo, a 

mulher no patriarcado, o negro na raça, as formas de sexualidades no 

regime do contrato heteronormativo (TIBURI, 2017, [s.n]).  

  

Neste sentido, a tomada de consciência disso, levou a um ato de contramarcação 

politicamente produtivo, já que hoje, muitas mulheres, negros(as), gays, lésbicas, surdos-

mudos, quilombolas, entre outros, se auto-afirmam como categoria política. Neste ato de 

auto-afirmação nos tornamos mais potentes politicamente, isto é, a identidade usada no 

contexto das lutas políticas possui uma força de alto impacto potencial. Falar de si com a 

intenção política, por sua vez, também se torna didático, na medida em que faz o outro 

entender – por exemplo, quando um cacique, ao falar com pessoas brancas fala de si 

mesmo como “índio”, porque se faz apreender pelos não-índios. Segundo Tiburi (2017), 

é a partir daí que se começou a sustentar a ideia de um lugar de fala, já que é uma 

característica de nossa época a sustentação da singularidade, da diferença e, por meio 

desta, fica claro que cada um quer conquistar um lugar. Isto é, “esse lugar tornou-se, pela 

auto-afirmação da singularidade que se expressa, um lugar de fala (TIBURI, 2017, [s.n])”.  

 Contudo, quando se alcança a identidade também se encontra a condição do 

indivíduo isolado, único em sua diferença e, neste sentido, nos faz pensar que a utilização 

do conceito também pode trazer certos perigos, principalmente quando se perde de vista 

que a singularidade tem sua origem no individualismo burguês – por isso a necessidade  
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de utilizar o conceito de singularidade com a mediação crítica, ou seja, tratá-lo numa 

relação dialética com a totalidade (TIBURI, 2017). Isso quer dizer que, quando o lugar 

de fala é deturpado ele também pode ser utilizado de modo autoritário, segundo Senkevics 

(2017) “o ‘lugar de fala’ é usualmente tomado como ‘autoridade de fala’, como se só 

quem vivesse uma experiência (no lugar subalterno) pudesse discutir aspectos que a 

circundam (p. [s.n])”. É por essa razão que das experiências individuais devemos saltar 

para uma reflexão coletiva.  

Não é possível abordar o lugar de fala sem pressupor o diálogo enquanto 

reconhecimento do outro, isso quer dizer que o lugar de fala é o lugar democrático.  De 

acordo com Tiburi: 

Se o lugar de fala é abstrato e silencia o outro onde deveria haver um 

diálogo, então ele já não é mais um lugar político, mas um lugar 

autoritário que destrói a política no sentido das relações humanas que 

visam convívio e a melhoria das condições da vida em sociedade 

(TIBURI, 2017, p. [s.n])  

 

Não devemos cair na armadilha em que apenas mulheres podem falar sobre o 

machismo ou que apenas lésbicas e gays podem tratar da homofobia, e assim por diante, 

uma vez que isso coloca em xeque a própria democracia enquanto possibilidade, assim 

como, fragmenta as lutas contra as opressões. Ademais, ninguém é capaz de representar 

todos em suas particularidades, o que traz a tona uma agenda de lutas que diga respeito 

ao todo, isto é, o conjunto da sociedade, de modo que o mesmo debate sobre as diferenças 

adquira tonalidades universalizantes.  

  Entendemos que na pesquisa isso quer dizer que falar/escrever sobre algo ou 

alguém não significa falar/escrever em nome de algo ou alguém. Sendo assim, a relação 

pesquisador(a)-pesquisado(a) precisa ser clara no sentido de situar quem são esses corpos, 

sujeitos e em qual contexto se marcam, tendo em vista uma relação de diálogo em que, 

principalmente para o pesquisador(a), fiquem explícitas essas determinações. Em outras 

palavras, é preciso compreendermos quais são as relações sociais – “o lugar de fala” – 

que estão envolvidas no processo de conhecimento. Isso traz implicações diretas na 

construção da pesquisa – suas motivações para definição do objeto de investigação, o 

arcabouço teórico que será utilizado, as metodologias aplicadas, os resultados e produtos 

dela. É sob a luz deste debate que o item a seguir tratará das metodologias na pesquisa 

qualitativa, sobretudo, naquilo que se tem chamado de metodologias feministas.  

 



 

180 
 

 

 

EXISTE UMA METODOLOGIA FEMINISTA? 

 

O que debatemos até aqui é que na construção da pesquisa cientifica é necessário 

realizarmos um debate sobre quais sujeitos estão envolvidos nessa relação. Neste sentido, 

um dos esforços dos estudos feministas é qualificar os sujeitos na pesquisa social. Isto se 

desdobra nas elaborações teóricas e metodológicas utilizadas, já que como Marre (1991) 

afirma, é indissociável a teoria e a metodologia (dialética ascendente e dialética 

descendente) na construção do objeto científico.  

 A filósofa mexicana Eli Bartra tem insistido na necessidade de refletirmos sobre 

uma metodologia feminista. Foi ela quem organizou o livro “Debates en torno de una 

metodología feminista”, publicado pela primeira vez em 1998 e que ganhou uma segunda 

edição em 2002. Bartra conta que a publicação veio da necessidade de ter livros que 

tratassem deste tema, principalmente em espanhol, tendo em vista que a maior parte das 

publicações e das discussões sobre o assunto são de língua inglesa. O livro reúne oito 

textos de autoras latinas e anglo-saxônicas, são elas: Sandra Harding, Mary Goldsmith 

Connelly, Maria Mies, Teresita De Barbieri, Eli Bartra, Anna M. Férnandez Poncela, Ana 

Lau Jaiven e Ana Lidia García. Com diferentes visões acerca do que é metodologia 

feminista – se o método, a investigação ou as duas coisas – as autoras se debruçam em 

torno das questões metodológicas. 

Optamos em realizar uma interlocução com os textos de Harding, Bartra, De 

Barbieri e Mies. As duas primeiras autoras abordam a questão da existência de um método 

de investigação feminista do ponto de vista filosófico, De Barbieri, por sua vez, se 

posiciona contrária à existência de um método feminista de pesquisa. Já Mies, aposta num 

debate acerca da investigação-ação e a estreita relação entre política e feminismo. 

A filósofa norte-americana Sandra Harding foi uma das pioneiras dos estudos 

sobre a epistemologia feminista. No texto “¿Existe un método feminista?” ela traz alguns 

questionamentos: existe um método diferente de investigação feminista? Como é que a 

metodologia feminista desafia – ou complementa – as metodologias tradicionais? Sobre 

que bases se sustentam os pressupostos e procedimentos das investigadoras feministas? 

Para a autora, é difícil identificar com precisão qual resposta deveria se dar para essas 

questões, entretanto, a proposta de seu artigo é argumentar contra a ideia de que existe 

um método distinto de investigação feminista.  
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Para o tema, ela chama atenção na confusão que se faz entorno do que é método, 

metodologia e epistemologia. Segundo Harding (2002), método se refere às técnicas de 

coleta de informações e a metodologia diz respeito à teoria e análise dos procedimentos 

de investigação, estes dois são mesclados e ainda incorporam os problemas 

epistemológicos que, por sua vez, alude às questões relacionadas com a teoria do 

conhecimento. A confusão se dá justamente porque o termo método pode fazer referência 

simultaneamente a esses três aspectos da pesquisa87. Em decorrência, é preciso esclarecer 

o que se deseja descobrir quando se pergunta se existe ou não um “método feminista de 

investigação”. É por isso que Harding (2002) irá analisar a pesquisa feminista nestas três 

dimensões.   

Dito isso, a autora pontua que é possível classificar o método de investigação, isto 

é, a coleta de informações, em três categorias: 1. Escutar os(as) informantes (entrevistas); 

2. Observar os comportamentos e 3. Examinar registros históricos. Neste sentido, em 

muitos estudos, as investigadoras feministas empregam um ou todos os três métodos de 

investigação – tal como acontece com qualquer outra investigação. Entretanto, Harding 

(2002) vai afirmar que existem notáveis diferenças na maneira como as pesquisadoras 

feministas aplicam os métodos de coleta de informação – como, por exemplo, escutar 

atentamente o que as mulheres informantes pensam acerca de suas próprias vidas e a dos 

homens. Além disso, elas mantêm posições críticas frente às concepções dos cientistas 

“tradicionais” que, muitas vezes, não levam em consideração o comportamento de 

mulheres e homens. Neste contexto, por um lado, as tarefas particulares que as 

investigadoras feministas realizam empregando os métodos convencionais de 

investigação não apresentam entre si uma coerência tal que permita avaliá-las como 

“novos métodos feministas de investigação”. Por outro lado, é indubitável que as novas 

metodologias e epistemologias exigem uso renovado das técnicas convencionais de 

investigação. 

No que se refere à metodologia, enquanto teoria sobre os procedimentos que 

acompanha a investigação e a maneira de realizá-los, Harding (2002) afirma que as  

                                                           
87 Aqui vale ressaltar duas coisas. A primeira é nosso entendimento do que é método e metodologia. 

Método se refere à orientação teórico-filosófica da pesquisa, já a metodologia é a maneira como o(a) 

pesquisador(a) constrói a pesquisa – empregando diferentes estratégias – que, por sua vez, é orientada pelo 

método. A segunda é uma ressalva que Bartra faz logo na apresentação de seu livro: quando os textos 

traduzidos do inglês fazem referencia a palavra método (“research method”), na realidade estão falando de 

técnicas de investigação. Quando falam de “methodology” podem se referir tanto a metodologia como ao 

método.   
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investigadoras feministas têm evidenciado que as teorias tradicionais são aplicadas de 

maneira tal que se torna difícil compreender a participação das mulheres na vida social, 

assim como entender que as atividades masculinas também são determinadas pelo gênero. 

Daí a necessidade de elaboração de versões feministas das teorias tradicionais.  

 Já o campo da epistemologia, que é a teoria do conhecimento e está diretamente 

vinculada à questão do “sujeito de/do conhecimento”, Harding (2002) afirma que as 

feministas têm argumentado que as epistemologias tradicionais excluem 

sistematicamente a possibilidade de que as mulheres sejam sujeitos agentes do 

conhecimento. Elas sustentam que a voz da ciência é masculina e que a história que se 

tem escrito é do ponto de vista dos homens, sobretudo, aqueles que pertencem à classe e 

raça dominantes. É por isso, que tem se constituído propostas teóricas-epistemológicas 

alternativas que tem por objetivo legitimar as mulheres como sujeitos do conhecimento. 

Concordamos com a autora quando afirma que as mulheres experimentam muitos 

fenômenos que da sua perspectiva requer, sem dúvida, uma explicação. É preciso 

sublinhar que as experiências das mulheres oferecem novos recursos para levar em conta 

na investigação. Por isso, para Harding (2002), o objetivo da investigação feminista 

consiste em oferecer as mulheres uma explicação dos fenômenos sociais que elas querem 

e necessitam.  

Ademais, as pesquisas feministas também têm compartilhado da importância de 

estudarmos a nós mesmas e de “estudar de baixo para cima” e não de “cima para baixo”. 

Isso quer dizer que a pesquisadora e o pesquisador devem se colocar no mesmo plano 

crítico que o objeto de estudo, recuperando, desta maneira, o processo inteiro de 

investigação para analisá-lo junto com os resultados da mesma. Gênero, classe, raça, 

cultura e o comportamento do investigador(a) devem ser colocados dentro da estrutura da  

pintura que ele(a) deseja pintar (HARDING, 2002). 

Eli Bartra no artigo “Reflexiones metodológicas”, assinala que, em termos gerais, 

há consenso entre acadêmicas feministas que existe algo se que chama de investigação 

feminista – ou de gênero. Para ela, o problema está em saber qual parte desta investigação 

é feminista e qual não é. Há quem afirma que existe uma epistemologia feminista, 

algumas preferem falar em ponto de vista, outras em uma metodologia. Ainda existem 

aquelas que falam em método feminista, para outras só é feminista a seleção dos objetos 

de estudo, para algumas as técnicas são feministas e para outras são neutras. É neste 

interim que Bartra faz a defesa da existência de uma metodologia feminista. Mas por quê? 
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Para ela, existem formas gerais de abordagem da realidade, todavia, o trabalho 

feminista dentro da ciência planeja caminhos que são próprios para conhecer a realidade. 

Pode-se chamar de metodologia não sexista ou não androcêntrico, a etiqueta é o de menos, 

embora cada conceito tenha um significado específico, suas práticas são similares. Sendo 

assim, a metodologia feminista expressa de modo explícito a relação direta entre política 

e filosofia, bem como, a ontologia e a epistemologia também tem estreita relação, já que 

afetam a maneira como se conhece e se descobre.  

Segundo Bartra (2002), existem conceitos e categorias específicas que entram em 

“ação” quando se realiza uma investigação de caráter feminista – por exemplo, a depender 

da época e do lugar, tem-se utilizado os conceitos de trabalho invisível, patriarcado, 

discriminação sexual, opressão, exploração, sistema sexo/gênero, relações entre gêneros, 

empoderamento, entre outros. O fato é que em toda pesquisa feminista sempre se 

considera, de forma explícita ou não, a divisão social por gêneros e sua hierarquia. É de 

acordo com a forma em que se explica a divisão de gêneros na sociedade e as possíveis 

soluções ante a dominação do gênero masculino, que se dão as variantes dentro do 

feminismo – tendo em vista as diversas correntes feministas.  

Essas diversas concepções e interpretações do feminismo se refletem na 

metodologia de investigação, mas, apesar disso, existem certos elementos comuns. Para 

Bartra (2002), o ponto de vista feminista é, antes de mais nada, o ponto de partida, o 

arranque, o começo desse caminho que levará ao conhecimento de algum processo ou 

processos da realidade, esse caminho que vai se fazendo na medida em que se desenvolve 

a investigação.  

Neste sentido, quando se formulam perguntas com um ponto de vista feminista, 

que dão origem a todo o processo de investigação, também se utilizam instrumentos 

(técnicas) destinados a essa finalidade. Por exemplo, a observação não é sempre igual, 

porque não existe observação neutra. Nem sequer existe observação objetiva, no sentido 

em que todos os indivíduos que enxergam um processo devem fazê-lo da mesma maneira 

para obter um resultado objetivo. Isso significa que o sujeito que vai realizar uma 

investigação feminista não observará a realidade da mesma maneira que uma pessoa 

insensível à problemática das relações de gênero. Portanto, as perguntas que serão 

colocadas desde seu ser, sentir, pensar, não podem ser iguais, serão necessariamente 

diferentes, na medida em que estarão contemplando a subordinação das mulheres 
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(BARTRA 2002). Por isso, há uma metodologia feminista que tem suas particularidades 

e especificidades.  

Bartra (2002) ainda cita o exemplo de investigações no campo da Antropologia e 

Sociologia – mas que também podem ser pensados para a Geografia e todas as áreas das 

Ciências Humanas. Ela afirma que em certas investigações o fato de ser mulher 

condiciona todo o processo de pesquisa. A abordagem de uma pesquisadora que vai 

realizar entrevistas com sujeitos homens será absolutamente diferente se é um 

pesquisador que a realiza. Isso inclusive poderá mudar a conduta dos sujeitos que são 

simplesmente observados. A abordagem e a relação que se vai estabelecer entre 

pesquisadora e as mulheres investigadas embora não seja feminista, será também 

diferente se quem o faz seja um pesquisador. O mero fato de ter um determinado sexo e 

pertencer a um gênero é uma variável que condiciona o desenvolvimento da investigação 

e, portanto, os resultados. O sexo/gênero de quem realiza uma investigação condiciona 

todo o processo da pesquisa e, portanto, é imprescindível pontuarmos nas análises 

metodológicas e epistemológicas.  Em síntese: 

[...] [el] punto de vista del sujeto investigador que, en primer lugar, toma 

en consideración de manera importante el género de las personas 

investigadas. Lo toma en consideración como uma variable que incide 

en el curso de la investigación. De igual manera, tomará en 

consideración su propio género y lo manejará como outra variable. 

(BARTRA, 2002, p. 152)  

 

Bartra (2002) ainda chama atenção para o fato das técnicas que se utilizam na 

realização da pesquisa não serem neutras, justamente porque se encontram dentro do 

método e, portanto, se este método for feminista, a maneira como se vai ler, escutar, 

observar ou perguntar terá uma abordagem distinta. Para ela, “lo importante de las 

técnicas es precisamente la utilización que se hace de ellas y no el imaginarlas ahí, 

colocadas en fila, una al lado de la otra, impávidas y neutras, listas para ser usadas 

(BARTRA, 2002, p. 153)” 

A socióloga uruguaia Teresita de Barbieri, no texto “Acerca de las propuesta 

metodológicas feministas”, discorda com a proposta de identificar a investigação 

feminista como um tipo particular de procedimento. Para ela, o trato respeitoso e digno 

dos informantes e as pessoas de seu entorno; o estabelecimento claro das “regras do jogo” 

desde o primeiro momento em que se estabelece a relação; o respeito aos tempos, 

silêncios e a vontade de informar; o resguardo da intimidade, privacidade e anonimato; o 

segredo profissional rigoroso e a certificação de que uso da informação que não 
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prejudique nem possa ser utilizada contra o informante devem estar presentes em todas 

as investigações. Neste sentido, a investigação feminista não teria nenhuma diferença 

com outras investigações. Barbieri (2002) não acredita que exista uma ética particular 

feminista que caracterize a investigação de pesquisadoras feministas. Para De Barbieri 

(2002): 

[...] Lo que existen son principios fundamentales de respecto y 

salvaguarda de la liberdad y la dignidade humanas, que es necesario 

adecuar en todas las actividades que realizamos, académicas, políticas, 

hasta en la amistad, las relaciones conyugales y la socialización de los 

hijos (DE BARBIERI, 2002, p. 125). 

 

A autora também acredita que a investigação que produz conhecimentos valiosos 

para a prática feminista e a superação das desigualdades sociais é relativamente 

independente do projeto político de suas praticantes. Para ela, é necessário distinguirmos 

a investigação da política na produção de conhecimentos sobre as relações de gênero nos 

espaços latino-americanos. Para tanto, é preciso “reconocer que praticar la ciencia y la 

política son dos de las actividades más nobles en el mundo e que, por lo tanto, cada una 

merece que se le ejerza de la mejor manera posible (DE BARBIERI, 2002, p. 126)”.  

Já a socióloga alemã Maria Mies no artigo “¿Investigación sobre las mujeres o 

investigación feminista? El debate em torno a la ciencia y la metodología feministas”, 

propõe que o desafio de substituir uma “investigação espectadora-contemplativa”, pela 

participação ativa nos movimentos e ações de emancipação – sobretudo de mulheres – 

assim como pela incorporação da investigação a tais movimentos. Para a autora, o 

objetivo do movimento das mulheres não se limita ao estudo da opressão e a exploração 

feminina, mas luta por sua superação. É por essa razão que a relação atual entre ciência e 

prática deve ser alterada.  Essa alteração não pode ocorrer somente no âmbito da pura 

autorreflexão científica, tendo em vista que ela também corresponde a um movimento 

social. 

 Isso não quer dizer que absolutamente todo projeto individual de investigação 

feminista deva ter relação direta com uma ação. Tampouco significa que sejam as próprias 

investigadoras feministas quem tenham que introduzir sempre algum tipo de ação. A 

integração da investigação aos processos de emancipação também exigem o trabalho de 

elaboração teórica, a busca por revisão bibliográfica e documental, e o estudo da história. 

Entretanto, em contraste com o que ocorre na ciência dominante, este trabalho teórico não 

constitui um fim em si mesmo, mas sim se concebe como um elemento vinculado ao 

movimento social a favor da libertação das mulheres. 
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Finalmente, o livro de Eli Bartra reflete a pluralidade de interpretações acerca da 

existência de uma metodologia feminista. Em síntese, Harding (2002) aposta que a análise 

feminista se dá não nas técnicas (coleta de informações), mas sim na metodologia e no 

método empregado pelo pesquisador(a) – já que estes são indissociáveis. Já Bartra (2002) 

acredita que o “ponto de vista feminista” perpassa todas as fases da investigação 

(epistemologia-metodologia-método). Para De Barbieri (2002), as técnicas aplicadas na 

pesquisa não possuem uma “especificidade” feminista, já que a ética deve perpassar todas 

as investigações, além disso, a autora entende que devemos desassociar ciência e política. 

Por fim, Mies (2002) considera o contrário de De Barbieri (2002), pois para ela a política 

e, deste modo, o feminismo, deve caminhar junto com as investigações científicas, além 

de chamar atenção para a construção de uma investigação-ação, isto é, a práxis.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Compreendemos que a Geografia é a ciência que tem por objetivo o estudo da 

relação entre a sociedade e o espaço geográfico. Para tanto, devemos qualificar como esta 

sociedade está constituída, isto é, as relações de classe, gênero, raça, etnia etc. que a 

permeiam. Isso nos coloca numa posição de construir uma ciência com compromisso, 

portanto, não neutra. Deste modo, as pesquisas científicas devem ter o comprometimento 

de não escrever sobre alguém ou algo, mas sim com estes, tendo em vista, a 

posicionalidade dos sujeitos que estão envolvidos nesta relação. 

 Para darmos conta deste desafio, o debate acerca das metodologias é fundamental 

e deve perpassar todos(as) os(as) pesquisadores(as). Afinal, como afirma Becker (1999), 

os problemas de metodologia são relativos à organização das relações entre 

pesquisadores(as) e as pessoas às quais estudam. É por isso que trouxemos o conceito de 

lugar de fala, que posiciona tanto o(a) investigador(a) quanto o(a) investigado(a) em 

corpos que são marcados (pelo gênero, raça, classe social, nacionalidade etc.), e esta 

demarcação deve ser explicitada, tendo em vista a relação metodológica dialógica que a 

pressupõe.  

Considerando isso que remetemos o debate acerca da metodologia feminista, já 

que muitas teóricas feministas tem realizado o esforço de situar quem são os sujeitos 

envolvidos na produção científica – tanto do ponto de vista do método, metodologia e 

epistemologia.  
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Compreendemos que teoria e metodologia devem ser articuladas, como afirma 

Marre (1991), é preciso constituir uma teoria materializada, isto é, “uma sucessão de atos 

sucessivos, capazes de apreender a realidade empírica que o quadro de relações teóricas 

sugere (MARRE, 1991, p.17)”. Neste sentido, entendemos que se a teoria adotada é/ou 

parte de uma visão feminista, a metodologia a ser empregada pelo(a) investigador(a) 

também deveria ser. Compactuamos com Bartra (2002) em que o “ponto de vista 

feminista” se desdobra nas diversas fases da realização da pesquisa – a elaboração do 

tema, o arcabouço teórico utilizado, a metodologia empregada, os resultados e produtos 

da investigação. Isso implica na adoção de uma estratégia de pesquisa que não separa a 

política da ciência, já que não existe a possibilidade do sujeito pesquisador(a) ao realizar 

a investigação separar “seu lado” político do científico, afinal de contas, em uma realidade 

marcada pelas relações de opressão e exploração advogar pela neutralidade pode 

significar invisibilizá-las. Portanto, discordamos de De Barbieri (2002) em sua análise de 

que política e ciência não devam caminhar juntas. 

Ao traçarmos nossos passos metodológicos na realização da pesquisa qualitativa, 

sob uma perspectiva feminista, devemos levar em consideração os sujeitos que fazem 

parte desta relação e termos clareza que os resultados obtidos passarão por este crivo. 

Dessa maneira, acreditamos que as estratégias empregadas na metodologia (como por 

exemplo, a história oral, entrevista, observação participante e tantas outras) por si só não 

são feministas, mas o(a) pesquisador(a) que as executa pode ser e, portanto, isso 

qualificará a análise de maneira diferente. Como pontua Harding (2002), a epistemologia 

e a metodologia feminista exige o uso renovado das estratégias metodológicas 

convencionais de investigação.     

 Por fim, acreditamos que a elaboração deste texto, bem como os debates 

realizados nas aulas, contribuirão imensamente em nossa pesquisa de mestrado, já que 

muitas vezes tendemos a secundarizar o debate metodológico e a disciplina possibilitou 

fazermos justamente o oposto. Ademais, consideramos fundamental a reflexão que Mies 

(2002) propõe, ao tratarmos o debate teórico não como um fim em si mesmo, mas sim 

concebê-lo como um elemento vinculado aos movimentos sociais a favor da emancipação 

das mulheres – este é um desafio no qual compartilhamos: que a investigação feminista 

tenha o compromisso de transformar a situação das mulheres na sociedade em que 

vivemos.  
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A INVISIBILIZAÇÃO DA GRANDE MÍDIA FRENTE ÀS LUTAS E 

MOBILIZAÇÕES INDÍGENAS 

Jéssica Cristina Lozovei88 

Os movimentos sociais são historicamente invisibilizados tanto pelo Estado 

quanto pela mídia hegemônica. No meio disso surgem as lutas e conflitos indígenas, que 

apesar de serem batalhas travadas diariamente, pouco se fala acerca do assunto nos meios 

de comunicação predominantes. Para Gramsci, a hegemonia não está vinculada somente 

às estruturas políticas e econômicas, mas também ao plano ético-cultural e as expressões 

e práticas de saberes (MORAES, 2010, p. 54). Isso significa que falar dessa supremacia 

não é somente tratar de imposições relacionadas à política vigente, o meio de produção 

capitalista, mas também sobre como culturalmente os conhecimentos e saberes populares 

são massacrados pelos costumes ocidentais. 

As telecomunicações, mídia e radiodifusão no Brasil são marcadas por um grande 

oligopólio por algumas poucas empresas, de acordo com Nascimento e Carvalho (2017, 

p. 34 apud Coutinho, 2016, p. 01). Dessa forma a informação que é acessada pela 

população também acaba sendo monopolizada, já que os detentores da verdade possuem, 

em geral, a mesma fonte e pensamento político. 

Para contrapor esse processo que está posto, os movimentos sociais precisam criar a sua 

própria forma de comunicar, para expor a sua verdade como acontece e é vista dentro do 

movimento – um processo contra hegemônico. Para Paiva (2008, p. 13), o conceito de 

contra hegemonia vai além de somente quer a substituição de uma classe dominante, mas 

também compreender que isso é a definição do que é oposição, aquilo que se luta e pauta 

ideologicamente contra. 

Para exemplificar esse movimento de comunicação contra hegemônico, pode-se 

falar de diversos projetos, programas e experiências autônomas que se iniciaram. Em 

novembro de 2013, no Amazonas, foi fundada a primeira rádio web indígena do Brasil, 

chamada de Yandê. Segundo Nascimento e Carvalho (2017) ela vem funcionando como 

meio para disseminar a cultura dos povos tradicionais através da internet. Nos últimos 

dois anos no Paraná, houve a formação de rádios comunitárias em algumas comunidades 

indígenas do centro-sul e na região metropolitana de Curitiba, nas terras indígenas de 

Mangueirinha, Rio das Cobras e Araçai. Apesar de não estarem ativas atualmente, por  
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um longo tempo elas cumpriram seu papel autonomia dentro da comunidade, sendo 

ferramenta usada pelos indígenas para indígenas. 

Na forma de cinegrafia há um grande projeto iniciado em 1986, chamado Vídeo 

nas Aldeias (VNA), sendo idealizado por integrantes da ONG Centro de Trabalho 

Indigenista, como parte de trabalho realizado pelo antropólogo Vincent Carelli. O projeto 

se mostrou como uma ferramenta com potencial para as comunidades, para mostrar pela 

visão dos próprios indígenas suas realidades e particularidades, e com o tempo o VNA 

passou a distribuir equipamentos para que materiais como fotos, documentários e vídeos, 

pudessem ser criados. Desde os anos 2000 o VNA se tornou uma ONG independente, 

produzindo mais de 70 filmes, com várias premiações nacionais e internacionais, e que 

estão acessíveis online. 

O uso da comunicação poder ser vista até mesmo em grandes eventos como o 

Acampamento Terra Livre (ATL), que ocorre todo ano em Brasília. No ano que 2018 ele 

reuniu mais de 3.000 indígenas de mais de 100 etnias diferentes, e como era de se esperar, 

o evento possui pouca influência na mídia tradicional, independente das proporções que 

tem. Por conta disso é feita uma cobertura colaborativa com jornalistas e simpatizantes, 

indígenas e não indígenas, para cobrir os diversos espaços e atos. Essa é uma maneira de 

garantir maior abrangência e veracidade do que acontece no acampamento, sem a 

parcialidade tendenciosa da mídia e com notícias e boletins sendo produzidos por quem 

é integrante do movimento.  

Apesar de todo avanço que a comunicação popular vem alcançando, muito ainda 

precisa se falar sobre ela e qual a importância dessa ferramenta para os movimentos 

sociais. Em pesquisa bibliográfica posterior, pouco se encontrou sobre essas experiências 

e que possuam os indígenas como protagonistas, mostrando a importância de se valorizar 

e dar mais visibilidade àquilo que acontece em território nacional.  

 

Palavras-chave: Comunicação popular; movimento indígena; mídia.  
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TRABALHO E PRODUÇÃO LEITEIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO 

FRANCISCO DO BREJÃO/MA: Reflexões iniciais 

 

Juliana Ferreira de Sousa89 

Alexandre Peixoto Faria Nogueira90 

 

Resumo 

A produção leiteira é derivada da pecuária que surgiu de forma significativa no sertão 

nordestino a partir do período colonial, com a intencionalidade de dominar uma extensiva 

área de terra. E é a partir dessa territorialização que a pecuária tende a subordinar o 

trabalho no campo.  O presente trabalho pretende analisar a geração de empregos por 

meio da produção leiteira na cidade de São Francisco do Brejão/MA, onde se destacará a 

intervenção dessa atividade econômica no processo de empregabilidade da cidade. Para 

tanto, trazemos reflexões sobre o mundo do trabalho e da própria categoria trabalho como 

centralidade nas relações sociais. 

 

Palavras-Chave: Produção leiteira. Trabalho. Subordinação. 

 

 

Introdução 

 

Este texto é parte das reflexões iniciais que estamos desenvolvendo no nosso 

trabalho de conclusão de curso, cujo o tema central é a cadeia produtiva leiteira e a 

plasticidade do trabalho no município de São Francisco do Brejão/MA, junto ao curso de 

Licenciatura em Ciências Humanas/Sociologia da Universidade Federal do Maranhão. 

Como produção textual inicial, temos como objetivo, aqui apresentado, analisar a geração 

de empregos por meio da produção leiteira no município estudado. 

Sousa e Barros (2017) afirmam que o sistema de criação pecuarista surgiu nos 

séculos XVII e XVIII, como atividade dominante do território do sertão nordestino para 

atender o objetivo de ocupação espacial no interior da colônia. Criando um sistema de 

criação voltado a ocupação das maiores extensões de terras, assim se formaram os grandes 

latifúndios do sertão nordestino. 

Recentemente essa atividade pecuarista bovina, realizada no Brasil, é marcada 

pela modernização do território e da produção, que, nas últimas quatro ou cinco décadas, 

conheceu uma inegável reestruturação com um expressivo aumento de rebanho bovino 

(de corte e de leite). Segundo Pereira (2015), tudo isso significa uma melhora da  
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produtividade e qualidade do gado bovino e uma significativa expansão territorial da 

produção, que incluiu a emergência de conflitos de terra, desflorestamento de vastas áreas 

e a criação de modernas regiões produtivas no interior do país, etc.; processo este que 

alterou por completo a natureza da atividade.  

A produção leiteira teve nos últimos tempos um desenvolvimento do segmento na 

indústria alimentícia, responsável por cerca de 12% do total do valor produzido no ramo 

industrial de alimentos (IBGE, 2005). Segundo a Pesquisa Trimestral do Leite91, realizada 

pelo IBGE, a produção de leite, tanto no Brasil, como no Maranhão, vem aumentando ao 

longo da série histórica, como podemos observar nos gráficos a seguir: 

 

Fonte: Pesquisa Trimestral do Leite (IBGE) 

Organizador: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/agricultura-e-

pecuaria/9209-pesquisa-trimestral-do-leite Acessado em: 01/07/2018. 
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Gráfico 1: Produção de Leite no Brasil (Litros)
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Fonte: Pesquisa Trimestral do Leite (IBGE) 

Organizador: Autores 

 
 

Por isso, essa atividade econômica começa a ter seu espaço, mesmo sendo 

secundarista em relação as outras atividades da pecuária, como menciona Alves (2008), 

a produção leiteira no Brasil é uma atividade secundária da pecuária extensiva de corte. 

Entretendo, ela tem seu espaço na economia mundial. 

É indispensável perceber de que forma essa produção leiteira se encontra. Segundo 

Silva (2013), a pecuária leiteira tem grande importância como atividade econômica e 

social no Brasil. No ranking mundial o Brasil se destaca na produção de leite fluido 

ocupando o quinto lugar. Esse ranking é liderado pela Índia seguida pelos USA, Paquistão 

e China que ocupam a segunda, a terceira e a quarta posições, respectivamente (IFCN, 

2012). Já se tratando da questão da produtividade regional, o estado do Maranhão ocupa 

o vigésimo terceiro lugar no ranking nacional (IBGE, 2014). 

Já se tratando da questão da produtividade regional, o estado do Maranhão ocupa o 

vigésimo terceiro lugar no ranking nacional (IBGE, 2014). O estado líder dessa 

classificação é o Rio Grande do Sul e o estado que ocupa o último lugar do ranking é 

Roraima. Como apresentamos no quadro 01: 
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Quadro 1-Produção de Leite Fluido de Vaca (produtividade regional). 

 Estados Litros por Vaca 

01 Rio Grande do Sul 3 034 

02 Santa Catarina 2 694 

03 Paraná 2 629 

04 Alagoas 1 887 

05 Minas Gerais 1 613 

23 Maranhão 631 

24 Bahia 586 

25 Piauí 571 

26 Amazonas 465 

27 Roraima 345 

 Fonte: (IBGE, 2014) 

 

Com relação ao ranking de produção de leite do estado do Maranhão, segundo o 

(IBGE, 2006), as cidades que se destacam em quantidade produzida de leite de vaca nos 

estabelecimentos agropecuários nos municípios do Maranhão são: Imperatriz, Balsas e 

Grajaú. Açailândia ocupa o primeiro lugar nessa relação, São Francisco do Brejão está 

em segundo e Pastos Bons se encontra em último lugar.  

 

Quadro 2-Quantidade produzida de leite de vaca nos estabelecimentos 

agropecuários por dia (municípios do Maranhão). 

 

Cidades Litros  

Açailândia 23 340 

São Francisco do Brejão 11 412 

Imperatriz 6 206 

Balsas 1 866 

Grajaú 1 257 

Pastos Bons 170 

 

 

Essa atividade leiteira contribui em grande parte para economia do país. Seu 

desenvolvimento aumentou em grande escala, as indústrias tiveram um avanço de grande 

Fonte: (IBGE, 2006) 
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proporção, contribuindo para ampliação da renda per capita das regiões produtoras de 

leite e na geração de empregos. 

Portanto, a pecuária leiteira é fundamental para o setor agropecuário brasileiro, 

tendo em vista que a atividade leiteira participa na formação da renda de grande número 

de produtores, além de ser responsável por elevada absorção de mão-de-obra rural 

(contratada e familiar), propiciando a fixação do homem no campo. Como ressalta 

(ALVES, 2008, p.281): 

É importante destacar a diversidade das indústrias no que diz respeito à 

variedade de produtos, uso de tecnologias e divisão do trabalho, quantidade de 

captação de leite e número de funcionários. A indústria de laticínios apresenta 

um potencial gerador de empregos maior do que alguns setores da construção 

civil, indústria têxtil e indústria automobilística. 
 

Este artigo busca trazer algumas reflexões acerca desse grande evento econômico 

da produção leiteira no município São Francisco do Brejão – MA e de sua monopolização 

no que diz respeito a geração de empregos. Primeiramente trazendo os conceitos de 

trabalho a partir das concepções dos escritos de Marx e Engels presentes na obra “A 

dialética do Trabalho” de Ricardo Antunes (2013), como também, das percepções de 

Lukács (2013). Logo depois será apresentado os dados sobre a quantidade de 

trabalhadores vinculados aos laticínios do município e um panorama a partir dos dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre as principais 

oportunidades de empregos no munícipio. 

 

 

 

Trabalho processual e dialético 

 

O trabalho tem um papel fundamental na vida dos homens, é por ele e através 

dele que o homem consegue modificar a natureza e fornecer materiais que geram riquezas 

em todo o mundo. Porém, o trabalho não tem somente uma finalidade financeira na vida 

humana, Engels (1952, apud ANTUNES, 2013) diz que o trabalho é muito mais que isso, 

é uma condição básica e fundamental de toda vida humana, ou seja, pode-se afirmar que 

o trabalho criou o próprio homem. 

É a partir de todas essas ações cotidianas, repetitivas e do refinamento delas, 

que vai se dar a transição de macaco para homem. As necessidades modificaram esse 

macaco antropomorfo e seus órgãos. Por exemplo, a laringe do macaco foi sendo 

transformada assim que este teve a necessidade da comunicação e a partir disso a 
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pronúncia de sons exatos começaram a surgir.  Engels (1952, apud ANTUNES 2013, p. 

18): 

Primeiro o trabalho e, depois dele e com ele, a palavra articulada foram os dois 

estímulos principais sob cuja influência o cérebro do macaco foi se 

transformando gradualmente em cérebro humano que, apesar de toda sua 

semelhança, supera-o consideravelmente em tamanho e em perfeição. E, a 

medida que se desenvolvia o cérebro, desenvolviam-se também seus 

instrumentos mais imediatos: órgãos dos sentidos. 
 

 

Outro exemplo que evidência a distinção do homem e do macaco por meio 

do trabalho é a alimentação. Pois os macacos antropomorfos só conseguiam se alimentar 

daquilo que a natureza concedia, essa alimentação era restringida a uma determinada área 

geográfica, o lugar mais longínquo que esses bandos procuravam alimento, eram, no 

terreno da manada vizinha que na maioria das vezes se disputava por meio de lutas. Mas 

a fonte de alimento nunca se ultrapassava daquilo que a natureza disponibilizava. A partir 

dos aperfeiçoamentos e do novo grau de humanização, o homem iniciou o seu processo 

de exploração e descobertas e consequentemente de outras formas de alimentação. Engels 

(1952, apud ANTUNES 2013): 

Não a dúvidas de que essa exploração rapace contribuiu em alto grau para a 

humanização de nossos antepassados, pois ampliou o número de plantas e as 

partes das plantas utilizadas na alimentação por aquela raça de macacos que 

superava todas as demais em inteligência e em capacidade de adaptação. Em 

uma palavra, a alimentação, cada vez mais variada, oferecia ao organismo 

novas e novas substâncias, com que foram criadas as condições químicas para 

a transformação desses macacos em seres humanos. Mas tudo isso não era 

trabalho no verdadeiro sentido da palavra. O trabalho começa com a 

elaboração de instrumentos. (p.20). 
 

Nota-se em todos esses exemplos no processo de mudança do macaco para homem 

a centralidade do trabalho na transformação do ser social. Lukács (2013) utiliza-se da 

categoria trabalho como uma categoria antológica, ou seja, aquilo que faz parte, que é 

gênese do ser humano. Porque a partir da transformação da natureza e por meio do 

trabalho humano socialmente realizado e da modificação da natureza para as suas 

necessidades e demandas, ele automaticamente se transforma em homem.  

Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter de 

transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem (sociedade) e 

natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto do trabalho etc.) 

como orgânica, inter-relação que pode figurar em pontos determinados da 

cadeia a que nos referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no homem 

que trabalha, do ser meramente biológico ao ser social. Com razão, diz Marx: 

“Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim, uma 

condição de existência do homem, independente de todas as formas sociais, 

eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e 

natureza e, portanto, da vida humana”. (LUKÁCS, 2013, p.44). 
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Portanto, o trabalho é uma processualidade e uma relação dialética. Ele é dialético 

por ser uma categoria em qualquer modo de produção que exista, seja ele capitalista ou 

não, mas, ele também é um processo, porque a partir do momento que existe a realização 

de trabalho e o homem modifica a natureza o homem também se modifica. Marx (1983, 

apud ANTUNES 2013) exemplifica essa situação dialética: 

O estado [situação] em que o trabalhador se apresenta no mercado de trabalho 

como vendedor de sua própria força de trabalho deixou para o fundo dos 

tempos primitivos o estado [situação] em que o trabalho humano não se desfez 

ainda de sua primeira forma instintiva. Pressupomos o trabalho numa forma 

em que pertence exclusivamente ao homem. (p.32). 
 

 

No momento em que o trabalho no processo relacional do modo de produção 

capitalista passa a ser individual ou sujeito de modificação com a natureza ele é 

considerado conflituoso e dialético. Marx (1983, apud ANTUNES 2013, 41): 

O processo de trabalho, em seu decurso enquanto processo de consumo de 

força de trabalho pelo capitalista, mostra dois fenômenos peculiares. Primeiro: 

o trabalhador trabalha sob o controle capitalista a quem pertence seu trabalho. 

O capitalista cuida para que o trabalho se realize em ordem e os meios de 

produção sejam empregados conforme seus fins, portanto, que não seja 

dispensada matéria-prima e que o instrumento de trabalho seja preservado, isto 

é, só seja destruído na medida em que seu uso no trabalho exija. Segundo: o 

produto, porém, é propriedade do capitalista, e não do produtor direto, do 

trabalhador. O capitalista paga, por exemplo, a de um cavalo que alugou por 

um dia – pertence-lhe, portanto, durante um dia. Ao comprador de mercadoria 

pertence a utilização da mercadoria, e o possuidor de força de trabalho dá, de 

fato, apenas o valor de uso que vendeu ao dar seu trabalho. A partir do 

momento em que ele entrou na oficina capitalista, o valor de uso de sua força 

de trabalho, portanto, sua utilização, o trabalho, pertence ao capitalista. 
 

 

Ele é conflituoso e dialético, no sentido do conflito capital e trabalho, por conta 

da relação hegemônica formada em estrutura e superestrutura que determina o modo de 

vida e esse modo de vida é baseado no trabalho. Formado a partir daqueles que não detém 

o trabalho, mas tem os meios de produção e é retentor da força de trabalho, contra os que 

vendem a força de trabalho. O trabalho passa a ser uma categoria e um elemento do 

conflito nessa relação de capital trabalho que gera sistema capitalista de produção. 
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A produção leiteira e a geração de empregos no município de São Francisco do 

Brejão/MA 
 

A produção leiteira é significativa no munícipio de São Francisco do Brejão/MA, 

como pode-se observar a partir dos dados do IBGE (2004-2016), ilustrados no gráfico 3, 

o panorama da produção de leite no município, nesses respectivos anos, e de como o seu 

desenvolvimento é constante em relação as outras cidades do estado do Maranhão. Sua 

posição mais significativa em relação as outras cidades, ocorreu nos anos de 2010, 2011 

e 2014, onde o município ocupava o quarto lugar, produzindo nesses respectivos anos, 

11.138, 11.045 e 12.023 mil litros de leite. 

 

 

  

 

Essa forte produção de leite foi se intensificando cada vez mais, passando assim, 

por reformulações e modificações. Em primeiro momento o beneficiamento leiteiro em 

quase todo o Brasil e especificamente no estado do Maranhão, era caracterizado pela 

informalidade e pelos processos artesanais na produção de queijo, manteiga, doces, entre 

outros produtos. Mas, com o tempo essa forma simplista de fabricação é reconfigurada 

graças a IN 5192 que propõe a esses pequenos produtores brasileiros se ajustem as normas 

de qualidade do mercado, para que se pense numa exportação desses produtos. A 

                                                           
92  Instrução Normativa (IN) 51/2002 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

que sugere uma série de exigências quanto à produção de leite no Brasil; exigências que dizem respeito 

aos procedimentos de ordena do leite nas propriedades rurais, as condições de sua refrigeração e o 

transporte do leite até a indústria. 

Gráfico 3- Produção de leite em São Francisco do Brejão/MA e posição 

desse munícipio em relação as outras cidades do estado do Maranhão. 

Fonte: IBGE, 2016 
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microrregião homogênea (MRH)93 de Imperatriz/MA, também necessitam se adequar a 

essas instruções. Conforme Carneiro (2015), esse combate à informalidade vai se 

intensificar: 

O número elevado de unidades produtoras de leite na microrregião e as novas 

exigências inferidas através da Normativa 51 implicam no aparecimento de 

eventos para conscientização e luta contra a produção informal. Dessa forma, 

no ano de 2012, o Sindicato de Leite e Derivados do Estado do Maranhão 

(SINDILEITE) solicita, junto ao Ministério Público Estadual, medidas de 

combate à venda do leite in natura e do queijo produzido em estabelecimentos 

informais, (p.05). 
 

 

Com toda essa nova configuração que luta contra a informalidade da produção 

leiteira e dos seus derivados, resultou em uma mudança do cenário de produção e 

beneficiamento leiteiro no município de São Francisco do Brejão/MA. Pois antes dessa 

configuração o leite era extraído e muitas vezes beneficiados nas propriedades dos 

próprios produtores rurais que faziam todo o processo por meio da informalidade, não 

atendendo todas as necessidades de grandes indústrias lácteas. Mas, a partir do momento 

que se adaptou um laticínio no munícipio com todas as exigências necessárias da 

indústria, a maioria dos pequenos produtores foram denunciados e impedidos de produzir 

e esse retorno as atividades só poderiam ser feitas se eles se adaptassem. 

Diante de todas essas circunstâncias o munícipio passou a aderir uma tendência 

industrial. E hoje o município dispõe de dois grandes laticínios, Laticínio Aliança 

(Matrix) e Laticínio São Francisco (Filial). O primeiro laticínio trabalha atualmente com 

117 produtores de leite, com 34 funcionários internos e externos94 e recebem por dia 

21.300 litros de leite.  

Já o segundo laticínio tem 58 produtores de leite, 7 atravessadores95 e arrecadam 

20.917 litros de leite diariamente.96 

Segundo os dados do IBGE (2010) as seções de atividades empregatícias no 

município de São Francisco do Brejão/MA são: 

 

                                                           
93 De acordo com o IBGE os seguintes municípios compõem a Microrregião Homogênea (MRH) de 

Imperatriz: Açailândia, Amarante do Maranhão, Buritirana, Cidelândia, Davinópolis, Governador Edison 

Lobão, Imperatriz, Itinga do Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Ribamar Fiquene, São 

Francisco do Brejão, São Pedro da Água Branca, Senador La Roque, Vila Nova dos Martírios. 
94 Internos são os trabalhadores que fazem suas atividades no laticínio que beneficiam o leite, o setor 

administrativo, laboratório e serviço de limpeza. Os externos são os transportadores (motoristas e 

ajudantes). 
95 Que ou o que exerce suas atividades colocando-se entre o produtor e o comerciante varejista (diz-se de 

negociante); intermediário. 
96 Dados cedidos pela administração do Laticínio Aliança. 
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Administração pública, defesa e seguridade: homens 62 e mulheres 69. 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: homens 

1.358 e mulheres 248. Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação: homens 5 e mulheres 5. Alojamento e alimentação: homens 

9 e mulheres 23. Artes, cultura, esporte e recreação: homens 6. Atividades 

administrativas e serviços complementares: homens 17 e mulheres 15. 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados: mulheres 4. 

Atividades imobiliárias: mulheres 5. Atividades mal especificadas: homens 76 

e mulheres 60. Atividades profissionais, cientificas e técnicas: homens 15 e 

mulheres 6. Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas: 

homens 213 e mulheres 126. Construção: homens 113 e mulheres 5. 

Educação: homens 61 e mulheres 95. Indústria e transformação: homens 120 

e mulheres 26. Indústria extrativas homens 8. Informação e comunicação: 

homens 11 e mulheres 6. Outras atividades: homens 11 e mulheres 75. Saúde 

humana e serviços sociais: homens 18 e mulheres 14. Serviços domésticos: 

homens 14 e mulheres 153. Transporte, armazenagem e correio: 
 

 

A configuração atual dessa produção de leite e do seu beneficiamento no 

município estão pautados nessa ideia de padronização para haja a exportação, 

principalmente do queijo para os outros estados brasileiros. Essa reconfiguração de 

pequena produção para uma produção maior é direcionada principalmente para 

exportação, que fez crescer o número de postos de trabalho no município, ligados 

diretamente a essa atividade leiteira. Nos dados apresentados acima pelo IBGE é possível 

notar o destaque que a pecuária tem na geração de empregos.  

 É necessário destacar que as oportunidades de trabalho não estão ligadas somente 

ao laticínio (indústria), mas, a uma cadeia produtiva leiteira que gera muitos postos de 

trabalho, que começa nas fazendas (vaqueiros, ajudantes de vaqueiros), no transporte do 

leite (motoristas, ajudantes de motorista e os atravessadores) e os trabalhos gerados nesses 

laticínios.  

 
 

Considerações Finais 

 

Segundo as concepções marxistas o homem ao transformar a natureza ele 

modifica a si e ao seu espaço social. É possível verificar essa relação de transformação 

na região Sul do Maranhão, onde o município estudado está localizado, a partir dos 

estudos de Cabral (2008), que evidencia o trabalho dos sertanejos no período de 

povoamento dessa parte do Maranhão que era delimitado não pelo o tempo do relógio, 

mas, por meio do tempo biológico, climático, sem pressa, sem exatidão. O tempo do 

trabalho nas fazendas não era rigidamente marcado, disciplinado, cronometrado. Esse 
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sertanejo andava léguas e léguas sem se alterar. Marcha era sempre a mesma, o passo 

monótono do anima, quer chova, ou faça sol. Mas com o processo de industrialização 

todo esses processos se modificaram, hoje esses sertanejos são assalariados, precisam 

cumprir jornadas de trabalho e fazem parte do trabalho conflituoso e dialético capitalista. 

Imersos nesse fenômeno socioeconômico da produção leiteira no município de São 

Francisco do Brejão/MA que é contraditório, pois, ao mesmo tempo que representa a 

principal atividade econômica e, consequentemente, gera o maior número de postos de 

trabalhos, monopoliza as formas nas relações de trabalho, ditando as condições de 

trabalho.  
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APONTAMENTOS INICIAIS SOBRE AS DIFERENÇAS ENTRE A 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS E CONVENCIONAIS E 

SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Katiane de Fatima Schincoviaki Cordeiro97 

Fernanda Keiko Ikuta98 

 

Tanto do ponto de vista alimentar, nutricional, energético, como do ambiental, 

social, econômico e político, podemos diferenciar radicalmente a produção da agricultura 

convencional da produção da agricultura agroecológica, apontando, inclusive, que uma 

produz alimento e a outra produz mercadoria. Para começar sinalizando as diferenças 

mais básicas, cabe colocar que o sistema agrícola convencional, prima pela obtenção de 

lucro e segundo a lógica do mercado, oferece, ao consumidor, alimentos com agrotóxicos 

e produzidos com base na destruição da biodiversidade e na degradação do trabalho (tanto 

pela contaminação, como pelas condições de trabalho que o agricultor é submetido). Já a 

produção agroecológica enriquece a biodiversidade e respeita os agricultores e os 

consumidores, oferecendo alimentos mais saudáveis, nutritivos e baseados em condições 

de trabalho dignas e comércio justo. Como veremos posteriormente, trata-se de confrontar 

princípios produtivos e políticos opostos que geram diferentes implicações para o meio 

ambiente, para os produtores e para os consumidores. Neste sentido, para além da 

diferença da qualidade dos alimentos que um modelo ou outro oferece, trata-se de colocar 

em pauta os conflitos gerados pelo agronegócio e suas consequências, para os povos do 

campo e da cidade, no que respeita à saúde, terra, trabalho e Soberania Alimentar. 

Essa pesquisa de iniciação científica surge da experiência como bolsista no projeto 

de extensão universitária “Feira Agroecológica” realizado na UNICENTRO/Irati. A partir 

do diálogo com agricultores da feira agroecológica, pudemos perceber que as diferenças 

entre as práticas produtivas, agroecológica e convencional, e seus efeitos e impactos  

                                                           

97 Graduanda do curso de Licenciatura em Geografia, Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO), Campus de Irati-PR. Membro do Coletivo de Estudos e Ações em Resistências Territoriais 

no Campo e na Cidade - CERESTA. Contato: katianeschincoviaki97@gmail.com 

 
98 Departamento de Geografia, Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Campus de Irati-

PR. Coordenadora do Coletivo de Estudos e Ações em Resistências Territoriais no Campo e na Cidade - 

CERESTA. Contato: fkikuta@unicentro.br  

mailto:katianeschincoviaki97@gmail.com
mailto:fkikuta@unicentro.br
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socioambientais ainda não são muito evidentes para parte significativa dos consumidores. 

Por tanto, levantamos um quadro comparativo entre as produções de alimentos 

agroecológicos no município de Irati/PR e alimentos convencionais no município de São 

João do Triunfo/PR. O objetivo principal é analisar comparativamente os dois sistemas 

agrícolas, rastreando as principais diferenças desde a produção à comercialização, para, 

então, jogar luz no processo de mercantilização capitalista dos alimentos pela agricultura 

convencional e nas degradantes condições de trabalho que esta impõe aos agricultores. 

A agricultura camponesa que era realizada no passado e quem vem sendo mantida 

pela produção agroecológica pode ser vista como autossustentável: o agricultor recebia 

as sementes dos seus pais e ficava responsável por multiplicar essas sementes para seu 

consumo e vender/trocar o excedente, o agricultor precisava ainda cuidar das sementes 

que ficariam de herança para os filhos. Além disso, também eram passados os 

conhecimentos de manejo da terra e produção de insumos orgânicos, isso tudo barateava 

os custos de produção e ajudavam a manter o camponês no campo. Como reflete 

Lutzenberger (2001, p. 63) 

No contexto da economia como um todo, o antigo campesinato era um 

sistema de produção, manipulação e distribuição de alimento que 

também produzia seus próprios insumos. A fertilidade do solo era 

mantida com esterco, rotação de cultivos, plantas companheiras, 

adubação verde, composto, cobertura morta e descanso da terra. As 

sementes eram selecionadas do melhor de cada safra; animais de carga 

e tração supriam a energia; os moinhos usavam vento ou água como 

fonte de energia. Tudo era energia solar. A pouca manipulação ou 

beneficiamento que os alimentos sofriam era feita na propriedade ou na 

aldeia, cujos artesãos também eram contados como população rural. 

Porém, com a expansão do capital para o campo (o mercado de maquinários, 

produtos químicos e da engenharia genética, a chamada Revolução Verde), os 

agricultores foram obrigados a se inserirem nesse novo sistema tecnológico, dessa forma 

o agricultor fica amarrado a um modelo de agricultura linear (onde o uso de um produto 

está atrelado ao outro), baseada na lógica do mercado capitalista: agora tudo o que o 

agricultor necessita para a produção vem de pacotes tecnológicos de empresas 

agroquímicas (sementes, agrotóxicos, adubos e técnicos). O que Silva e Moura (2016), 

apresentam como resquícios da Segunda Guerra Mundial, os insumos químicos modernos 

(adubos, fertilizantes, agrotóxicos, etc.), foram criados como armas químicas e usadas 

durante a guerra, mas, com o fim do conflito, o mercado dá um novo uso a esses químicos  
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e, então, os adapta para a agricultura, com o objetivo de garantir novas formas de 

exploração da renda da terra, seja de grandes proprietários, seja de camponeses. 

Dentro dessa perspectiva o agricultor perde sua autonomia de produção, o manejo 

sustentável do solo, insumos agrícolas alternativos e as sementes que antes eram 

produzidas pelo agricultor e estavam há gerações dentro da família agora precisam ser 

comprados a cada safra. As relações do produtor com o que é produzido dentro da 

propriedade também mudam, antes se produzia para autossustento e agora se destina 

quase exclusivamente para a venda no mercado. Essa é a realidade vivida pelos 

agricultores convencionais pesquisados, eles estão incluídos nesse sistema químico-

dependente, que predomina na lógica da monocultura, sempre buscando cultivos mais 

rentáveis, como o milho e a soja que são destinados a venda a cerealistas da região, mesmo 

sendo o trabalho familiar e sem grandes áreas de terra, eles estão cada vez mais sendo 

inseridos dentro da lógica do agronegócio (ou no caso, do chamado agronegocinho) e 

ficam reféns desse sistema, que interfere no que vai ser e como vai ser produzido dentro 

da propriedade, agora o processo todo está combinado em contratos pré-estabelecidos 

com as empresas, o que encarece e transforma todo o processo de produção. 

Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO, 2015), o sistema 

de produção convencional baseado no plantio de monoculturas e com a utilização de 

agroquímicos ajudam a manter o Brasil como o maior consumidor de agrotóxico do 

mundo, com um terço dos alimentos consumidos pela população brasileira contaminada 

por algum tipo de agrotóxico. Essas contaminações têm como sintomas agudos: fraqueza, 

cólicas abdominais, vômitos, espasmos musculares e convulsões e problemas crônicos 

que só vão aparecer depois de anos como: canceres, más-formações congênitas, distúrbios 

endócrinos, neurológicos e mentais. 

Todos esses abusos na utilização de agrotóxicos também são uma realidade nas 

famílias estudadas que produzem de forma convencional. Os agricultores nos contam que 

quase sempre ficam expostos a produtos químicos como inseticidas, fungicidas e 

herbicidas, que podem ser nocivos à saúde do trabalhador, eles nos contam também que 

em épocas de plantio e colheita as jornadas de trabalho são mais extensas e cansativas, 

muitas vezes vão até altas horas da noite para começar na madrugada no outro dia, esses  
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desgaste do trabalhador acontece tanto para o dono das terras quanto para os trabalhadores 

contratados como diaristas. Dentro dessa perspectiva, a tendência que o trabalho familiar 

seja flexibilizado e que o agricultor vire apenas um produtor de mercadorias. 

Apesar desse cenário hegemônico, as famílias camponesas resistem na 

manutenção de uma produção sem agroquímicos e para autossustento, na produção de 

alimentos saudáveis e com condições de trabalho dignas. Os alimentos produzidos pelos 

agricultores agroecológicos pesquisados não utilizam grandes máquinas na preparação 

dos solos, plantio, limpeza e colheita, tudo é feito de forma manual tanto na produção de 

hortaliças quanto nas áreas de grãos como arroz e feijão e não há utilização de 

agroquímicos que sejam nocivos à saúde do trabalhador, consumidor ou ao meio 

ambiente, e as sementes utilizadas são conservadas nas famílias ou trocadas em feiras de 

sementes e Jornadas de Agroecologia, esses agricultores usam sementes 

preferencialmente crioulas que são preservadas por famílias da região. Todos essas 

técnicas utilizadas na produção agroecológica, vem com o intuito de dar qualidade de 

vida ao consumidor dos alimentos e ao agricultor, para que seu trabalho não seja 

degradante ou exposto a riscos desnecessários na hora da produção. A Agroecologia nesse 

caso entra como um movimento contra hegemônico e ajuda a (re)pensar a relação 

socioambiental, a saúde do agricultor e do consumidor e uma comercialização mais justa 

e solidária. Como aponta Altieri (2012), os sistemas agroecológicos são intrínsecos na 

racionalidade ecológica da agricultura tradicional. Esse sistema defende a produção de 

alimentos com grandes diversidades de culturas e animais, o respeito ao solo, às águas, 

ao meio ambiente como um todo, assim como à saúde do consumidor e a 

agrobiodiversidade.  

Dentro da pesquisa perguntamos aos agricultores agroecológicos e convencionais 

sobre a produtividade por hectare e descobrimos que a agricultura convencional por 

produzir apenas um produto por área, produz maior quantidade desse produto por hectare 

em relação a Agroecologia. Mas, em contrapartida, a agricultura agroecológica trabalha 

com a associação de vários cultivos em uma mesma área e isso aumenta de forma 

significativa a variedade da produção de alimentos em uma mesma área em comparação 

com a agricultura convencional. Cabe apontar ainda que esses alimentos são na maioria 

das vezes para autossustento familiar ou comercialização com vizinhos ou feiras. Mas 

esse sistema corre riscos, nas reflexões de Thomaz Junior (2007) a burguesia e os setores  
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dominantes, desqualificam a produção de autossustento e as produções de pequenas 

propriedades familiares juntamente com a comercialização em pequenas distâncias, 

retirando da população local o direito de uma alimentação mais saudável. 

Com o crescimento do agronegócio no campo e o predomínio de uma agricultura 

baseada na produção de commodities, os pequenos agricultores foram perdendo suas 

terras e muitos precisaram migrar para as periferias das cidades e os que resolveram ficar 

no campo foram obrigados a trabalhar para os proprietários de terras. Com isso, 

perguntamos aos agricultores pesquisados como são as relações de trabalho dentro de 

suas áreas de produção e levantamos que os agricultores agroecológicos trabalham apenas 

com a mão de obra familiar, tanto em épocas de plantio como de colheita, sua jornada de 

trabalho é longa e com esforço físico na capina e colheita, mas não existe a exposição a 

possíveis contaminações por agroquímicos e nem exploração de trabalho de terceiros. 

Diferentemente, os agricultores convencionais, em épocas de safra, além da mão de obra 

familiar, contratam diaristas para trabalhar no plantio e colheita e esses trabalhadores 

rurais trabalham sem carteira assinada e sem qualquer apoio do Estado ou sindicatos. 

Essa é uma prática comum no campo onde os agricultores optam por trabalhadores 

diaristas, ainda que contratar trabalhadores aumenta de forma significativa os custos de 

produção junto com as sementes, adubos e técnicos. Para diminuir esse aumento de custo, 

o trabalho mal pago, as extensas jornadas e as péssimas condições de trabalho são 

adotadas. É o caso de um dos agricultores pesquisados, que relata que em épocas de 

colheita, contrata vizinhos para trabalhar por dia, sem qualquer vínculo empregatício, 

esses trabalhadores contratados, na maioria das vezes têm pouca escolaridade. O 

trabalhador dentro do sistema capitalista é visto apenas como mão-de-obra barata para 

garantir a acumulação de capital, seja ele o trabalhador familiar dono das pequenas 

propriedades convencionais ou o trabalhador diarista contratado que é exposto a um 

trabalho totalmente penoso e degradante. Dentro das reflexões de Azevedo (2009), 

trabalho degradante acontece quando o trabalhador tem o direito de ir e vir, mas tem sua 

prestação de serviços condicionada, geralmente a locais insalubres, jornadas de trabalho 

excessivas, sem fornecimento de alimentação de qualidade, não fornecimento de 

equipamentos de segurança e não pagamento de direitos trabalhistas como décimo 

terceiro e férias. 
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Além dessas precariedades apontadas, no sistema de produção convencional o 

agricultor diarista tem um trabalho totalmente degradante, pois fica exposto a 

contaminações por agroquímicos e acidentes de trabalho e sem qualquer assistência do 

Estado ou do contratante. O agricultor, nesse caso, não é proprietário das terras nem dos 

equipamentos necessários para a produção, ele não é dono nem do produto do seu 

trabalho, é apenas um trabalhador que vende sua força de trabalho para o patrão e, em 

geral, é mal pago por ele. 

Outro elemento relacionado às condições de trabalho é a saúde: Diante desse 

modelo de agricultura, nos deparamos cada vez mais com a utilização intensiva de 

agrotóxicos e consequentemente com quadros de intoxicação nos trabalhadores. Segundo 

a SINITOX (Sistema Nacional de Informações Toxico-Farmacológicas), no Brasil, no 

ano de 2015, foram registrados 3.337 casos de intoxicação humana por agente tóxico e 

circunstância como ingestão de alimentos contaminados, acidentes de trabalho 

individuais e coletivos, tentativas de suicídio, uso indevido de agroquímicos, etc. A 

SINITOX ainda aponta que, na região sul do Brasil, no ano de 2015, ocorreram 16 mortes 

por contaminação por agrotóxicos de uso agrícola, 24,24% de todas as mortes por 

intoxicação, perdendo apenas para mortes de intoxicação por medicamentos. Esses dados 

só mostram o quanto o modelo de agricultura convencional está explorando e 

contaminando o meio ambiente e os trabalhadores sejam eles proprietários ou 

contratados.  

Até o presente, além do levantamento bibliográfico, realizamos visitas às 

propriedades, entrevistamos três agricultores convencionais do município de São João do 

Triunfo/PR, três agricultores agroecologistas no município de Irati/PR e participamos de 

feiras, festas de trocas de sementes regionais e das Jornadas de Agroecologia de 2016 a 

2018. Os primeiros levantamentos nos permitem perceber diferenças significativas tanto 

nos sistemas de produção, como nas concepções de agricultura dos produtores. Os 

agricultores agroecologistas defendem uma produção mais saudável, sem adição de 

agroquímicos e conservantes e orgulham-se em oferecer alimentos com boas 

propriedades nutritivas e que fazem bem ao consumidor. Já os agricultores convencionais 

entrevistados, em nenhum momento comentaram sobre os danos ambientais e sobre a 

saúde dos consumidores. Eles estão preocupados em diminuir os gastos na produção e 

conseguir bons preços na hora da comercialização, ou seja, a lógica que impera é a do 
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mercado, o que produzem não carrega a preocupação com a função do alimentar em si, 

portanto, é mercadoria. Esses elementos, que serão aprofundados no trabalho completo, 

nos demonstram que, se de um lado, há uma pressão e cercamento para que se adote cada 

vez mais o sistema convencional de produção, não só para quem produz commodities, 

mas também para os pequenos agricultores que produzem alimentos (entendidos aqui 

como uma mercadoria como qualquer outra), por outro lado, os agroecologistas 

explicitam sua opção política pela produção de alimentos saudáveis que devem ser 

amplamente acessados pela população. Em última instância, está embutida a ideia de que 

a Soberania Alimentar só é possível por meio do acesso à terra, do controle da produção 

pelo agricultor e, portanto, por meio de uma outra relação campo-cidade que implica um 

outro projeto de sociedade.  

Palavras-chave: Agricultura químico-dependente, Agroecologia, Trabalho 
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A EXPANSÃO DA AQUICULTURA EMPRESARIAL E SUAS IMPLICAÇÕES 

AOS TRABALHADORES(AS): REFLEXÕES SOBRE METODOLOGIAS 

QUALITATIVAS DE PESQUISA 

 

Larissa Tavares Moreno99 

 

Resumo 

 

A proposta deste texto é refletir sobre metodologias qualitativas de pesquisa na geografia, 

mais especificamente demonstrando nossa experiência junto a trabalhadores(as) que estão 

diretamente envolvidos e que são impactados pelo avanço da aquicultura empresarial nos 

estados do Paraná e Ceará. Neste sentido, partindo-se da nossa temática de pesquisa no 

doutorado, refletimos a respeito dos referenciais e dos caminhos por nós percorridos 

dialogando com as metodologias que estamos utilizando em nossa pesquisa. 

 

Palavras-Chave: Pesca, Aquicultura, Metodologias Qualitativas, Geografia. 

 

 

Introdução 

 

Inicialmente partimos do pressuposto de que é preciso problematizar a carência 

do debate metodológico no fazer pesquisa social na Geografia, para isso nos apoiamos 

sobretudo em Turra Neto (2012) e Marre (1991) a fim de destacar como a metodologia é 

fundamental no processo de construção do conhecimento científico. Tendo em vista que 

a metodologia "avalia e reflete sobre a relação entre teoria e empiria entre sujeito e objeto 

no processo." (TURRA NETO, 2012). 

Ademais vale lembrar que o processo investigativo na pesquisa nunca é neutro, 

tal qual a metodologia também não o é. Pesquisar envolve escolhas e valores e 

consequentemente relações de poder. Por sua vez isso pressupõe um pensamento 

consciente do papel do pesquisador, tendo em vista que conforme destaca May (2004) o 

pesquisador não coleta dados, mas sim os produz, já que possui um papel ativo e de 

interferência nos dados. Ou seja, não há objeto de estudo que não seja intencional do 

pesquisador. Pensando nisso que também coadunamos com a opinião de Turra Neto 

(2017)100 de que é essencial refletirmos sobre como os sujeitos sociais são compreendidos 

em nossas pesquisas ou enquanto nossos objetos de pesquisa, haja vista que esses sujeitos  

                                                           
99 Doutoranda em geografia pela UNESP/FCT – Presidente Prudente. Membro do CEGeT. Bolsista 

FAPESP (Processo/número: 2017/05923-0). Contato: larissatavaresmoreno@gmail.com 
100 Fala durante a primeira aula da disciplina “Metodologia da Pesquisa Qualitativa para Geografia", 

ofertada durante o segundo semestre de 2017, nas dependências da UNESP/FCT - Presidente Prudente. 
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são também agentes produtores do espaço. Aliás, isso nos leva a pensarmos nos 

referenciais teóricos que nós usamos para analisar esses objetos, conceitos e categorias 

de análise selecionados em nossas pesquisas. 

Entendemos que o processo investigativo, isto é, a construção de uma pesquisa 

perpassa não apenas pela escolha e o arcabouço teórico-conceitual, mas também da 

escolha cuidadosa das metodologias. Não num caráter complementar ao que “faltar” do 

referencial teórico, mas no sentido de que diante das metodologias qualitativas 

selecionadas também é possível produzir dados que serão fundamentais e centrais de 

serem analisados na pesquisa. 

Neste sentido, a proposta deste texto é refletir sobre metodologias qualitativas de 

pesquisa na geografia, mais especificamente demonstrando nossa experiência junto a 

trabalhadores(as) que estão diretamente envolvidos e que são impactados pelo avanço da 

aquicultura empresarial nos estados do Paraná e Ceará. 

O texto iniciará discutindo sobre alguns dos elementos teóricos e de contexto 

sobre a realidade do setor pesqueiro, o avanço do capital pesqueiro-aquícola no país e 

também as implicações desse processo aos trabalhadores. Em seguida, apontaremos as 

metodologias da pesquisa, isto é, destacaremos as metodologias de entrevista e história 

oral que são fundamentais para o nosso processo de fazer pesquisa. Por fim, destacaremos 

nossas considerações finais do texto. 

 

O processo investigativo: motivações, tema e os dados iniciais da pesquisa  

 

Temos como tema de pesquisa o setor pesqueiro, ou melhor, o capital pesqueiro-

aquícola no Brasil e suas implicações para com os trabalhadores do setor. Vale explicar 

que esse tema de pesquisa é um desencadeamento das nossas pesquisas de iniciação 

científica e de mestrado que tiveram como foco central analisar a pesca e os(as) 

pescadores(as) artesanais, de tal maneira a verificar as transformações das suas relações 

de vida e trabalho mediante os diversos conflitos existentes em Ubatuba/SP. Portanto, a 

partir desse nosso envolvimento com assuntos do setor pesqueiro, mais propriamente o 

ramo artesanal, sentimos a necessidade de expandir nosso olhar e nos desafiar a 

compreender e analisar o lado do capital mediante o seu avanço, sobretudo, no ramo da 

aquicultura empresarial. Mas sem deixar de lado os sujeitos sociais, afinal visamos 
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analisar esse capital pesqueiro-aquícola e também suas implicações, conflitos e os 

enfrentamentos dos trabalhadores desse setor.  

Em nossa pesquisa de doutorado visamos analisar o processo de mudança no setor 

pesqueiro nacional, que nos últimos anos tem apontado para uma "nova" lógica de 

controle sociometabólico do capital (MÉSZÁROS, 2002) em relação a natureza e o 

trabalho, o que tem possibilitado a expansão da aquicultura empresarial, aliado aos 

incentivos do Estado e do capital, o que tem rebatido de diferentes formas para os 

trabalhadores envolvidos nesse setor no país (RAMALHO, 2014). O que por sua vez, tem 

implicado em transformações espaciais por onde esse capital pesqueiro-aquícola tem se 

territorializado (CARDOSO, 2001; FERNANDES, 2008; 2009; MORENO, 2017). 

Temos como recorte espacial os estados do Paraná e Ceará, tendo em vista a 

expressividade desses estados no ramo aquícola de piscicultura e carcinicultura 

respectivamente.  

Vale destacar que a produção aquícola no país, que já é incentivada antes mesmo 

dos anos 2000, tornou-se, sobretudo nos últimos anos, um importante segmento do setor 

pesqueiro nacional. No ano de 2003 correspondia apenas com 28% do total produzido, 

passando para 44% do total em 2011. Além disso, nesse mesmo período, a aquicultura 

teve um aumento de 350 mil toneladas se comparado a pesca extrativista que cresceu 

menos de 90 mil toneladas nesse mesmo período.  

Conforme já apontamos em Moreno (2017), é perceptível as ações e incentivos do 

Estado e do capital em promover o crescimento acelerado da produção pesqueira nacional 

via a industrialização e a aquicultura. Conforme exposto no Plano Safra 2015-2016 a 

produção e participação do pescado nacional é historicamente menos relevante em 

relação as demais proteínas animais, e segundo consta nesse documento isso se deve à " 

ausência histórica de perfil de investimentos direcionados, de modo a fortalecer a cadeia 

produtiva, agregando-lhe valor e conferindo-lhe maior competitividade frente à sua 

concorrência." (BRASIL, 2015, p.20). Além disso, o documento menciona que há uma 

estabilização produtiva da pesca extrativista nacional, causada por uma situação de 

intensa exploração dos estoques pesqueiros e como tal é necessário o desenvolvimento 

da aquicultura no país, de modo a acompanhar a tendência mundial, mesmo por que essa 

atividade apresenta-se enquanto um negócio de alto rendimento. 

Inclusive os documentos apontam para a grande disponibilidade hídrica que o 

Brasil possui para o desenvolvimento em larga escala desta atividade, seja em água doce 

ou na Zona Econômica Exclusiva (ZEE), a chamada Amazônia Azul. Se comparado a 
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países como a Índia com cerca de 1500km³ de água doce e o Vietnã com quase 500km³ 

produzem atividades aquícolas de quase 5 mil toneladas, ao passo que o Brasil não produz 

nem mil toneladas em seus mais de 5000km³ de água doce, por exemplo (BRASIL, 2015). 

É visível, por parte do Estado e do capital, o foco do discurso rentável e de condições 

naturais favoráveis ao setor aquícola, se comparado aos demais países com altíssimos 

níveis produtivos que possuem baixa quantidade hídrica disponível. Então segundo esse 

discurso, o que o Brasil não poderia alcançar se suas condições naturais são 

indiscutivelmente maiores? 

Outro exemplo para ilustrar esse viés aquícola do país, o IBGE (2015) lançou no 

seu informativo da produção pecuária municipal os dados da produção aquícola que 

atingiu um valor de produção de R$4,39 bilhões em 2015, e deste total quase 70% é 

proveniente da criação de peixes, seguida da criação de camarões com um pouco mais de 

20%, e o restante distribuídos entre alevinos, larvas e pós-larvas de camarão, 

ostras/vieiras/mexilhões, entre outros. 

No que tange a piscicultura (483,24 mil toneladas produzida em 2015) o estado 

que apresenta maior produção é Rondônia (84,49 mil toneladas), seguido do Paraná 

(69,26 mil toneladas) que passou o estado de Mato Grosso (47,44 mil toneladas), por 

outro lado se observarmos por municípios, veremos que Rio Preto da Eva (AM) é o maior 

produtor tendo registrado 14,10 mil toneladas, seguido por Jaguariba (CE) com 13,80 mil 

toneladas (IBGE, 2015). Sendo que as espécies mais cultivadas são: tilápia (45,4% do 

total produzido), tambaqui (28,1% do total), tambacu e tambatinga (7,7% do total), carpa 

(4,3% do total), entre outras (IBGE, 2015). 

Quanto a carcinicultura veremos que a região Nordeste é responsável por quase 

99% da produção, destacando-se o Ceará e Rio Grande do Norte como os maiores 

produtores, sendo que só no Ceará se encontra os cinco maiores produtores municipais 

do país: Aracati, Acaraú, Jaguaruana, Beberibe e Camocim, juntos totalizando mais de 

58% deste cultivo (IBGE, 2015). 

Assim, é perceptível o quanto vem se investindo nesse setor no país a fim de que 

ele possa estar entre os sete maiores produtores do mundo, de maneira a conquistar mais 

destaque do que as produções bovinas e avícolas. 

Diante dos elementos apresentados, verifica-se a constituição de um emaranhado 

de desafios aos pescadores artesanais e também aos demais trabalhadores destinados a 

aquicultura tão impulsionada pelo capital. Haja vista que essa escala produtiva aquícola 

(empresarial) implica, a nosso ver, uma nova ordem sociometabólica da produção 
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pesqueira no país, que por sua vez transforma a natureza e que na relação capital-trabalho, 

o primeiro sempre é beneficiado em detrimento do segundo.  

Enfim, temos constatado que a produção pesqueira no Brasil tende a servir ao 

mercado, o que é impulsionado pelo Estado e pelas grandes empresas (o capital), e assim 

entendemos que há a tentativa de controle das relações sociais, laborais e também 

produtivas (e também no que tange a distribuição, circulação e consumo) trazendo 

rebatimentos aos trabalhadores deste setor. Sobretudo aos pescadores artesanais, mas 

também aos demais trabalhadores do processo produtivo, que tendem a se (des)identificar 

com o trabalho que exercem tradicionalmente e se veem diante do impasse de classe 

(THOMAZ JÚNIOR, 2013) que é colocado pelo avanço do capital pesqueiro-aquícola 

empresarial. 

Nesse ínterim, entendemos que está se constituindo um "novo" sócio-metabolismo 

do capital vinculado ao setor produtivo pesqueiro, eis então a malha que entrelaça essa 

pesquisa de doutorado. Portanto, temos como foco central de pesquisa a análise de como 

se dá a expansão do capital pesqueiro-aquícola. Para tanto, a proposta é apreender o 

processo de expansão do agrohidronegócio de pescados no Brasil, verticalizando a 

pesquisa quanto a expansão geográfica deste capital pelos territórios de acumulação por 

onde se espacializam. A princípio como constatado e mencionado anteriormente, esse 

capital tem adentrado fortemente na região Nordeste, seguida da região Norte, e Centro-

Oeste e Sul do país, com destaque para o estado do Ceará com a forte produção de 

camarões (principalmente no município de Aracati). Mas também, ainda que 

relativamente mais recente, o estado do Paraná vem aumentando consideravelmente a sua 

produção de cultivo de peixes, com destaque para a tilápia101, sobretudo nos municípios 

de Nova Aurora, Assis Chateuabriand e Toledo, tendo inclusive ultrapassado o estado de 

Mato Grosso segundo o último boletim do IBGE (2015).  

Deste modo, a proposta é verificar tanto a produção de peixes e de camarões102, 

que se expande em água doce ou salgada no país, tendo a princípio os estados do Ceará e 

do Paraná como recortes espaciais que podem, diante da expressividade e particularidades 

de cada um, nos apontar e elencar elementos que nos auxilie na compreensão da tese em 

questão. 

 

                                                           
101 A produção de tilápia no Paraná corresponde a quase 85% da produção nacional (CÔRTES, 2016). 
102 Inicialmente não iremos analisar as demais produções aquícolas, tais como: ostras, vieiras, mexilhões, 

algas e etc.  
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Decorrente disso, ou seja, como um desencadeamento do foco central de análise, 

verificaremos os desdobramentos desse processo ao trabalho. Nesse aspecto visa-se 

identificar as formas de exploração, controle e subordinação capitalista inserida nos 

pescadores artesanais, comunidades tradicionais, camponeses, ribeirinhos e demais 

trabalhadores que se sujeitam a essa realidade. Interessando-nos, portanto, as expressões 

territoriais do trabalho que circundam esse universo da pesquisa, tais como: analisando a 

separação do sujeito dos meios de produção, a perda de autonomia e a perda do controle 

dos processos de trabalho. 

E ainda, partindo-se das contradições das relações do capital-trabalho 

verificaremos como e quais, diante do metabolismo societário do capital, são os processos 

e estratégias de lutas e resistências dos trabalhadores. Inclusive verificando as ações e 

mobilizações através de sindicatos, associações e movimentos sociais. 

 

Metodologias qualitativas na pesquisa 

 

A partir do tema de pesquisa apresentado anteriormente, dos elementos teóricos e 

dos preliminarmente já observados e apresentados, temos o entendimento de que eles nos 

levam a diferentes análises e percepções da pesquisa, porém entendemos que essas 

informações devem ser somadas com outras estratégias de pesquisa, ou melhor, com 

outras metodologias, no caso com as metodologias qualitativas. Assim nesse item 

elencamos as metodologias qualitativas que julgamos importantes e auxiliadoras do 

processo de investigação social. 

Uma primeira metodologia social fundamental são as entrevistas. Entendemos que 

as entrevistas são metodologias qualitativas que possibilitam diálogo e produção de dados 

e informações fundamentais para compor o processo investigativo.  

A entrevista, conforme Colognese e Mélo (1998), é um processo de interação 

social que demonstra sempre ser uma conversa interessada, já que o propósito é obter 

informações, tendo em vista que “entrevista-se porque acredita-se que o entrevistado 

detém informações que, transmitidas ao entrevistador, podem ajudar a elucidar questões.” 

(COLOGNESE; MÉLO, 1998, p.143). 

Dessa maneira, as questões que podem ser elucidadas devem permear as 

preocupações, perguntas e os objetivos que estipulados no processo inicial de pesquisa, 

mas não somente isso, afinal o processo investigativo também se constroem no fazer, pois  
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diante de nossas questões e problemáticas em torno do nosso objeto de estudo e que são 

elucidadas durante as entrevistas também podem compor a pesquisa. Afinal, entendemos 

que as entrevistas, tem a finalidade de permitir que o entrevistado tenha mais liberdade 

para falar sobre o assunto, assim como para podermos ampliar a compreensão sobre a 

temática estudada.  

Em nossa pesquisa, particularmente, entendemos que as entrevistas estão nos 

auxiliando a analisar e compreender melhor a expansão do capital pesqueiro-aquícola no 

país, de maneira a não deixar de lado as conflitualidades cotidianas com os trabalhadores 

do setor, e inclusive no tocante as relações de trabalho desses sujeitos. 

Vale dizer que existe diferentes tipos e maneiras de se utilizar as entrevistas em 

uma pesquisa, e portanto não existe um modelo ideal ou melhor para essa metodologia. 

Em nosso caso utilizamos as entrevistas semiestruturadas. Conforme explica Colognese 

e Mélo (1998) as entrevistas semiestruturadas já apresentam certo roteiro de questões e 

perguntas a serem feitas, porém permite que outras perguntas sejam feitas no decorrer da 

entrevista. Buscamos também que as entrevistas priorizem a natureza oral e siga um 

roteiro mais contextual, isto é, segundo os autores supracitados, de maneira a seguir 

tópicos orientadores da entrevista, afinal também pretendemos utilizar nesse processo a 

história oral e história de vida dos sujeitos entrevistados. 

Enfim, como destacamos acima não pretendemos seguir um modelo já 

preestabelecido, porém temos consciência de que alguns elementos são importantes, tais 

como: ser sincero e informar ao entrevistado os objetivos da pesquisa; a interação, 

interesse e comportamento do entrevistador (linguagem corporal) durante o processo de 

entrevista; o compromisso ético no processo final de análise, tratamento e divulgação dos 

dados produzidos (COLOGNESE, MÉLO, 1998; GIBBS, 2009). 

Outra metodologia que pretendemos utilizar é a história oral. Para nós essa será 

uma metodologia nova mas que poderá trazer outros elementos que comporão a nossa 

produção de dados e informações de pesquisa. Pois como pretendemos compreender as 

implicações do avanço do capital pesqueiro-aquícola para os trabalhadores do setor, 

entendemos que as suas trajetórias de vida são importantes de serem conhecidas e 

analisadas, e que possivelmente trarão elementos primordiais a pesquisa em questão. 

A história oral privilegia os depoimentos dos entrevistados e como alerta Meihy 

(2002, p.49) o “[...] uso das narrativas como fonte garantem que o objetivo central da 

coleta de depoimentos não se esgota na busca da verdade e sim na da experiência.”. Ou  
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seja, a história oral apresenta a importância das experiências, impressões e visões de 

mundo dos sujeitos.  Além disso, a história oral tem um vínculo com a memória das 

pessoas, isto é, “[...] a memória é um suporte para as narrativas de história oral [...].” 

(MEIHY, 2002, p.53). 

Partindo-se disso, entendemos que será fundamental fazer uso dessas 

metodologias qualitativas em nossa pesquisa, já que privilegia as experiências, vivências 

narradas pelos sujeitos sociais da pesquisa, de maneira a nos possibilitar compreender 

questões sobre suas histórias de vida, histórias de trabalho e suas relações com o capital 

pesqueiro-aquícola.  

Além do uso dessas metodologias qualitativas também estamos atentos a escrita 

de diários de campo, observação e realização de materiais fotográficos e audiovisuais de 

maneira a nos possibilitar uma variedade e riqueza de informações/materiais que nos 

auxiliarão nas análises posteriores.  

Do mesmo modo estamos atentos as demandas vindas das comunidades e sujeitos 

sociais que pesquisamos, tendo em vista que partimos do entendimento de que a pesquisa 

também deve servir para que esses sujeitos sociais possam agir e fazer uso prático e 

político dos resultados da pesquisa. Em outros termos, é preciso estar aberto ao diálogo, 

tendo em vista que o sujeito é social precisamente por ser um fenômeno dialógico em que 

o outro é parte constitutiva do ser, isto é, é através desse diálogo que estaremos 

desenvolvendo metodologias horizontais e com compromisso político (CORONA 

BERKIN; KALTMEIER, 2012), o que por sua vez é necessário no processo de fazer 

pesquisa.  

Outra questão importante e que não podemos desprezar no processo investigativo 

diz respeito ao tratamento e sistematização das informações produzidas. Afinal não basta 

realizarmos a entrevista e a história oral, e depois aleatoriamente utilizarmos alguns 

trechos das narrativas e distribuí-los ao longo do texto como justificativas do que os 

elementos teóricos evidenciaram. É preciso tomarmos cuidado e darmos atenção especial 

também a essa etapa final das entrevistas, que necessitam de análise e tratamento para a 

sua divulgação. Por isso a transcrição de todas as entrevistas realizadas no processo 

investigativo é indiscutível, pois só após esse processo e a leitura atenta é que poderemos, 

segundo Gibbs (2009), categorizar e codificar as respostas, por palavras-chave, conceitos, 

temáticas e etc.  

 



 

221 
 

 

Outro cuidado importante nesse processo final é buscar o registro de informações 

das anotações de campo (CICOUREL, 1980), isto é, daquela observação retrospectiva 

realizada. Nesse sentido Geertz (1978) possui também uma contribuição, quando ressalta 

a importância da descrição densa, na tentativa de demonstrar a “outra ponta do processo”, 

para além da teoria e dos conceitos já dados, afinal no campo com uma descrição densa 

é possível teorizar algo próprio de acordo com o que se está estudando, isto é, no sentido 

de que é possível construirmos nossa própria reflexão e requalificar os conceitos. Para 

isso é preciso reconhecer o lugar de onde se fala, situando-o, e portanto sendo preciso 

interpretar os resultados produzidos ao longo da pesquisa. 

Do mesmo modo, conforme alerta Haraway (1995) deve-se tomar cuidado com o 

relativismo que é o par invertido da totalização, que mascaram o interesse na posição, na 

avaliação crítica. Em contraposição a isso a autora elenca as perspectivas parciais como 

uma possibilidade de contestação, nunca acaba ou completa, mas que buscam não a 

posição de identidade com o objeto, e sim a objetividade, a conexão parcial. Enfim a 

prática chave para a autora é posicionar-se, eis um elemento que em nossa percepção é 

essencial no processo investigativo. É preciso mostrar a que veio e do mesmo modo não 

se furtar do debate/crítica acadêmica e também da autocrítica.  

 

 

Considerações finais 

 

Conforme apresentamos nesse texto o processo investigativo não é composto 

apenas pelo papel da teoria, mas também da reflexão e o debate sobre as nossas escolhas 

e opções metodológicas. Metodologias essas que além de seu caráter qualitativo, devem 

a nosso ver estar pautadas pelo compromisso horizontal, dialogado e comprometido 

politicamente (e também no sentido de militância). 

Entendemos que não só o tema e o objetivo devem ser os primeiros passos a serem 

dados ao se fazer pesquisa. É do mesmo modo essencial estar ciente e consciente da 

seleção, uso e reavaliação das metodologias utilizadas para a realização de uma pesquisa 

social. É por meio destas que conseguimos construir os resultados da pesquisa, por isso a 

importância do cuidado e compreensão das diferentes estratégias metodológicas, a fim de 

que seja selecionada aquelas que melhor possibilitarão alcançar os objetivos propostos.  
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E para além disso, ao estarmos cientes dos nossos propósitos e dos sujeitos sociais 

investigados, as metodologias devem servir para auxiliar na construção de sociabilidades, 

territorialidades, mecanismos, estratégias e usos possíveis e emancipatórios dos e pelos 

sujeitos investigados. 
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APONTAMENTOS SOBRE FRONTEIRA E VIOLÊNCIA NA AMAZÔNIA 

LEGAL 

Laura dos Santos Rougemont103 

Resumo 

Observar os fenômenos que ocorrem em áreas de fronteira do capital pode contribuir para 

uma potente análise do espaço, funcionando como termômetro dos rumos e processos da 

transformação socioespacial e das disputas de poder que se travam nos territórios com 

lógicas diversas e adversas, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Neste trabalho, 

pretendemos trazer algumas abordagens introdutórias a respeito da noção de fronteira, a 

partir da hipótese de que áreas ou momentos em que ocorre uma dinâmica de avanço e 

recuo da fronteira no espaço agrário são caracterizadas por altos índices de violência. 

Assim, neste artigo, além da discussão sobre algumas abordagens teóricas sobre a 

fronteira, pretendemos analisar alguns dados e números da violência do campo na 

Amazônia Legal entre 2015 e 2017, divulgados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

Considerada por Martins (1997) como a última grande fronteira na América Latina, 

pairam sobre a região interesses estratégicos, principalmente voltados à incorporação e 

apropriação de terras e recursos naturais via projetos desenvolvimentistas, tornando a 

região palco da maior parte dos conflitos agrários brasileiros.  

 

Palavras-chave: Fronteira; Violência; Amazônia Legal. 
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O POTENCIAL DE PRECARIZAÇÃO E CENSURA DO TRABALHO 

DOCENTE, UMA ANÁLISE DO PROJETO DE LEI N° 7180 DE 2014, 

“ESCOLA SEM PARTIDO”. 

 

Luan Pablo Rosa 104 

 

Resumo 

 

Este texto pretende investigar e denunciar como o projeto de lei denominado “Escola sem 

Partido” em tramitação no congresso nacional aponta para uma precarização do trabalho 

docente e censura de sua liberdade de expressão dentro de sala de aula. Assim faz – se 

inicialmente um breve contexto sobre o histórico de tramitação do projeto de Lei n° 7180 

de 2014 na câmara dos deputados de autoria do Deputado Federal Erivelton Santana – 

Patriotas. Em seguida faze - se um breve levantamento bibliográfico sobre a categoria 

trabalho e a pratica docente, e por fim se examina a relação do conservadorismo ou 

fundamentalismo no âmbito legislativo da câmara dos deputados e seus reflexos no 

trabalho docente, de modo a examinar a potencialidade de precarização do trabalho 

docente na rede básica de ensino.   

 

 

Palavras-chave: Educação, Trabalho docente, Precarização, Censura, Escola sem 

Partido.  

 

 

Surgido em 2004, o movimento Escola sem Partido de iniciativa do advogado 

paulista Miguel Nagib é apresentado em seu site oficial como - uma iniciativa conjunta 

de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação ideológica das escolas em 

todos os níveis, tendo então como proposição central combater a “doutrinação política e 

ideológica” presente na educação nacional, com foco na “neutralidade de ensino”. Este 

movimento nacional tem a disposição em seu site organizado por Miguel Nagib, 

protótipos de projeto de lei para que vereadores e deputados apresentem em suas casas 

legislativas, aumentando assim a quantidade de proposições destes em território nacional, 

na busca do combate a um evidente abuso da liberdade de ensinar praticado por 

professores. Neste contexto é apresentado em 2014 na Câmara dos Deputados pelo 

deputado federal Erivelton Santana – Patriota, o projeto de Lei n° 7180 ao qual pretende 

alterar o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) e incluir entre os princípios do ensino o respeito às convicções do 

aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar 

sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa.  
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Desta maneira, surge a Associação Nacional Educação Democrática que defende 

a resistência dos professores aos projetos de lei que tendem a censuram a educação 

nacional, assim em carta aberta lista os principais avanços do projeto de lei no ano atual 

na câmara dos deputados; 

Em maio de 2018, o relator responsável pela apreciação dos projetos na Comissão, 

deputado Flavinho (PSC/SP) apresentou um parecer (PRL1 PL 718014) favorável que, 

lamentavelmente, reproduz todas as perspectivas equivocadas sobre a educação escolar. 

Acompanhando o parecer, foi apresentado um substitutivo (SBT1 PL 718014), que 

condensa os principais elementos de todos os projetos apensados, mantendo a lógica 

impositiva que, no limite, categoriza-se como censura explícita a termos da língua 

portuguesa. (ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO DEMOCRATICA, 2018). 

A categoria trabalho e sua relação com a ação docente serão desenvolvidas 

mediante pesquisa bibliografia acerca das categorias trabalho, pautadas sobre tudo na 

educação como momento de formação do cidadão. Os autores em levantamento nesta 

pesquisa, Gyorgy Lucacks, Karl Marx, Gaudêncio Frigotto entre outros. 

Neste trabalho, pretende-se discorrer sobre a bancada evangélica, suas propostas 

e a relação destas com a atividade docente de modo a evidenciar como as propostas de lei 

deste grupo na câmara dos deputados tende a impactar o trabalho docente pela suposta 

intencionalidade de doutrinação política ideológica praticada pelos professores e redes de 

ensino.    

 

.  
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CESTAS AGROECOLÓGICAS RAÍZES DO PONTAL: DA CRIAÇÃO A 

RECRIAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE 

ALIMENTOS ADVINDOS DA LUTA PELA/NA TERRA. 

Giovana Carolina de Souza Oliveira Soares105 

Gustavo Caíque Pereira Negrão106 

Lucas Souza Silva107 

Resumo 

Este artigo tem o objetivo de evidenciar como se deu o projeto de extensão “Cestas 

agroecológicas Raízes do Pontal” na Universidade Estadual Paulista, campus de 

Presidente Prudente- SP, relacionando diretamente seu surgimento e desenvolvimento 

como reflexo da falta de políticas públicas destinadas ao campesinato. E também 

evidenciar como essas políticas públicas se fazem importante no contexto de resistência 

ao capital e varia de acordo com o governo que está responsável pela aplicação desses 

investimentos. 

Palavras-chave: Campesinato; Assentamento; Políticas Públicas; Agroecologia; 

Resistência. 
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INTRODUÇÃO 

O Campesinato, assim como outros sujeitos tradicionais, consegue se criar/recriar 

diante de adversidades, como perda de direitos e ataques realizados pelo poderio 

hegemônico da sociedade e do Estado. E pode ser conceituado de diversas formas 

dependendo da visão ou da corrente teórica de cada autor, assim compreendemos que o 

campesinato mesmo com a modernização do latifúndio e do capitalismo, ele se cria e 

recria dentro do modo de produção capitalista. 

Atualmente o agrohidronegócio tendo o Estado como fomentador das práticas de 

monocultura e produção de commodities, tem representado uma das principais ofensivas 

contra o desenvolvimento das formas de reprodução do campesinato. Mas, mesmo diante 

das limitações impostas, estes sujeitos encontram novas formas de ação para continuarem 

resistindo na terra. Uma destas formas se caracteriza pela produção agroecológica e pelos 

circuitos locais de comercialização. Alguns exemplos que propomos a analisar e auxiliar 

no Pontal do Paranapanema/SP,é o caso da comercialização de cestas agroecológicas, da 

continuação da “Feira do galpão da Lua” e anualmente a “Jornada Universitária em defesa 

da Reforma Agrária”. Outro tema trazido a pouco dias foi sobre a PL 4576 ou Lei dos 

orgânicos, do qual novamente, o principal prejudicado seria o pequeno produtor. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS NA RECRIAÇÃO/CRIAÇÃO E SUBORDINAÇÃO DO 

CAMPESINATO AO CAPITAL  

A criação e o desenvolvimento de políticas públicas em nosso país, é o resultado 

das disputas e dos interesses das classes distintas, no qual cada uma delas acreditam em 

seu modelo de desenvolvimento para continuarem se reproduzindo e existindo. Nesse 

sentido podemos entender as políticas públicas como:  

Um programa, projeto ou plano de desenvolvimento elaborado pelos 

governos ou por estes com organizações da sociedade civil que 

transformam espaços e territórios. A partir deste pensamento, as 

políticas públicas são elaboradas em determinados espaços por 

instituições públicas e privadas que defendem diferentes modelos de 

desenvolvimento do país. (FERNANDES, 2008, p.15) 
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Os modelos de desenvolvimento distintos, é resultado de disputas para tornar mais 

viável as chances de ambos se desenvolverem, seja aquele mais abastado no aspecto 

aquisitivo (tecnologias e investimentos), mas também aquele sujeito simples (o 

camponês, posseiro, faxinalense e outros) de manter seu modo de produção e com suas 

raízes identitárias mais profundas a terra, sem que o primeiro subjugue o segundo como 

um modelo inferior e inviável. Ou seja, o grande produtor, aquele que tem mais acesso à 

tecnologias e investimentos, e também os povos tradicionais, possam produzir conforme 

suas raízes identitárias, sem que o primeiro subjugue o segundo. 

O fato é que a elaboração de propostas de políticas públicas tem sido desde o 

desenvolvimento do capitalismo no campo um instrumento controlado pelo capital e uma 

forma de submeter o campesinato a sua forma de desenvolvimento. Esperando e lutando 

para romper com as políticas de subordinação e obter a consolidação de políticas 

emancipatórias, que o campesinato por meio dos movimentos sociais como: têm 

conseguido influenciar os governos na elaboração e na constituição de políticas públicas 

que contribuam para o desenvolvimento das classes distintas.  

Isso leva a um embate no campo entre o capital por meio dos antigos 

latifundiários, que hoje é denominado pelos diversos autores do agronegócio, 

agrohidronegócio e agribusiness e os camponeses, têm se intensificado cada vez mais.  

Agronegócio foi então alçado à posição de “salvador” da economia brasileira.   

Numa interpretação crítica, porém, agronegócio designa “uma associação do 

grande capital agroindustrial com a grande propriedade fundiária. Essa 

associação realiza uma aliança estratégica com o capital financeiro, 

perseguindo o lucro e a renda da terra, sob patrocínio de políticas de Estado.” 

(DELGADO apud in ALENTEJANO, 2014).  

Assim, de um lado temos o capital se valendo do Estado, por meio de políticas 

públicas e também privadas para se desenvolverem a partir da lógica do trabalho 

assalariado, e também mais recentemente por meio das commodities  que vai além das 

políticas públicas e se insere no território camponês por meio da subordinação do trabalho 

e do tempo do mesmo. No outro lado dessa trincheira o campesinato busca a efetividade 

de políticas públicas que sejam emancipatórias e contribuam para o seu desenvolvimento, 

para sua manutenção e reprodução na terra por meio das políticas públicas que contribuem 

para a articulação de cooperativas, associações, criação de comércio local, regional e até 

mesmo nacional. Deixando claro que essa é uma forma de se articular se fortalecer, e 



 

230 
 

tomar para si a política pública como positiva e não como submissão do camponês. Desse 

modo, as políticas dos territórios camponeses não podem, portanto ser elaboradas a partir 

da lógica do agronegócio. As políticas públicas com esses princípios devem ser 

elaboradas preferencialmente pelos movimentos, sindicatos e suas confederações. 

(FERNANDES, 2008. p. 14) 

Então, na última década em nosso país por meio de governos flexíveis e a 

articulação dos movimentos sociais se teve um grande avanço na criação de políticas 

públicas que vem contemplando o campesinato de forma positiva por meio de políticas 

como: Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária (PRONERA),o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 

Programa Paulista de Aquisição de Alimentos (PPAIS).  

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que damos destaque em nosso 

trabalho, chegou a contemplar boa parte das famílias camponesas de assentamentos rurais 

(a partir de cotas definidas (R$ 8.000,00/ano/por família), portanto viabilizando a 

atividade laboral na terra, como instrumento de luta e de resistência na terra, porém teve 

um acentuado enfraquecimento em 2013 no governo Dilma em relação a diminuição de 

verbas destinadas ao projeto, fazendo com que tornasse mais criterioso o processo de 

cadastramento do camponês para conseguir participar desse projeto. Mesmo com esses 

problemas ao longo dessas políticas públicas podemos afirmar que a mesma estava 

mantendo a reprodução do campesinato, bem como o papel significativo das mulheres na 

produção, pois as mesmas que na maioria dos casos eram responsáveis por todas as etapas 

do projeto. Porém após o golpe  de estado de 2016, pelo vice-presidente Michel Temer, 

significou quase a extinção desse novo modo de relação comercial entre uma mesma 

classe trabalhadora, fazendo com que as famílias camponesas ficassem desamparadas 

com seu lote todo estruturado para produzir diversos alimentos ao longo do ano após os 

anos de incentivo que colaborou para esse avanço, e com essa decisão política o mesmo 

tinha condições de continuar produzindo, porém não tenha como comercializar,  perdendo 

umas das poucas rendas que tinham para a manutenção de seus lotes e a satisfação de 

outras despesas necessárias para manter a família. 

Fazendo uma análise sobre os fatos ocorridos no pós-golpe em relação ao Governo 

Federal com os assentamentos rurais oriundos da reforma agrária, podemos constatar que 

não se trata de uma crise que levou ao corte dessas políticas, mas pelo contrário pois assim  
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que houve o enfraquecimento e quase a extinção desses incentivos aos camponeses, em 

contrapartida houve um enorme avanço no incentivo do modo de produção capitalista no 

campo, como no caso do Pontal do Paranapanema, onde o agrohidronegócio do setor 

canavieiro ganhou mais forças, ocorrendo algumas mudanças nas estruturas dos 

assentamentos em relação ao suporte técnico, como  por exemplo a desestruturação de 

espaços destinado a capacitação de jovens sobre a agroecologia, e espaços das mulheres 

produzir alimentos, como pães, bolos entre outros, para instituir no mesmo local escola 

técnicas que capacitam jovens para trabalhar em máquinas especializadas na monocultura 

entre outros concursos ligados a preparação de pessoas para trabalhar nesse setor 

canavieiro. 

Assim, temos o avanço do agrohidronegócio canavieiro na região, este fundado 

no projeto neoliberal, expressão do monopólio do acesso e do uso da terra e da 

água e ainda caracterizado pelo processo de modernização contraditória, 

concentrador da propriedade da terra e da renda, que degrada o trabalho 

humano, gera destruição de forças produtivas, do meio ambiente e produz 

problemas para toda a sociedade, sobretudo devido à intensificação crescente 

e generalizada de procedimentos técnicos pautados tanto na mecanização dos 

processos de trabalho, quanto na utilização de insumos químicos ou 

agrotóxicos, por meio da pulverização aérea. (THOMAZ JÚNIOR, 2014b, p. 

6) 

 

FORMAS DE RESISTÊNCIA POR MEIOS ALTERNATIVOS NO ÂMBITO 

ACADÊMICO 

Nesse contexto, apresentamos nesse momento do texto algumas como as Cestas 

Raízes do Pontal, além de outras duas ações que ocorrem nesse âmbito de conflitos e 

resistência tem sido a “Feira do Galpão da Lua” e a “Jornada Universitária em Defesa da 

Reforma Agrária”. Que têm em comum entre si o fato de serem formas de resistências e 

sofrerem do mesmo mal pelo qual a luta pela terra perece que é uma monocultura de terras 

e de interesses de poucos nas mãos do agronegócio, em detrimento do direito e 

sobrevivência de muitos. 

O primeiro passo para a concretização do Projeto das cestas foi uma reunião com 

a Associação Regional de Cooperação Agrícola (ARCA), no qual discutimos a proposta 

do projeto e um cronograma de trabalho. Em seguida realizamos trabalhos de campo com 
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foco no levantamento de informações sobre produção de alimentos que pudessem ser 

direcionados a cesta e para construção de calendários agrícolas destas famílias, indicando 

período de plantio, colheita, quantidade de alimentos produzidos e outras informações. 

Depois de discutir juntamente com a associação e os resultados colhidos em campo, 

pudemos analisar que as famílias possuíam capacidade para produzir alimentos em 

grande diversidade, agroecológicos durante todo o ano, o que nos animou para prosseguir 

com a ideia do projeto.  

O passo seguinte foi realizar uma pesquisa para o levantamento de consumidores 

que tivessem interesse em participar do projeto na condição de parceiro consumidor. 

Nosso foco foi a comunidade acadêmica da UNESP/FCT, pois é o local onde a equipe de 

estudantes e pesquisadores trabalham, e, portanto, possuem contato e maior facilidade 

para a operacionalização do projeto. Assim, foram consultados docentes, servidores e 

estudantes sobre o interesse em adquirir as cestas agroecológicas, também foi realizado 

contato com parceiros de outros espaços, como sindicatos e partidos. No primeiro 

momento foi estabelecido o número de 20 parceiros consumidores, já que o projeto se 

iniciaria em uma fase de testes para ajustar a logística e operacionalização. Depois das 

primeiras entregas o número de parceiros foi aumentando gradativamente, conforme as 

estratégias de divulgação adotadas pela equipe (redes sociais108, grupos de contato pelo 

telefone celular109, redes de e-mails etc.). As cestas são entregues quinzenalmente, 

possuem em média de 12 a 15 alimentos em diversidade, com um peso que varia entre 12 

a 15 kg de alimentos agroecológicos, tendo valor unitário no valor de R$50,00.  

É importante destacar que o Projeto contempla ainda, para além do rebatimento a 

geração de renda das famílias camponesas, uma atuação social importante. A cada cinco 

cestas comercializadas a associação destina uma para ação solidária, que é doada para 

alunos em situação de carência social, instituições de assistência social do município de 

Presidente Prudente, servidores do serviço terceirizado da UNESP/FCT e outros sujeitos 

que compõem um banco de cadastro do projeto. Estes sujeitos são indicados por 

estudantes da própria equipe de apoio do projeto ou outros parceiros como assistente 

social da Universidade e Comissão de Moradia da FCT.  

                                                           
108 https://www.facebook.com/raizesdopontal/?ref=settings 

109 https://web.whatsapp.com//  
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Além dos produtos da safra que compõem as cestas, são comercializados produtos 

alternativos, que não compõem o conjunto de alimentos da cesta, mas que podem ser 

adquiridos como produtos agregados, como: frango caipira, ovo caipira, polpa de frutas, 

farinha de mandioca, queijo, leite, pães, café, mel e outros.  

O gráfico e a tabela a seguir ilustram quantitativamente as informações referentes 

à comercialização das Cestas. 

Gráfico 1: Relação quantidade de cestas por entregas (de Jan/2017 a Jun/2018)

 

Fonte: DataCETAS/2018 

Organizador: SILVA (2018). 

 

Tabela 1: Relação dos parceiros consumidores das cestas em todas as entregas. 

PARCEIROS NÚMERO DE PARCEIROS 

DOCENTES 47 

GRADUAÇÃO 88 

PÓS-GRADUAÇÃO 49 

FUNCIONÁRIOS 19 

MORADORES 53 

5 SEGMENTOS 256 ENVOLVIDOS 

Fonte: Data-CETAS/2018 

Organizador: SILVA (2018). 
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Como demonstram os dados, a média de cestas vendidas a cada entrega é de 22 

cestas e 4 cestas solidárias. Até o momento foram vendidas 712 cestas, aproximadamente 

7.120 kg de alimentos, gerando um total de R$35.600,00 distribuídos entre as 15 famílias 

que participam do projeto. 

Muito semelhante às cestas, outro momento no qual a população de Presidente 

Prudente teria a oportunidade de consumir alimentos agroecológicos, é uma feira 

alternativa conhecida como “Feira do Galpão da Lua”, com um nome bem sugestivo, ela 

ocorre em um galpão da antiga estação ferroviária de Presidente Prudente e esses mesmos 

organizadores da Feira da Lua promoviam outros eventos que incentivam a discussão em 

torno da luta pela terra e momentos de descontração, mas de importante atuação na 

sociedade prudentina com aulas de Teatro, Balé, Espetáculos circenses, Maracatu entre 

outros entretenimentos para a comunidade prudentina, do qual principalmente os mais 

jovens são frequentadores desse espaço.  

Outro exemplo de resistência nos últimos anos tem sido a Jornada Universitária 

da Reforma Agrária (JURA), que apesar do incentivo de vários seguimentos acadêmicos, 

sofre do mesmo mal enraizado nas mentes das pessoas, difundido pelos meios de 

comunicação (que estamos difundindo a ideologias comunistas, de vagabundo, ladrões 

de terra e etc.). Com a JURA é um momento que tem se firmado ao longo dos anos, nos 

meses de Abril, que marcam o Dia Internacional da Luta Camponesa (17), e que diversas 

universidades têm aderido, também são diversos os pretextos colocados que se 

contrapõem e impossibilitam que a JURA ocorra em vários lugares, levando até os 

processos de judicialização para aqueles que tentam possibilitar a existência do evento e 

de assuntos como os movimentos sociais que também são constantemente criminalizados. 

 E uma das últimas, mas não menos importantes notícias dos últimos dias, foi a 

da PL 4576 ou “Lei dos Orgânicos” que segundo noticiado pelos redatores Gisele Barros 

e Marlene Couto do Jornal “O Globo” em nota ao site G1,diz que: 
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Ao contrário do que foi noticiado, o PL 4576, de 2016, não dispõe sobre a 

comercialização de produtos orgânicos em supermercados, mas 

especificamente sobre a venda direta a consumidores realizada, 

exclusivamente, por agricultores familiares. Além disso, a proposta não foi 

aprovada nesta semana. A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados 

deu seguimento ao texto no dia 13 de junho. A tramitação prevê que ele ainda 

seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 

antes de ser encaminhado ao plenário. (JORNAL O GLOBO, data da 

publicação. Acessado em:04/07/2018) 

 Sobre a reportagem o interessante é que o mesmo não se dá para as grandes redes 

de supermercado que agem como atravessadores, ou seja, compram abaixo do preço de 

mercado dos produtores e vendem ao seu preço nos mercados. Muito conveniente a eles. 

Que evidencia um governo que vem atendendo a demandas de uma classe específica em 

detrimento de outra.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto da cesta se dá a partir de um momento político em que cessa os projetos 

que visa a reprodução do campesinato, desse modo tentamos propor formas de 

resistências contra essas políticas neoliberais e reivindicar o direito á terra por parte da 

agricultura camponesa, bem como dar visibilidade a esse modo de vida que não seja 

através da busca incessante por lucro e apenas a qualidade de vida com segurança 

alimentar e reprodução do campesinato. 

As dificuldades do projeto vão além como a falta de apoio institucional por parte 

da Universidade ao projeto, que segue resistindo sem recursos para seu funcionamento e 

se mantém pela parceria entre consumidores e famílias camponesas. Essa dificuldade vem 

sendo superadas graças ao apoio de alguns docentes que procuram abrigar este projeto 

em outros projetos de extensão vinculados aos seus grupos de pesquisa. Isso demonstra 

que a Universidade está muito aquém de se envolver com assunto que aproximam os 

movimentos sociais, famílias camponesas, e reforma agrária do seu feudo intelectual, 

ficando a cargo da persistência que alguns sujeitos dentro dela abrirem seus espaços para 

esse diálogo. Nesse sentido temos dentro do âmbito do projeto a caracterização das 

formas de destruição do capital no desenvolvimento do campesinato, que pode ser 
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representado por um governo golpista e até mesmo pela universidade que é o local onde 

a capital forma seus intelectuais.  
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RELAÇÕES DE TRABALHO E DE GÊNERO EM RIO AZUL-PR: DA 

FUMICULTURA À AGROECOLOGIA 

 

Lucia Ramalho Ferreira dos Santos110 

Fernanda Keiko Ikuta111 

Resumo 

Esta pesquisa consiste em analisar como se deu as intervenções do Projeto de 

Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco (Chamada Pública SAF/DATER no 

06/2013) na vida das mulheres agricultoras do município de Rio Azul – PR (comunidades 

Marumbi dos Elias e Marumbi dos Ribeira). Algumas das famílias buscam diversificar 

através da Agroecologia e é nesse sentido que a pesquisa se propõe a entender as ações 

do Projeto no que diz respeito às mudanças que ele trouxe nas condições de trabalho e, 

então, no papel das mulheres e nas suas relações familiares e comunitárias. 

 

Palavras-chave: Gênero, Diversificação, Tabaco, Agroecologia, Trabalho. 

 

O município de Rio Azul – PR é um dos maiores produtores de tabaco do Estado 

do Paraná. Esse é a fonte de renda de muitas das famílias que moram na área rural da 

região Centro-Sul do Paraná. Este é o cenário em que a Chamada Pública, intitulada, 

Projeto de Diversificação,  apresenta-se com o objetivo de transformar essa realidade, 

prestando assistência técnica para que as famílias possam diversificar a produção. 

Algumas famílias buscam a diversificação através da Agroecologia. É nesse contexto que 

aparece a problemática desta pesquisa de iniciação científica, buscando compreender o 

papel da mulher agricultora no processo de diversificação, e se ele contribui para 

mudanças em suas relações familiares e comunitárias. Soma-se a este propósito, conhecer 

os objetivos do Projeto de Diversificação e como ele aborda a Agroecologia e o papel da 

mulher nesse contexto. 

A cadeia produtiva da fumicultura e seu modelo contratual estabelece um regime 

de servidão moderna, uma realidade degradante na qual apenas o lucro é importante para 

as  indústrias fumageiras transnacionais que garantem o seu monopólio à custa de uma 

exploração das agricultoras e agricultores que viola seus direitos humanos, econômicos, 

sociais, culturais e ambientais (ALMEIDA, 2005). Se as condições de trabalho na 

fumicultura são degradantes, a essa degradação se remonta a questão de gênero:a mulher  

                                                           
110Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Coletivo de Estudos e Ações em Resistências 

Territoriais no Campo e na Cidade - CERESTA. Contato: hi.luciasantos@gmail.com 
111Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Coletivo de Estudos e Ações em Resistências 

Territoriais no Campo e na Cidade – CERESTA. Contato: fkikuta@unicentro.com 

mailto:hi.luciasantos@gmail.com
mailto:fkikuta@unicentro.com


 

239 
 

sofre ainda mais, tanto pelas atividades que a ela compete no processo produtivo (e aqui 

poderíamos ainda incluir a questão do trabalho infanto-juvenil, cujas especificidades não 

serão tratadas neste trabalho), quanto pela tripla jornada de trabalho: o fumo; o trabalho 

doméstico e a educação dos filhos. 

Todavia, Burg (2005) pontua que os espaços ligados à agroecologia (em direção 

contrária aos espaços orientados pelo modelo da denominada modernização agrícola, 

como os da servidão imposta pela indústria fumageira) permitem a valorização do 

trabalho das mulheres. Desta forma, elas se projetam como agentes de geração de renda 

e ganham visibilidade, ampliando seu reconhecimento, se apropriando de seu papel social 

e de sua crucial importância na reprodução da agricultura familiar. 

Na presente pesquisa, pudemos observar o início de um processo que, à medida 

que foi introduzindo a diversificação produtiva (no caso estudado, por meio da produção 

agroecológica) e, com ela, novas condições de trabalho, as agricultoras do tabaco, foram, 

pouco a pouco, dando novos significados para o seu papel familiar e comunitário. É 

importante compreender que o Projeto de Diversificação passou por dois momentos. O 

primeiro teve início em 2014 e durou três anos, como Projeto de Diversificação em Áreas 

Cultivadas com Tabaco (Chamada Pública SAF/DATER no 06/2013112), atendendo a 

onze municípios (Figura 1) e era composto por quinze técnicos de diferentes áreas do 

conhecimento que acompanhavam 80 famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Esse programa se realiza enquanto um projeto financiado pelo Departamento de Assistência Técnica e 

Extensão Rural / Secretaria da Agricultura Familiar / Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(DATER/SAF/MDA). Seu objetivo é prestar serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 

destinado a agricultores(as) familiares, para a promoção da diversificação de produção e renda, inseridos, 

no caso que propomos estudar, em municípios com produção de tabaco da região Centro Sul do Paraná. 

Estão envolvidas na execução do Projeto, as seguintes instituições: Instituto de Cooperação da Agricultura 

Familiar de Santa Catarina (ICAF); Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais (DESER); e 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (FETRAF-SUL).   
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Figura 1. Municípios de Abrangência do Projeto de Diversificação 

Organizado pelo Projeto de Diversificação 

 

Nesse primeiro momento, a técnica Simone113 deu início ao grupo de mulheres 

com um enfoque maior para a formação das mesmas. Os objetivos e a metodologia 

adotada partem do entendimento deque a transformação social só é possível através dos 

grupos ligados a movimentos sociais. O enfoque do projeto nesse momento era priorizar 

as atividades coletivas, espaços para grupos heterogêneos (pais, filhos e demais membros 

da família) e também grupos individualizados de jovens e individualizados com as 

mulheres, discutindo questões de interesse desses distintos grupos. Alguns grupos de 

mulheres se destacaram, sendo esses: panificados e corte-costura. Além desses grupos, se 

formou também um grupo (nesse caso, constituído pelas famílias e não apenas pelas 

mulheres) que se voltou para a produção agroecológica. Assim, na presente pesquisa 

iremos abordar esses três grupos, mas com maior foco no grupo  da produção 

agroecológica. Em ambos os casos, o papel da mulher é central, como iremos demonstrar 

no trabalho completo. 

É importante destacar que o papel da mulher a princípio não era o foco da técnica 

que atendia as comunidades em estudo, mas a própria comunidade sentiu a necessidade 

de trabalhar esta questão, visto que há uma grande participação das mulheres nos grupos,e 

que elas veem a necessidade de terem uma renda no fim do mês que possibilite certa 

independência financeira em relação ao marido para poder comprar o que desejam. 

O Projeto de Diversificação hoje se encontra num segundo momento, 

funcionando com recursos próprios e apoio do sindicato. Houve mudanças de técnicas  

                                                           
113Os nomes dos participantes da pesquisa são fictícios. 
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que acompanham o projeto, grupos desfeitos e outros novos que surgiram. Enfim, a 

pesquisa está se desenvolvendo em meio a essas alterações e com o intuito de apreender 

os impactos que essas estão gerando. 

Parte-se da metodologia que Borda (2012) denomina de Participação – 

Investigação – Ação, que é fundamental para conhecer e apreciar o papel da sabedoria 

popular em uma postura dialógica obtendo e criando novos conhecimentos. A 

investigação em campo se faz presente a fim de criar laços com o sujeito da pesquisa, 

para assim compreender os processos que o constitui, ela é essencial para indicar os 

caminhos que o trabalho vai seguir. 

Até o momento realizou-se observação do cotidiano das famílias, entrevistas 

semiestruturadas com uma técnica do Projeto com a coordenadora estadual do mesmo. A 

proposta é fazer cinco entrevistas individuais semiestruturadas com as mulheres que 

participam ou participavam dos grupos específicos de mulheres (panificados e orgânicos) 

da comunidade Marumbi dos Elias e Marumbi dos Ribeira, do município de Rio Azul e 

uma entrevista com a atual técnica do projeto. 

Em meio a conversas na beira do fogão a lenha e rodas de chimarrão, já é possível 

ver o contexto de opressão que essas mulheres passam e passaram. Observa-se isso, por 

exemplo, quando uma delas comenta sobre a necessidade de buscar novas alternativas 

com relação à produção de fumo e as frequentes discussões com o marido sobre essa 

problemática. Conseguimos compreender, então, que quem busca essas novas 

possibilidades é a mulher, é ela que participa mais ativamente dos espaços de formação, 

além de ser ela que tem um maior vínculo com a Agroecologia e, portanto, um 

compromisso com o aumento da biodiversidade e com um conjunto de práticas de saúde 

popular, como os cursos de Reiki e Bioenergia. 

Portanto, já podemos apontar que as mulheres que estão logrando diversificar a 

produção de tabaco, passam por um processo em que as condições de trabalho começam 

a ganhar novos contornos e, concomitantemente, o seu papel familiar e comunitário 

começa a se modificar na medida em que elas participam dos espaços de formação ligados 

a Agroecologia . É neste sentido, que nos parece relevante voltar nosso olhar para 

identificar o que vem ocorrendo com as mulheres agricultoras de Rio Azul. 
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SUBORDINAÇÃO CAMPONESA: O CASO DOS INTEGRADOS AO VENENO 

NO PONTAL DO PARANAPANEMA.  

 

 

Luciano Benini de Oliveira114 

Carlos Alberto Feliciano115 
 

A presente reflexão serve de instrumento de apresentação dos resultados parciais 

da investigação do curso de mestrado na Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita”, Campus de Presidente Prudente. Pesquisa que busca compreender o uso 

indiscriminado de agrotóxicos nos lotes que possuem famílias assentadas integrados a 

indústria de conservas.  

 Leitura da realidade que faz parte do conjunto de investigações e reflexões da 

região do Pontal do Paranapanema, proporcionadas pela pesquisa do projeto temático116 

“Mapeamento e Analise do Território do Agrohidronegócio Canavieiro do Pontal do 

Paranapanema- São Paulo: relações de trabalho, conflitos e formas de uso da terra e da 

água e a saúde ambiental, conduzida pelo pesquisadores do Centro de Estudos de 

geografia do Trabalho (CEGeT) e o Centro de estudos do Trabalho, Ambiente e Saúde 

(CETAS). 

Os caminhos metodológicos utilizados neste trabalho percorreram um conjunto de 

atividades, que buscam desnudar o conflito, que ganha outros contornos, pois não fica 

aparente, as situações vividas na comunidade, onde estas ganham “ares” de naturalidade 

e legitimidade devido a necessidade de reprodução socioterritorial, das famílias nos 

Assentamentos de Reforma Agrária no Pontal do Paranapanema.  

A seguir representamos cartograficamente os dados colhidos e contidos na tabela  

acima, pois são informações coletadas pelas equipes de pesquisadores do CEGeT e 

CETAS ao longo das diversas incursões a campo realizadas nestes anos de pesquisa, que 

objetiva realizar o mapeamento da expansão territorial da cultura do pepino para a 

indústria de conservas nos diversos assentamentos de Reforma Agrária do Pontal do 

Paranapanema. Podemos perceber na representação cartográfica o conjunto de 

                                                           
114 Assentado de Reforma Agrária, membro do Centro de Estudos de geografia do Trabalho (CEGeT) e o 

Centro de estudos do Trabalho, Ambiente e Saúde (CETAS).  
115 Professor Pesquisador da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita”, campus de Presidente 

Prudente. Membro do Centro de Estudos de geografia do Trabalho (CEGeT) e o Centro de estudos do 

Trabalho, Ambiente e Saúde (CETAS). 
116 Processo vigente na FAPESP: 2012/23959-9 
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assentamentos identificados com a cor vermelha como aqueles que há famílias que 

produzem pepinos através dessa parceria com a empresa Refricon.  

Mapa 1: Assentamentos na produção de pepino no Pontal do Paranapanema- 

 

 

O resultado deste processo, leva ao investimento e a legitimação do uso de 

agrotóxico como tecnologia facilitadora e potencializadora da produção, articulada 

pelos agentes do estado como instituições responsáveis pela extensão rural e 

organismos financiadores que condicionam a produção ao uso de venenos como forma 

de legitimar os interesses comerciais dos glomerados transnacionais industriais que 

dominam toda a cadeia produtiva dos produtos do campo.  

Nesta “roleta russa” catastrófica quem está sofrendo com estás intoxicações? A 

pesquisa de Bombardi (2013), revela que possuem intoxicações diretas e indiretas, 

como constatamos nos trabalhos de campo com a equipe do CEGET/CETAS, 

visitávamos um lote no assentamento Marco II, no município de Mirante do 

Paranapanema, quando questionávamos sobre os sintomas de intoxicação a assentada 

Esmeralda, nos relata, “minha filha intoxicou! Quase morreu! ” Então solicitamos que 

contasse como foi o ocorrido,  
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“ Agora só dela senti o cheiro, ela fica ruim. Ela foi ajuda a replantar! 

Só de enfiar o dedo na terra, que tinha veneno, acho que ela passou a 

mão no nariz, deve ter coçado, ai ela começou a tampar a garganta, ai 

ficou vermelha...nós colocamos ela na moto, corremos, ai no meio do 

caminho teve que arrumar um carro, porque ela tava caindo da 

moto...ai chegando lá estava já roxa, com a garganta tampada...ai ela 

ficou lá no hospital e eu tive que voltar correndo para casa para pegar 

o litro de veneno que o médico pediu, para ele ligar pra firma que 

vende o veneno, para perguntar, qual era o remédio certo” (Assentada 

Esmeralda. Assentamento Marco II, Mirante do Paranapanema. 

Entrevista concedida em 15.2.2018. Trabalho de campo). 

 Questionada se o médico tinha atestado como intoxicação a assentada afirma, 

“não! Deu não! (Atestado) Só falou de boca, que ela não podia mais mexer com isto, 

porque ela tinha alergia”. A realidade de intoxicação que encontramos nas visitas feitas 

nos trabalhos de campo realizados pela equipe de pesquisadores do CEGET/CETAS, nos 

assentamentos do Pontal do Paranapanema, quando questionamos Dona Maria no 

assentamento Haroldina, no município de Mirante do Paranapanema, sobre os sintomas 

característicos de intoxicação, ela nos relata, “nunca senti nada! Só as vezes sinto meu 

coração meio acelerado e fadigado”. Seu marido escutando o relato da esposa que alegava 

que sentia esta palpitação e a falta de ar devido a força exagerada que fazia para carregar 

as carriolas de pepino, então seu Geraldo (marido), entra na conversa e afirmar, “ah! Só 

eu! Só tem um veneno só! Um veneno forte da #*+*#, esqueci o nome” [para de falar, 

ergue os olhos para cima e olha no horizonte, como quem está pensando e alguns 

segundos depois fala] “aquele que passa em algodão! Um! [Coça cabeça e volta a posição 

de pensamento] Aquele da faixa vermelha”, a esposa ajuda, “o decis! ”, seu Geraldo sai 

daquela letargia que tinha entrado e responde: “é! Apliquei e começou a formigar o corpo, 

o braço ficou inchado, fui parar no hospital”. (Casal de assentados (as) seu Geraldo e dona 

Maria. Assentamento Haroldina. Mirante do Paranapanema. Entrevista concedida em 

15.2.2018. Trabalho de campo no assentamento Haroldina, no município de Mirante do 

Paranapanema). 
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TRABALHANDO COM O “INIMIGO”: A FREQUENTE EXPOSIÇÃO AO 

AGROTÓXICO  

O trabalho com a terra ganha contrastes fabris, onde a determinação dos afazeres no 

campo não é mais regida pelo tempo da natureza, que teoricamente possui características 

de lentidão, espera; agora nessa lógica de “integração” as tarefas são condicionadas pelo 

tempo do relógio, condicionando o corpo as necessidades da mercadoria, indiferenciado 

o trabalhador do campo.  

Neste contexto de intensificação do uso de agrotóxico como medida produtiva e como 

forma de subordinação passamos a fazer o acompanhamento desta família durante um 

ciclo a fim de identificar todos os venenos utilizados ao longo do ciclo de 90 dias do 

plantio de pepinos. Sendo levantado os seguintes venenos com as devidas funções:  

 
Quadro 2: Agrotóxicos aplicados no lote da família observada: Assentamento Santa Apolônia  

 

INSETICIDAS: 

 

 Regent 800;   

 Evidence WG;  

 Dipell WP;  

 AGREE; 

 Upmyl;  

 DECIS ULTRA 100 EC. 

 

 

INSETICIDAS/ACARICIDAS:  

 

• ABAMEX; 

• ORTHENE 750 BR 

 

 

FUNGICIDAS: 

 

 DACONIL 500 BR; 

 Bravonil 500; 

 Cercobin 700 WP; 

 COMET; 

 Manzate 800 EM. 

 

 

FUNGICIDAS/ACARICIDA: 

 Dithane NT 

 

A tabela mostra os agrotóxicos utilizados por uma família no assentamento Santa 

Apolônia, distante geograficamente do assentamento São Paulo, mas nem por isto difere 

dos utilizados no assentamento de estudo, pois é uma prática dos técnicos da empresa, 

receitarem os mesmos inseticidas, fungicidas, acaricidas, adubos foliares aos diversos 

lotes espalhados em vários municípios do Pontal do Paranapanema.  

Após realizarmos a colheita dos agrotóxicos utilizados, passamos a observar as 

receitas deixadas pelo técnico que semanalmente oferecia ao assentado um novo coquetel  
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de agrotóxicos que deveriam ser aplicados naquela semana, independente se a lavoura se 

apresenta infestada ou não, a ordem era “prevenir para não aparecer pragas”.  

Diante do exposto, construímos uma síntese dos principais elementos que colocam os 

camponeses em risco, como podemos observar nas recomendações da ficha técnica, 

quanto as doses, direção e constância do vento, quantidades do produto, preparação da 

calda, utilização de EPIs, períodos de carência, riscos à saúde humana como intoxicações 

agudas e crônicas entre outras indicações técnicas do fabricante. Percebemos nos 

trabalhos de campo e no acompanhamento as famílias dos assentamentos que o cultivo 

de pepinos desenvolvido pela indústria de conservas, com o nome comercial Refricon 

Mercantil não respeita nem indica as normas de segurança. Não orienta os camponeses 

dos riscos que correm quando realizam a aplicação de produtos químicos altamente 

tóxicos a sua saúde como descrito acima, expondo os assentados a triste situação de 

contaminação e morte. Realidade que percebemos na imagem que mostra, o agricultor 

preparando a calda e aplicando agrotóxico sem nenhum tipo de equipamento de segurança 

individual, vejamos a foto: 

 
Imagem 2: Agricultor realizando a mistura da calda de agrotixicos. 

Imagem 3: Agricultor realizando a pulverização 

Fonte: Base Data Cetas. Assentamento São Paulo, 2017. 

  

O agricultor fica exposto a sua propria sorte, condicionado as exigencias assumidas 

com a industria, trabalhando compulsóriamente para dar conta de suprir as exigencias e 

os padrões produtivos imposto arbitrariamente pelo pacote tecnologico que o integraliza 

ao sistema de forma subordinada, onde sua função é trabalhar freneticamente sem refletir 

os riscos a saúde que está mergulhado, onde ironicamente a única proteção a sua saúde 

durante a aplicação dos agrotoxicos, está apenas estampada em um detalhe escrito em 

inglês (a língua falada no país que deu origem ao termo agronegócio) no chápeu velho de 

uma empresa de segurança patrimonial da cidade. Como podemos observar na imagem: 
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Imagem 4: Sobre a cabeça do agricultor o peso da utilização 

de agrotoxicos sem proteção 

                        Fonte: Base Data CETAS. 

 

Diante da situação de carregar uma espada sobre a cabeça devido a condição 

exposição e dependencia a essa logica, os agricultores  colocam o única segurança 

patrimonial que possuem em risco “a saúde”, pois o condicionamento provocado pela 

produção de pepinos impostos pela empresa de conservas obriga as famílias a se 

sujeitarem as condições produtivas de desrespeito as seguranças minimas de carencia 

exigidos pela maioria das orientações tecnicas disponibilizados pelas embalagens dos 

agrotoxicos.  

Isto ocorre porque a empresa já “capturou” os camponeses no ato do contrato de 

entrega da mercadoria, neste momento os agricultores assumem o compromisso de 

trabalhar para a empresa, segundo suas orientações tecnicas, que prende os assentados a  

um conjunto de critérios tecnicos e tecnologicos que o escraviza pelo ato da extensão das 

horas trabalhadas. Onde a submissão  do trabalho familiar ao pacote está “tatuada” na 

subordinação, pois a família adquiriu uma divida financeira que tem seu pagamento 

condicionado ao ato da entrega da mercadoria,  mesmo que no meio do caminho a família 

perceba as armadilhas e os riscos não consegue voltar, pois já se encontra caminhando 

nos corredores escuros entre as ruas do pepino. 

A família camponesa possui um objetivo em comum nesse processo que é pagar a 

divida para a empresa e dos outros fornecedores e se esforçar para sobrar algum dinheiro 

que contribua com as necessidades familiares. Para isto, se ariscam, se espreitando entre 

as nuvens formadas pela nevoa da pulverização dos agrotoxicos, que durante a colheita o  
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silêncio predomina, pois a atenção de todos está voltada as ramas com frutos que guardam 

os sonhos e desejos ocultos dos membros da familia, prevalecendo apenas a sensação 

sonora da constância do gêmido das carriolas que expressão o grito de dor não distante 

dos últimos intoxicados.  

                                    Esta condição de integração ao sistema produtivo que não os representa, provoca 

perversidade a condição existencial, expresso na piora da qualidade de vida dos 

agricultores, que buscam na extensão dos riscos as saídas ariscadas para as armadilhas. 

Como percebemos na imagem, enquanto membros da família aplicam agrotóxicos outros 

colhem os frutos, atitude ariscada, já que a maioria dos agrotóxicos utilizados na cultura 

recomenda um período de carência de 7 dias para reentrada na área aplicada, observamos 

a imagem: 

 

 
Imagem 5: colher e pulverizar são coisas que ocorrem ao mesmo tempo. 

Fonte: CEGeT/CETAS 

 

As famílias que produzem pepino nos assentamentos da Região do Pontal do 

Paranapanema, encontra-se submissas ao pacote tecnológico imposto verticalmente pela 

indústria, que percebe nas comunidades a oportunidade de acumular capital, 

subordinando os agricultores a renda da terra que é captura pela condição subordinada do 

trabalho.  

A mecanicidade das operações de aplicação de adubos, venenos e condução da planta 

subordina os camponeses a necessidade de aquisição de adubos e agrotóxicos, que 

submete sua renda as vontades industriais. Tais atividades expõem os camponeses ao alto 

risco de contaminação com agrotóxicos, devido a intensa utilização de venenos para a 

produção. Diariamente o plantio recebe adubos e hormônios e a cada dois dias a roça é  

JOVEM 

COLHENDO 

PEPINOS 

ENQUANTO ISTO! 

PAI REALIZA A 

APLICAÇÃO DE 

AGROTOXICOS. 
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pulverizada com fungicidas, inseticidas e pesticidas que são determinadas pelos técnicos 

da empresa, como podemos observar na fala do assentado o senhor DAMIÃO (2017), 

“Aqui! nóis gasta 8 bombas de veneno, umas 2 horas de trabalho a 

cada 2 dias, ah! O técnico da firma fala quais que vamos usa e nóis 

executa, mas sempre é 4 a 5 tipos em cada bomba. No pepino nunca 

deu problema, mas estes dias fui passar veneno no gado, aí cai um 

pouco nas costas, rapaz! Quando foi a noite, fui parar no hospital, 

fiquei 3 dias internados” (Assentado Damião. Assentamento São 

Paulo. Presidente Epitácio. Entrevista concedida em 10.10.2017). 

Observamos nos trabalhos de campo a não utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPI), desrespeitando a norma Regulamentadora Rural n.4, aprovada pela 

Portaria n. 3.067, de 12 de abril de 1988, do Ministério do Trabalho. Os EPI’s são 

definidos como todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade 

física do trabalhador (AGOSTINETTO et al., 1998). A sub-utilização ou utilização 

ineficiente de EPI representa grande perigo à saúde do aplicador, causando elevação 

significativa no número de intoxicações. Neste aspecto deve-se enfatizar que o uso de EPI 

é um ponto de segurança do trabalho que requer ação técnica, educacional e psicológica 

para a sua aplicação.  

De forma unânime, todas as famílias, afirmam nunca ter participado de cursos e 

palestras orientando o preparo de caldas ou a importância da utilização de roupas 

apropriadas. Além de todos afirmarem que a empresa não disponibiliza tais equipamentos 

para compra, o trabalho de campo mostrou outra situação: a falta de cuidado técnico é 

preocupante, sobretudo em relação ao descarte de embalagens de veneno utilizadas no 

cultivo de pepinos, como afirma o assentado Antôniel Cabeção,  

“A gente tem que juntar e queimar, por se não fica na terra e não acaba nunca, 

as embalagens que nós não queimámos ta tudo por ai, a empresa não orienta o 

que temos que fazer com o que sobra dos resíduos de plásticos, embalagens e 

nem oferecem solução do que fazer” (Assentado Antôniel. Assentamento São 

Paulo. Presidente Epitácio. Entrevista concedida em 14.3.2017).  

 

A tecnificação dessa relação de “integração” submetem os camponeses 

temporariamente a extensão da exploração absoluta do trabalho, medidas que são 

determinadas pela indústria para intensificar a exploração do trabalho. Estas ações 

determinam a ampliação do trabalho excedente do camponês, materializado na 

exploração do sobretrabalho. Realidade que coloca as famílias e a comunidade invisíveis 
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socialmente, pois para os empresários do agronegócio, a preocupação é cuidar da saúde 

dos vegetais (pepinos) em detrimento a saúde das pessoas. 
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VENENO E TRABALHO NA ROÇA: A INTENSIFICAÇÃO DA JORNADA DE 

TRABALHO E O USO INDISCRIMINADO DE VENENO NA PRODUÇÃO DE 

PEPINOS PARA CONSERVA NO ASSENTAMENTO SÃO PAULO – 

PRESIDENTE EPITÁCIO/SP 

Maria Aparecida Martins dos Santos117 

Resumo 

O Assentamento São Paulo está localizado no município de Presidente Epitácio – São 

Paulo, Brasil. A empresa que controla a produção de pepinos no assentamento e a mesma 

que julga necessário o uso dos venenos é a Refricon Mercantil S.A – Mato Grosso do Sul, 

Brasil. A empresa passou a submeter seu pacote tecnológico no assentamento a partir do 

ano de 2015, de 76 famílias situadas Assentamento São Paulo, 22 estão integradas na 

produção de pepinos. Neste sentindo, o trabalho tem como objetivo apresentar o uso 

indiscriminado de agrotóxicos impostos pela empresa e como isso tem alterado a rotina 

de trabalho das famílias, além de que, pretendemos aproximar nossas reflexões com os 

possíveis riscos à saúde diante uma exposição frequente aos venenos. 

 

Palavras-Chave: produção de alimentos – agrotóxicos – trabalho – saúde. 

 

Introdução 

 

 O trabalho fomenta apresentar reflexões iniciais de pesquisa que contemplam o 

Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) e do mapeamento das famílias produtoras de 

pepinos realizados pelo Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGeT) e Centro 

de Estudos do Trabalho, Ambiente e Saúde (CETAS)118. Desta maneira, o trabalho tem 

como objetivo apresentar o uso indiscriminado de agrotóxicos impostos pela empresa 

Refricon Mercantil – empresa que controla a produção de pepinos no assentamento e a 

mesma que julga necessário o uso dos venenos – e como isso tem alterado a rotina de 

trabalho das famílias, além de que, pretendemos aproximar nossas reflexões com os 

possíveis riscos à saúde diante uma exposição frequente aos venenos.  

                                                           
117  Graduação em Geografia pela Universidade Estadual Paulista – Presidente Prudente. Centro de Estudos 

de Geografia do Trabalho (CEGeT)/Centro de Estudos do Trabalho, Ambiente e Saúde (CETAS) – 

Presidente Prudente. Contato: maria_martins@live.com.  
118 “Projeto Temático/FAPESP (Processo: 2017/23959-9) “MAPEAMENTO E ANÁLISE DO 

TERRITÓRIO DO AGROHIDRONEGÓCIO CANAVIEIRO NO PONTAL DO PARANAPANEMA-

SÃO PAULO-BRASIL: Relações de trabalho, conflitos e formas de uso da terra e da água, e a saúde 

ambiental””. 



  

 
 

Para realizar a pesquisa utilizamos tanto o método quantitativo quanto o 

qualitativo, neste sentindo, para alcançar tais objetivos realizamos as seguintes etapas: 

levantamento bibliográfico, trabalhos de campos seguidos de entrevistas semiestruturadas 

com registros fotográficos e de áudio e o mapeamento das famílias que estão integradas 

na produção de pepinos.  

Nosso recorte o Assentamento São Paulo está localizado no município de 

Presidente Epitácio – São Paulo, Brasil e está situado na região do Pontal do 

Paranapanema, está conhecida e caracterizada por grandes conflitos agrários, pela 

dinâmica da luta pela terra e a formação e organização de movimentos sociais que 

garantem o acesso a terra.  

A empresa Refricon Mercantil têm-se monopolizado em diversas regiões do 

país, porém, a que está controlando a produção de pepinos no assentamento é a empresa 

localizada em Bataguassu – Mato Grosso do Sul, Brasil. A empresa passou a submeter 

seu pacote tecnológico no assentamento a partir do ano de 2015, de 76 famílias situadas 

Assentamento São Paulo, 22 estão integradas na produção de pepinos.  

 

O Assentamento São Paulo 

 

O Assentamento São Paulo, segundo a Fundação Instituto de Terras do Estado 

de São Paulo (ITESP), possui uma área total de 1.855,28 hectares de terra sobre o domínio 

do Estado e foi instalado no ano de 2003 sendo um dos mais novos assentamentos do 

município de Presidente Epitácio.  

Atualmente vivem no assentamento 76 famílias e dentre elas 22 estão 

integradas na produção de pepinos. É importante considerarmos que a empresa tem se 

monopolizado por quase todo o Pontal. Dezenove (19) assentamentos que totalizam 141 

famílias estão submetidos a essa lógica de produção. Além disso, a dinâmica de pepinos 

é muito rápida por ser uma safra de noventa dias vários produtores desistem e novos 

iniciam o plantio a cada safra. 

 

 

 

 



  

 
 

Mapa (01): Famílias integradas na produção de pepinos no Assentamento São Paulo, 

Presidente Epitácio – SP 

 

O Assentamento São Paulo, está situado na região do Pontal do 

Paranapanema caracterizada principalmente pelos conflitos sociais, pela dinâmica da luta 

pela terra e a organização de movimentos sociais, entre eles o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que conquistaram desde a sua formação 

territorial até o presente momento uma área de aproximadamente 150 mil hectares com 

um total de 117 assentamentos que ocupam pouco mais de 6 mil famílias. 



  

 
 

 

Desenvolvimento  

 

Agrotóxicos “são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos 

que têm finalidade de alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da 

ação danosa de seres vivos considerados nocivos” (Decreto n. 4.074, de 4/01/2002 - Lei 

n. 7.802/1989). A utilização de agrotóxicos na agricultura se insere nos moldes da 

Revolução Verde que está dentro do processo conhecido como a modernização 

conservadora “tomada pelos atributos agroquímicos e mecânicos” (THOMAZ JUNIOR, 

2010).  

Segundo o Dossiê ABRASCO (2015), o uso de agrotóxicos no Brasil é alarmante. 

O país consome desde 2009 aproximadamente 1/5 de agrotóxicos liderando o ranking 

mundial de consumo de agrotóxicos, a maior parte desse consumo é destinada ao setor 

agropecuário. Em nossos trabalhos, em grande parte dos casos, a maior reclamação dos 

produtores era o excessivo uso de agrotóxicos: “Era cedo e a tarde em fia, era máquina 

de veneno, máquina de veneno que se não imagina de produto, o dia inteiro no pepino. 

(Entrevista concedida no dia 02/06/2017)”.  

A aplicação dos venenos é feita diretamente ao solo em uma ligação com a caixa 

d’água (soma com a estrutura que é necessária para a produção) e também pelo costal, ou 

seja, o produtor camponês está ligado diretamente com os venenos, em uma ponta pela 

preparação dos mesmos e noutra ponta pela a aplicação via costal, que muitas vezes era 

feita sem nenhum tipo de EPI’s (observação em campo).  

Esta exposição é preocupante por estar relacionada a possíveis riscos à saúde 

humana, a bibliografia aponta que as consequências da utilização de agrotóxicos “na 

maioria das vezes, são condicionadas por fatores como alta toxicidade dos produtos, 

precariedade dos mecanismos de vigilância, uso inadequado e falta de utilização de 

equipamentos de proteção coletiva e individual” (AUGUSTO et al., 2011).  

Além disso, os agrotóxicos são classificados por sua periculosidade ambiental 

como Altamente, Muito, Pouco ou apenas Perigoso, em que ainda são classificados 

segundo os tipos de intoxicação: 

 

 



  

 
 

Aguda – os sintomas surgem rapidamente, algumas horas após a 

exposição, por curto período de tempo, a produtos extrema ou altamente 

tóxicos [...]. Os sinais e sintomas são nítidos e objetivos, como: 

fraqueza, vômitos, náuseas, convulsões, contrações musculares, dores 

de cabeça, dificuldade respiratória, sangramento nasal, desmaio. 

Subaguda – ocorre por exposição moderada ou pequena a produtos 

altamente tóxicos ou medianamente tóxicos e tem aparecimento mais 

lento. Os sintomas são subjetivos e vagos, tais como dor de cabeça, 

fraqueza, mal-estar, dor de estômago e sonolência, entre outros. 

Crônica – caracteriza-se por surgimento tardio, após meses ou anos, por 

exposição pequena ou moderada a produtos tóxicos ou a múltiplos 

produtos, acarretando danos irreversíveis, como paralisias, neoplasias, 

dermatites de contato, lesões renais e hepáticas, efeito neurotóxicos 

retardados, alterações cromossomais, teratogênese, etc. Em muitos 

casos, podem até ser confundidos com outros distúrbios, ou 

simplesmente nunca serem relacionados ao agente causador. (OPAS, 

1996 apud ROSA; PESSOA e RIGOTTO, 2011, p. 225). 

 

Até o momento em nosso assentamento de estudo não foi apresentado 

nenhum caso grave de intoxicação, apenas relatos de coceira e/ou dores nas costas 

oriundos da rotina de trabalho. Contudo é importante reforçar que (BOMBARDI 2017) 

as intoxicações estão relacionadas com o cotidiano do trabalho e frisam principalmente 

as famílias camponesas ou até mesmo os trabalhadores rurais que estão expostos 

diariamente com os venenos de uso agrícola. 

O uso dos agrotóxicos também está relacionado à intensificação da jornada 

de trabalho dos produtores camponeses: 

  

“Quando começa a brotar o pepino, é a roça quem manda em 

você, sem poder descuidar em nenhum momento, e nem passar o 

horário de aplicação dos venenos, conforme orientado pelo 

técnico da empresa, pois se houver descuido na aplicação dos 

produtos, vai sair do padrão e vai ser rejeitado pela indústria”. 

(Entrevista concedida no dia 14/10/2017). 

 

Neste caso, a rotina de trabalho é controlada pelo pacote tecnológico imposto 

pela empresa, ou seja, o camponês se vê obrigado a realizar atividades submetendo-se ao 

tempo e a rotina de trabalho imposto pela empresa.  

De modo geral, constatamos que as formas de alterações de trabalho são 

recorrentes na história e estamos diante da produção destrutiva do capital (THOMAZ 

JUNIOR, 2010). Em face ao nosso recorte de estudo, no qual vemos que as famílias 



  

 
 

produtores de pepinos se vêm sem autonomia sobre o cultivo e são controladas pelo tempo 

imposto pela empresa e, principalmente pela “ação” dos agrotóxicos. 

A produção camponesa é vinculada às dinâmicas da natureza na qual é 

movida pela força do trabalho familiar. O trabalho do camponês expressa suas condições 

de libertação e de emancipação, nesse sentido, a base da propriedade do trabalho familiar 

camponês é a terra (SOUSA, CONCEIÇÃO, 2010). “desse modo, estrutura-se no interior 

da família uma divisão técnica do trabalho, resultando numa jornada de trabalho 

combinada por vários membros da família” (TAVARES, 1984, p. 27).  

Entretanto, a jornada de trabalho movida pela lógica do capital a lógica está 

comprometida com a técnica, eficiência e principalmente a rapidez que busca imprimir 

um ritmo acelerado de produção intervindo nos processos naturais, modificando as       

características do solo, através do uso de agrotóxicos e sementes geneticamente 

modificadas. A jornada de trabalho no cultivo é em grande parte conduzido pelo uso de 

agrotóxicos, ou seja, pela ação dos venenos e atributos agroquímicos. Com as entrevistas 

conseguimos de certa forma pontuar as fases de trabalho no ciclo de produção, com o 

avançar da pesquisa pretendemos dia-a-dia observar junto às famílias o quanto a produção 

intensificou a rotina de trabalho dos mesmos, por hora, conseguimos resumir a rotina 

durante toda a safra: 

a) No início do processo de cultivo o primeiro trabalho seria de separar e preparar o 

espaço onde será implantado o cultivo, para isso é necessário dessecar a terra (com 

uso de agroquímico) e quando necessário cercá-la, para que os animais não se 

aproximem (sobretudo galinhas e gado).  

b) Depois, inicia-se a processo de construção da estrutura física que compõe a base da 

roça do pepino, com implantação de palanques (feitos de eucalipto e muitas vezes 

retirados da própria propriedade da família) e arames de aço para criar a parede onde 

se prenderão os pés de pepino, e, por fim, amarram os fios de nylon que servirão de 

condutores durante o crescimento dos pés de pepino até o topo da parede.   

c) Depois que os pés de pepinos já adquirem tamanho suficiente para se prenderem aos 

fios de nylon o cuidado se volta para manter a irrigação, a aplicação dos agrotóxicos 

e a poda da planta. Este processo é considerado como um trabalho mais leve. 

Observamos que o trabalho com aplicação de agrotóxicos é sempre do homem. 



  

 
 

d) O segundo estágio do processo de pulverização intensa é durante a colheita, que 

envolve toda a família. Em alguns casos é necessário contratar mão-de-obra dos 

vizinhos para auxiliar neste período de colheita a fim de que se colha em tempo hábil 

para que não haja perca de produção por pepinos que estejam fora do padrão adotado 

pela empresa. E a colheita deve ser concentrada durante o período do início da manhã 

e do final da tarde, para que não se tenha interferência do calor intenso sobre a 

qualidade dos pepinos119. 

Em suma, a jornada de trabalho do camponês nessa situação é estritamente 

subordinada ao pacote tecnológico adotado pela empresa Refricon a partir do momento 

em que está determina sua produção controlando seu tempo e espaço.  

 

Considerações Finais 

Com as reflexões iniciais que apresentamos entendemos o quanto o ciclo de 

produção dos pepinos subordina e/ou controla o trabalho, o tempo e o modo de produção 

das famílias integradas. 

A empresa, em tese, usa sua lógica de lucratividade rápida para impor ao 

camponês a maneira de produzir. Sendo assim, as formas de subordinação acontecem 

quando a empresa se apropria do que se produz na terra, de que forma se trabalha e quanto 

pretende pagar por esse processo. 

Com as informações orais que obtivemos em campo, pode-se concluir que o 

pacote de produção altera as formas de produção dos camponeses os submetendo a 

intensas horas de trabalho e deixando expostos a grandes quantidades de venenos em todo 

ciclo da produção do pepino. 

Nossas conclusões até o momento se pautam contribuir mais para responder 

nossas indagações. 

 

 

 

                                                           
119 Escrito através relatos de entrevista. 
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A REFORMA TRABALHISTA E A DEPRECIAÇÃO DOS DIREITOS E DA 

VIDA DOS TRABALHADORES RURAIS120 

   

 

Maria Joseli Barreto121  

 

Resumo 

Em linhas gerais, podemos afirmar que, na teoria marxista, “[...] o executivo 

do Estado moderno é apenas mais um comitê para os métodos comuns do conjunto da 

burguesia.” (HARVEY, 2005, p. 80). O autor sintetiza bem nosso entendimento sobre 

relações estabelecidas entre o Estado e o agrohidronegócio, cujos representantes são em 

essência a feição do capitalismo selvagem, no qual o “[...] uso do Estado como instrumento 

de dominação de classe serve exclusivamente para defender seus próprios interesses, 

enquanto afirma que suas ações são para o bem de todos.” (HARVEY, 2005, p. 80).  

Baseados num modelo de produção histórico, que se sustenta na expropriação 

e exploração da terra, da água e da força de trabalho, os representantes do 

agrohidronegócio, têm adotado recursos da ciência e da tecnologia, a fim de intensificar 

os processos de produção e trabalho. Representado pela bancada ruralista no Congresso 

Nacional, o empresariado vinculado ao agrohidronegócio tem extraído inúmeras 

vantagens junto ao Estado brasileiro, tanto a partir de leis, projetos e emendas que 

viabilizam a exploração da terra, da água e da força de trabalho, como por linhas de 

créditos especiais que têm historicamente financiado sua reprodução, em todo o território 

nacional. 

No que se refere aos projetos, emendas e leis relacionadas à exploração da 

força de trabalho, nos chama atenção a instituição das contrareformas estabelecidas pelo 

governo Temer, em curso desde maio de 2016, com destaque para a aprovação da PL 

4.302/98, da Lei 13.467/2017 e da PEC 287/2016, as quais tende a impactar de forma 

                                                           
120 O texto é fruto da pesquisa desenvolvida em nível de doutorado, intitulada “Novas e velhas formas de 

degradação do trabalho no agrohidronegócio canavieiro nas Regiões Administrativas de Presidente 

Prudente e Ribeirão Preto (SP)”. A pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo - FAPESP/Processo 2014/08022-6, e está vinculada ao Projeto Temático "Mapeamento e 

análise do território do agrohidronegócio canavieiro no Pontal do Paranapanema - São Paulo - Brasil, 

igualmente financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP/Processo 

2012/23959-9”. 
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Geografia e Trabalho – CEGeT e do Coletivo Cetas de Pesquisadores. E-mail: 
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expressiva a vida dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores rurais que 

historicamente tem seus direitos depreciados pela grande maioria dos empregadores. 

Nesse aspecto, é importante destacar que, a PL 4.302/98 altera dispositivos 

da Lei 6.019, a qual dispõe sobre as relações de trabalho nas empresas de prestação de 

serviços, isto é, “regulamenta” o trabalhador temporário, além de indiretamente 

normatizar a terceirização da força de trabalho no Brasil; a Lei 13.467/2017, da reforma 

trabalhista altera simultaneamente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as Leis 

6.019 referente ao trabalho temporário, a 8.036, relacionada ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e a 8.212, referente à organização da Seguridade Social, com objetivo 

de mudar a legislação e às novas relações de trabalho, impactando especialmente a 

jornada diária de trabalho122, enquanto que a PEC 287/2016, o projeto de reforma na 

previdência social, pode alterar o tempo de contribuição a previdência social, a idade 

mínima de aposentadoria, pensão por morte etc.  

Diante disso, procuramos no presente artigo apresentar reflexões sobre as 

implicações reforma trabalhista aprovada desde julho de 2017, para os trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, sobretudo aqueles que vendem sua força de trabalho nos canaviais 

das RA de Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Em termos de procedimentos 

metodológicos buscou-se combinar revisão bibliográfica com a revisão da reforma 

trabalhista e realização de pesquisa de campo nas regiões em estudo. 

 

Palavras-chave: Estado. Agrohidronegócio. Reforma Trabalhista. Precarização do  

trabalho. 
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CONCEITO AMPLIADO DE TRABALHO NA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO 

DIÁLOGO COM A ECONOMIA INDÍGENA 

Suzy Pascoali123 

Marilene Ritter124 

Francisco Moreira Alves125 

Rodrigo Costa Lima126 

Resumo 

Na economia capitalista as pessoas vendem sua força de trabalho por um montante que 

deveria ser capaz de promover uma vida digna, pois o trabalho digno é um direito 

humano, os trabalhadores, mediante seu emprego, tem sua inserção social realizada ao 

local que ocupa na escala salarial (FRIGOTTO, 2005). Há postos de trabalho alienantes, 

salários que não promovem vida digna, trabalhadores se submetendo a longas jornadas, 

baixa remuneração, desproteção legal e instabilidade (SINGER, 2002). Um exército de 

trabalhadores ficam excluídos, os desempregados que fazem parte do mercado de mão-

de-obra de reserva, em 2018 somos treze milhões de desempregados no Brasil (IBGE, 

2018). Há modos de produzir diferentes da acumulação de riqueza, uma proposta urgente 

é criar, fortalecer as alternativas econômicas concretas, autônomas e viáveis para rechaçar 

uma lógica implantada, de que não há alternativa ao capitalismo. Criticamos a ideia inicial 

do capitalismo de um mercado autorregulado, fato que não se concretiza (SANTOS, 

2011). Uma vez que à medida que o emprego é encarado como um direito da pessoa ser 

integrada ao ato de consumir, à vida e ao futuro, no caso em que o mercado privado não 

oferece emprego, resta ao Estado a obrigação de providenciar (FRIGOTTO, 2005). 

Existem políticas públicas que podem ser criadas ou fortalecidas, no viés de promover 

uma globalização contra hegemônica, fortalecer o potencial emancipatório destas 

                                                           
123 IFSC Araranguá. ITEPS. Contato: suzypascoali@gmail.com  
124 IFSC Araranguá. ITEPS. Contato: autoria1@gmail.com  
125 IFSC Araranguá. ITEPS. Contato: franciscokuaray09@gmail.com 
126 IFSC Araranguá. ITEPS.  Contato: autoria2@gmail.com  
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experiências econômicas não capitalistas (SANTOS, 2011). Por exemplo, no Brasil foi 

criada na era do último governo de esquerda petista a Secretaria Nacional de Economia 

Solidária - SENAES, uma necessidade apontada pelas bases e reivindicada nos fóruns de 

economia solidária (SINGER, 2014). A economia solidária é outro modo de produção, 

não visa a acumulação, nem o lucro, coexiste com o capitalismo. Na economia solidária 

os princípios básicos são direito à liberdade individual e propriedade coletiva do capital. 

A aplicação desses princípios une todos os que produzem numa única classe de 

trabalhadores que são possuidores de um capital por igual. A solidariedade e a igualdade 

são vividas diariamente, com aplicação de redistribuição solidária dos ganhos (SINGER, 

2002). As cooperativas são empresas aptas para competir em um mercado altamente 

segmentado e em contínua mudança, tem capacidade de se ajustarem com flexibilidade 

às alterações de demanda, motivar a participação ativa e inovadora dos trabalhadores no 

processo produtivo e de se inserir numa rede de cooperação econômica formada por 

outras empresas pequenas e flexíveis, e por instituições culturais, educativas e políticas 

de apoio, em outras palavras, uma economia solidária (SANTOS, 2011). A empresa 

solidária é administrada democraticamente, deve ser a  prática viva da autogestão. A 

estratégia precisa ser montada coletivamente, também a definição de procedimentos de 

forma que todos participem e entendam a lógica escolhida, as ordens e instruções 

precisam fluir de baixo para cima e as demandas e informações  de cima para baixo. Na 

autogestão, em empresas maiores, poderá necessitar uma hierarquia de gestão, nestas os 

níveis mais altos de gerência serão  delegados por todos e são responsáveis perante os 

mesmos (SINGER, 2002). O trabalho é vivido de forma autogestionada, em cooperação, 

têm sua centralidade como produtor de valores de uso para os trabalhadores, serve para 

atender suas necessidades vitais (FRIGOTTO, 2005). O modo de viver indígena está do 

outro lado do conhecimento, no outro lado da linha abissal, não contemplado pelo 

reconhecimento do viver hegemônico. Consideramos uma premissa dizer que a 

compreensão maior sobre a economia indígena poderia contribuir de alguma forma, até 

mesmo vir a incrementar a economia solidária. O diálogo com o conhecimento sobre 

economias registrado pelo não indígena e com a observação das atividades na aldeia vai 

se posicionar dentro da lógica das epistemologia do sul. Nesse sentido foi pressuposto 

que os estudos realizados contribuem com o  aprendizado envolto numa cultura 

diferenciada, para neste artigo ampliamos nossa visão de trabalho indígena e refletimos 



  

 
 

sobre sua contribuição para a economia solidária. O modo de produzir indígena persiste 

dentro da lógica não cumulativa e fortalece as relações dentro da aldeia. Um entendimento 

assimilado parece apresentar uma contribuição da economia indígena para a economia 

solidária é a força do conceito de trabalho bom, o trabalho realizado na aldeia, trabalho 

que amplia o sentido de pertencer a aldeia e dela efetivamente participar, o que poderia 

ser mais inspirado nas interações da incubadora com as associações e cooperativas e 

trabalhado nos cursos de formação, em palestras e reuniões e realmente ser pauta da 

gestão os direcionamentos para este sentimento de pertencimento ser alcançado através 

do entendimento do papel de cada um na produção do grupo.  

Palavras-chave: trabalho, economia solidária, economia indígena.  

Introdução 

 A economia capitalista deixa uma grande massa de pessoas fora do mercado de 

trabalho, sem um trabalho digno, em situação de vulnerabilidade social e econômica.  Há 

grupo de pessoas com modos de ser, viver, produzir, trocar, comercializar e financiar 

diferentes dos que encontramos dentro do mercado. Uma destas formas é denominada 

economia solidária que tem se mantido como uma resistência e de oposição ao mercado 

capitalista. 

Um modo de fortalecer as instituições que se apropriaram da economia solidária 

é auxiliar no aprimoramento das habilidades das pessoas para realizarem as atividades e 

decisões no trabalho com cursos profissionalizantes e paralelamente reforçar o 

conhecimento em economia solidária para fortalecer o processo de autogestão do 

empreendimento solidário. 

Intercambiar os saberes entre as pessoas que trabalham e estudam as economias 

solidária e indígena aumenta a possibilidade para a vivência, o trabalho e o conhecimento 

que se afasta do modo competitivo e acumulativo de produção, que trabalha as 

individualidades e especificidades de cada um e de cada local, sem alienar o modo de  ser 

humano. 

No grupo da incubadora entendemos que precisamos nos aprofundar no que é 

trabalho indígena, compreender o trabalho indígena e suas relações econômicas, traçar 



  

 
 

um paralelo do trabalho realizado dentro da economia social e solidária e mais 

especificamente, para com o aprofundamento dos estudos perceber melhor como estas 

relações acontecem. 

 

Ecologia de saberes 

A ecologia dos saberes é uma linha de pensamento que convida à percepção de 

vários tipos de forma de saber, viver, conviver e distribuir. O saber de toda a cultura deve 

ser valorizado e reconhecido e não apenas o saber científico ser a única forma de analisar 

o mundo. Boaventura vem nos incitar a pesquisar e refletir sobre os diversos modos em 

que o tipo de conhecimento que estamos estudando pode ser representado (SANTOS, 

2008).  

Precisa haver uma atenção deliberada em se fazer conhecer outras experiências 

em economia, refletir a diversidade de vivências, na produção, no trabalho, no consumo, 

no crédito. Um diálogo com outros saberes, que se afastam do modo competitivo e 

acumulativo de produção, que respeitam as individualidades e especificidades de cada 

um, de cada local, para balizar o que entendemos como renda, respeitando o modo de 

viver, sem alienação do humano.  São situações em que as pessoas trabalham juntas, com 

objetivos comuns, trocando ideias de como fazer, sendo participantes nas decisões 

tomadas, saber que em determinados locais e situações de trabalho e troca apresentam 

boa aceitação pelos seus participantes, em outros nem tanto. 

 

Economia solidária 

Na economia solidária os meios de produção são coletivos, a gestão é democrática, 

há participação de todos nas principais tomadas de decisão. A autogestão pode se dar na  

produção, comercialização, consumo, no financiamento. As ações são centradas nos 

sujeitos, que trabalham, gerenciam, produzem e comercializam. 

A economia solidária é diferente, apresenta um modo de produção, consumo, 

comercialização e crédito centrada no ser humano, no que cada ser quer, visando o bem 



  

 
 

estar das pessoas. Na economia solidária é demonstrado que há outros modo de interagir 

no trabalho, que a alienação no trabalho não é indispensável (SINGER, 2002). 

 

Economia Indígena 

As aldeias são locais de convivência, de produção material em que as trocas se 

desenvolvem por dádiva e reciprocidade, com alguma ressignificação. O indígena atual 

não ficou congelado no tempo da colonização, ele interagiu, sem querer ou à força com o 

europeu que em suas terras adentrava. Nestas interações integrou usos e costumes do não 

indígena, como uso de seus utensílios de cozinha, como é o caso de muitas aldeias no Rio 

Negro, em que suas casas de forno podem apresentar louças, panelas e talheres de 

alumínio, que vão auxiliar no preparo da mandioca (VELTHEM, 2012 apud VELTHEM, 

2010).  

Nas aldeias Guarany Mbyá a introdução do dinheiro foi incorporada à economia 

de trocas e dádivas, modificando os “valores de alguns produtos”, inflacionando, mas não 

desqualificando estas atividades na aldeia. Na maioria das aldeias Guarani, como em 

outros povos ameríndios, foi observado é que a entrada do dinheiro diminuiu o trabalho 

na roça, por vezes diminuindo a segurança alimentar (PISSOLATO, 2016). Assim 

também entre os Guaranis, a entrada do dinheiro tendo diminuído o roçado que deixou a 

aldeia dependente do mercado para a compra de produtos antes oriundos da terra. Noutra 

aldeia relatada, a diminuição do território de cultivos foi suplantada pela compra de 

mantimentos que ainda servem e são valorizados na rede de reciprocidade. 

Normalmente a produção para manutenção da vida, para a economia indígena, não 

gera excedente. Entre os Guarani quando há fartura se distribui entre vizinhos e amigos, 

se organiza uma festa. Assim, a reciprocidade e redistribuição gera status social e não o 

acúmulo de bens (PISSOLATO, 2016). 

A unidade doméstica é um grupo de interesse, possuindo uma coesão e um destino 

que lhe são próprios e exclusivos; este grupo mobiliza sentimentos e recursos das pessoas 

que se encontram no seu interior, e dele fazem parte. Essa organização corresponde ao 

ideal autárquico das sociedades primitivas, o qual é, também, um ideal econômico; uma 

independência política em relação a níveis mais abrangentes de organização. Os indígenas 



  

 
 

subsistem fora do ambiente natural e vasto, nos espaços em que puderam ficar por agora.  

Eles ressignificam seu modo de viver fazendo parte da resistência da política de 

assimilação cultural para a sobrevivência da sua cultura integrada a nossa, mas de forma 

a resistir e  não sendo submissa ou absorvida (FARIA, 2015).  

Numa forma tradicional, as pessoas moram juntas, e plantam em separado, 

produzem separado, hoje podem produzir também em conjunto, ou mutirão, ou assim 

comercializar. A aldeia, lugar onde se bem vive, a Tekoha, nada interfere na economia da 

família extensa, tudo é resolvido ali. Hoje ainda a economia é doméstica dentro da família 

extensa ou da nuclear. Nas aldeias urbanas o que é mais comum ocorrer é a diminuição 

da família extensa e sua forma de suprir a economia, agora mais individualista devido à 

pressão externa (FARIA, 2015). 

 

Trabalho Indígena 

O modo de viver, conviver, produzir indígena, mostra uma economia de não 

acumulação. O excesso de tempo alcançado com o uso de uma tecnologia pode ser 

aproveitado para ampliar o tempo de convivência, o excedente da produção pode ser 

utilizado na rede de troca, ampliando a reciprocidade e a dádiva, ações consistentes ao 

modo de ser indígena.  

A noção do trabalho é central nos povos indígenas das américas. O trabalho do ser 

que trabalha ontologicamente, da atividade que não é remunerada, atividade realizada na 

comunidade, como por exemplo a participação na construção de um muro, de uma casa, 

trabalho que é comunitário, que é comunal. O trabalho comunal não tem um valor 

monetário, mas uma equivalência nas trocas, dádiva e reciprocidade, o trabalho comunal 

é um indicativo de pertença, de integração à comunidade. Há palavras específica para o 

trabalho comunal em cada  idioma, em cada etnia, é comum pelo fato de que o trabalho 

comunal tem uma denominação específica (TZUL TZUL , 2017) 

 

 

 



  

 
 

Os sujeitos 

Indígenas de uma aldeia da etnia Guarani MBYÁ em Torres no Rio Grande do 

Sul são 40 hectares, onde estão construídas uma casa de reza e uma escola. Existem por 

volta de 15 residências e  a população oscila em torno de 150 indígenas. 

 

Metodologia 

Um pouco antes do início do projeto foi necessário um contato com as pessoas da 

aldeia com o encontro do pesquisador com alguns membros da aldeia para conversar 

sobre a possibilidade de uma pesquisa participativa na aldeia, sobre o trabalho e a 

economia indígena, foram em conjunto apresentadas as necessidades e visão da 

pesquisadora sobre o retorno desta atividade para ela e para o trabalho do grupo com a 

aldeia. Posteriormente foram feitas reuniões entre a pesquisadora e os membros da aldeia 

para tratar dos assuntos. Foi autorizada uma pesquisa de campo participativa de uma 

semana. O protagonismo indígena identificou a necessidade da formação de um grupo 

para conversar com a pesquisadora para compartilhar mais informações com a 

pesquisadora, que utilizou a técnica do grupo focal. 

 

Resultados 

Nesta aldeia de Torres não há floresta por perto, plantaram e plantam árvores, o 

presente mais fabuloso que você pode oferecer em Nhu Porá é uma muda de planta nativa, 

pois gostam de criarem algo verde, alguma mata por perto. 

Este indígena, segundo relatos dos mesmos, devido a escassez de fontes e espaço, 

para se alimentar precisa fazer consumo da comida de branco, comida de branco precisa 

ser comprada. Neste ponto o indígena acaba necessitando de algum tipo de interação e 

até mesmo ajuda de branco, ou como preferem chamar, juruá, o não índio. Os juruás 

fazem doações, oferecem serviço remunerado, mesmo que a preços inferiores, compram 

o artesanato produzido.  

Os homens plantam milho, aipim, batata doce e nas casas tem hortas com verduras 

e legumes e algumas árvores frutíferas. Quando levantam, na grande família, um homem 



  

 
 

faz o fogo e uma mulher prepara o chimarrão, outra faz um tipo de pão e uma o café, as 

crianças bebem leite com café e às vezes preparam elas mesmas um achocolatado. Ficam 

por este tempo ao redor da fogueira, onde conversam, ouvem os mais velhos, contam os 

sonhos, porque como reforçado por Pissolato o sonho do Guarani pode lhe dizer muita 

coisa, podem mostrar que é preciso inclusive mudar de aldeia (2016). 

Saem da fogueira quando em vez para realizar a higiene pessoal. Passam o dia a 

realizar tarefas de forma diferente, nem sempre a mesma atividade, com o mesmo horário 

todo dia, mas  um dia podem produzir um artesanato, noutro sair para cuidar da horta, da 

roça, todo dia quase as mulheres e as crianças lavam as roupas e recolhem do varal. 

Nos resultados, mostramos o que podemos definir como trabalho depois de um 

primeiro contato com a aldeia e o que falam sobre ele. Neste caso como trabalho apresenta 

várias definições iremos usar sempre que possível a palavra atividades, sem diferenciar o 

que é trabalho do que não é, ressaltando que para o indígena realizar atividades dentro da 

aldeia, como cozinhar, plantar, colher, cuidar da roça, caçar, coletar, pescar, fazer balaios, 

artesanato, esculpir bichinhos, são consideradas  atividades boas de fazer e eles o fazem 

porque gostam e são habilidosos. 

Os guarani Mbyá falam desta  noção também de trabalho necessário para a vida 

material na aldeia, trabalho na aldeia é apó. Podemos traduzir como reiteram os indígenas 

que trabalho é bom, sendo no contexto de que toda a atividade exercida na aleia é boa, o 

trabalho realizado na aldeia é bom. 

O trabalho remunerado fora da aldeia, é uma situação de estar "a serviço de”: uma 

atividade realizada para ter dinheiro, para poder comprar coisas. Há atividades que não 

são classificadas como trabalho para o bem viver, que não são chamados assim, são 

reforço estas, chamadas em português de: "à serviço de". 

Reforço que para os ocupantes da aldeia Nhu Porã em Torres, exercer atividade 

na aldeia é bom, fazer a roça, fazer artesanatos, caçar, são atividades que em guarani 

apresentam o termo apó em sua construção e apó, se poderia traduzir para trabalho bom, 

um trabalho comunal, exercer atividade fora da aldeia, trabalho pago, não pode e não é 

denominada de trabalho por eles.  



  

 
 

Consideramos, depois de contrapor as falas dos indígenas com meus 

companheiros da incubadora, que os indígenas por conceber que trabalho comunal é bom, 

que estar trabalhando por dinheiro não é classificado como apó, como um trabalho bom, 

eles têm uma noção muito melhor e mais profunda que a nossa, do que é o trabalho 

alienante. O trabalho alienante, que veio com a escrita de Marx, quando ele propõe que 

vender o trabalho é alienação, te faz não pertencer, te exclui de ti.  

 

Considerações finais 

O entendimento de trabalho bom, apó, poderia ajudar a visualizar melhor uma 

interligação possível entre as atividades da aldeia e a economia solidária. Numa 

cooperativa a função desempenhada pode te oferecer mais ou menos sentido de pertença, 

um desafio também para associações e incubadoras, vindo com esta visão do trabalho 

bom, pode ser a de promoção do sentido de pertença. Promoção que viria com a realização 

de atividades que o cooperado se sentisse com maior afinidade, ou que ao menos 

entendesse melhor sua função e a importância do seu trabalho no empreendimento como 

um todo, pode ser uma contribuição fundamental para a vida melhor em cooperativas, 

ultrapassando o sentido de ser um local de renda cooperada, com os ganhos 

compartilhados, mas acrescentarmos a isso o compartilhamento de vivências, que pode 

vir mais facilmente pelo entendimento do papel de cada pessoa no todo, diminuindo a 

alienação do trabalhador tão arraigada no capitalismo. 
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NR 36: UM ESTUDO SOBRE SEU PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Maritânia Salete Salvi Rafagnin127 

Vera Maria Ribeiro Nogueira128 

Resumo 

Elaborada a partir de um consenso coletivo do Grupo de Trabalho Tripartite, composto 

por representantes do Estado e das classes trabalhadora e patronal, a Norma 

Regulamentadora (NR) 36 de 2013, surgiu da necessidade de se estabelecerem condições 

de melhoria nas atividades laborais, no setor de abate e processamento de carnes e 

derivados (RAFAGNIN; NOGUEIRA, 2017). Salienta-se que a referida norma foi 

resultado de mais de quinze anos de ações políticas iniciadas pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação (CONTAC), “[...] quando em suas 

reuniões gerais, identificaram o número incomum de obreiros com os pulsos enfaixados, 

que posteriormente, foram diagnosticados como portadores de LER/DORT” 

(RAFAGNIN, NOGUEIRA, 2017, p. 702). Além do mais, importa mencionar que a NR 

36 também se tratou de uma forma do Estado regular para assegurar a manutenção da 

força de trabalho do segmento, uma vez que até então, as condições de trabalho 

identificadas, no setor de frigorificação de carnes eram “[...] consideradas, em grande 

parte, incompatíveis com a saúde e com a dignidade humana” (OLIVEIRA; MENDES, 

2014, p. 4627). Assim, a NR 36 veio no sentido de assegurar requisitos mínimos para 

avaliar, controlar e monitorar os riscos das atividades desenvolvidas nos frigoríficos 

(BRASIL, 2013). Contudo, muito se discutiu acerca de sua elaboração, como se a partir 

do momento que esta estrasse em vigor, já estaria assegurado a garantia da melhoria das 

condições laborais dos operários. Em vista disso, a presente pesquisa teve por objetivo 

verificar o processo de implementação aos dispositivos previstos na NR 36 de 2013 do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em um frigorífico localizado no município de 

Concórdia – Santa Catarina. Para tanto, inicialmente, buscou-se compreender a 

constituição do campo da saúde do trabalhador e o estabelecimento das políticas desta 

área. Posteriormente, identificaram-se os fatores que influenciaram a construção da 

norma, pois se entende que o sucesso ou o fracasso de uma política normalizadora 

depende das condições em que foi construída e aprovada. Com relação ao estudo de 

implementação da NR 36, este foi realizado a partir de entrevistas em profundidade com 

seis dirigentes sindicais e dez trabalhadores. Salienta-se que a proposta inicial era 

entrevistar trabalhadores, dirigentes sindicais e representantes da empresa, contudo, a 

resposta da organização foi uma negativa, levando-nos a pressupor, inicialmente, que a 

mesma não havia realizado todas as adequações previstas na normativa. Dentre os 

resultados obtidos verificou-se, a partir do levantamento dos principais itens da NR, que 

tanto os trabalhadores, como os representantes sindicais conhecem o conteúdo do que 

dispõe a norma, realizando uma atuação em conjunto para exigir e monitorar que as 

adequações sejam feitas. Ainda se identificou que a empresa em questão tem 

implementado as adequações, porém não todas as exigidas pela norma, sendo que quando 
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são realizadas auditorias do Ministério do Trabalho e Emprego ou do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, todas as adequações são implementadas, 

provisoriamente, voltando a dinâmica dos setores e da produção ao normal quando estas 

se findam. Diante disso, se evidenciou que nas poucas sessões das quais a NR 36 foi 

implementada com sucesso, garantiu-se certa melhoria nas condições laborais, uma vez 

que diminuiu-se, em parte, o esforço empregado dos trabalhadores. Em contrapartida nas 

sessões das quais ainda não houve total adequação, permanece o ambiente de 

adoecimento e degradação do trabalho. Ante a pesquisa realizada, foi possível concluir 

que a NR 36 limitou-se a regular o trabalho do segmento, não conseguindo reestruturar o 

processo de produção como um todo, porquanto ainda se mantém a condição de 

exploração e adoecimento do trabalhador de frigorificação de carnes. Portanto, diante das 

evidências, pode-se sugerir que o frigorífico em questão se abstém de estar na vanguarda 

da prevenção e garantia de melhores condições laborais, uma vez que poderia resolver 

facilmente pontos críticos da empresa, assegurando qualidade de vida no trabalho aos 

empregados, mas se omite. Esta omissão parece estar ligada ao alcance de maiores ganhos 

econômicos imediatos em detrimento da saúde dos trabalhadores. 

 

Palavras-chave: NR 36; processo de implementação; saúde do trabalhador; frigoríficos. 
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CAMINHOS DE LUTA E RESISTÊNCIA: QUANDO A EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA E O QUILOMBO CAVALHADA (PE) RESISTEM AOS 

DESMONTES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Patrícia Lopes Moreira Feitosa Apolinário129 

Avaní T. Gonçalves Torres130 

Resumo 

Durante os governos Lula e Dilma os quilombos tiveram atenção especial com políticas 

voltadas para o reconhecimento de sua identidade. A primeira iniciativa para promover o 

reconhecimento dos remanescentes de quilombos se deu por meio do Decreto Nº 4.887, 

de 20 de novembro de 2003, cuja função foi de regulamentar o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas. 

A titularidade da terra é emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). A Comunidade Quilombola Cavalhada, localizada no Sertão do Pajeú, 

no município de Flores/Pernambuco, fundada em 1995 obteve o reconhecimento como 

quilombola em 2013. Com esse reconhecimento como quilombolas, organiza-se assim 

seus moradores para (re)conquistar seu território e suas terras; criar mecanismos de 

desenvolvimento sustentável na busca da convivência com `a seca, já que, o quilombo 

está situado do semiárido brasileiro. Apesar de existir uma organização da comunidade, 

inclusive com uma criação de uma associação que proporcionou a chegada de algumas 

ações que contribuíram para uma infraestrutura mínima (poços, dessalinizador, e banco 

de sementes) para atender a comunidade. Na atualidade o quilombo só encontra o apoio 

de duas instituições de Ensino, que chegam por meio de projetos de extensão, a saber, o 

Instituto Federal de Princesa Isabel (IFPB), município que faz fronteira com a cidade de 

Flores-PE e a Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST) da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE), situada no município de Serra Talhada –PE. O projeto 

de Extensão da UAST pretende fomentar o envolvimento das mulheres na identidade e 

economia quilombola, tornando-as agentes multiplicadores em suas frentes de resistência, 

incentivando inclusive a educação de crianças e adolescentes, quanto ao enfrentamento 

racista, além de promover a formação de agentes multiplicadores, (re)criadores da 

identidade afrodescendente. Metodologia- pretende-se utilizar os vestígios das histórias 

orais, para reconstituir o passado e gerar memória a serem perpetuadas no futuro. Apesar 

de existirem poços e dessalinizador no quilombo, uma grande preocupação das lideranças 

é promover a conscientização de uso e gestão da água comunitária dada a crescente 

necessidade do recurso por água, que está no cerne de discussões do fortalecimento da 

comunidade. Essa ação acontecerá por meio de oficinas da cartografia social que buscará 

promover para os jovens e adultos o conhecimento pleno do seu território. Resultado – O 

quilombo que se encontrava sem nenhum apoio institucional, desde o golpe que destituiu 
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a Presidente Dilma, encontrou nessas instituições um apoio técnico para dinamizar suas 

atividades, com a promoção da segurança alimentar via produção de horta comunitária e 

gestão da água. O projeto está em fase inicial, e com poucos recursos, porém, acredita-se 

que os resultados poderão contribuir para sustentabilidade desse território de luta e 

resistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS E OS AGRAVOS A SAÚDE HUMANA 

EM GOIÁS – 2005 A 2015 

Pedro Dias Mangolini Neves131 

Marcelo Rodrigues Mendonça132 

Resumo 

O agronegócio no Brasil e, precisamente, nas áreas de Cerrado promoveu uma catástrofe 

socioambiental com perda irreversível de plantas e animais e, mais, com o uso intensivo de 

agrotóxicos ocasionou a contaminação do solo, da água e do ar afetando, sobremaneira, a saúde 

do ambiente, os trabalhadores, produtores e população em geral. Os efeitos do uso de agrotóxicos 

sobre a saúde humana é um problema que tem merecido atenção da comunidade científica em 

todo o mundo, sobretudo, nos países centrais, onde se observa o maior número de mortes 

decorrentes da exposição humana a esses agentes. O objetivo deste artigo é caracterizar as 

intoxicações por agrotóxicos reportadas a um centro de informação toxicológica de Goiás por 

meio de análise retrospectiva no período de 2005 a 2015. Os dados foram tabulados segundo a 

circunstância da intoxicação, sexo, período de maior intoxicação e evolução do caso. O perfil das 

intoxicações apontou para ocorrência superior de intoxicações por tentativa de suicídio e 

ocupacional, com predominância de cura dos intoxicados apesar dos efeitos crônicos não serem 

registrados, sugerindo um falso diagnóstico de cura.  

 

Palavras-Chave: Intoxicação; Agrotóxicos; Agronegócio; Goiás. 

 

Introdução 

No Brasil, o uso intensivo dos agrotóxicos industrializados foi incentivado pela 

Revolução Verde, pacote tecnológico que visava o aumento da produção e produtividade 

por meio do uso de agroquímicos, insumos agrícolas e da mecanização em larga escala. 

A imposição foi tão forte que todo e qualquer recurso disponibilizado, levava em conta 

que esse fator de produção tinha seus gastos pré-estabelecidos nos financiamentos estatais 

em que 30% dos recursos financeiros deveriam ser gastos em inseticidas e 20% em 

herbicidas. Neste contexto, a centralidade era promover a modernização do território, 

mediante a modernização do campo (agroindustrialização), para garantir o aumento da 

produção e da produtividade, sem considerar os riscos ao ambiente e à saúde humana. 
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Resulta dessas ações, após mais de 50 anos de êxito da política de envenenar e 

assegurar ganhos astronômicos às produtoras de venenos, um ambiente contaminado e 

problemas de saúde que se alastram de sul a norte, atingindo, principalmente os pobres 

do campo, sejam trabalhadores das cadeias produtivas (agronegócio), sejam pequenos 

agricultores (camponeses) e a população que se alimenta desses cultivos, no caso, todos 

nós. 

Então, tem-se que os efeitos do uso de agrotóxicos na saúde humana se tornou 

uma questão que tem merecido atenção da comunidade científica mundial, sobretudo, nos 

países emergentes, em que se observa o maior número de mortes decorrentes da exposição 

humana a esses agentes, pois os pacotes tecnológicos continuam a ser impostos, sem se 

considerar as condições edafoclimáticas, os processos históricos de usos do solo e da água 

e os saberes-fazeres das populações. 

Segundo Alves Filho (2002), o aumento dos problemas relacionados ao uso dos 

agrotóxicos agrícolas levou a criação da Lei dos Agrotóxicos (1989), a partir das 

demandas apresentadas pelo Ministério da Saúde. Foi implantado um sistema de controle 

de informações toxicológicas para a investigação dos acidentes com agrotóxicos 

utilizando fichas de notificação e atendimento. Esse monitoramento tem como objetivo 

expor a situação das intoxicações por agrotóxicos e delimitar os campos de atuação dos 

governos, a fim de reduzir o número de acidentes. 

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

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

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

O Professor Wanderlei Pignati e equipe (Universidade Federal do Mato 

Grosso/UFMT), ao estudar o município de Lucas do Rio Verde/MT, constataram índices 

alarmantes de contaminação por agrotóxicos no leite materno. A pesquisa fora realizada 

com 62 nutrizes que viviam na área urbana do município e não trabalhavam na 

agricultura, evidenciando a contaminação dos consumidores dos produtos oriundos do 

agronegócio brasileiro. No leite materno das investigadas foi encontrado entre 02 e 06 

tipos de agrotóxicos (PIGNATI et al., 2007). 



  

 
 

De acordo com estudos de Nishiyama (2003), devido a sua alta atividade biológica 

e a sua persistência no ambiente, os agrotóxicos podem causar efeitos indesejáveis a saúde 

e a natureza. Seu manuseio inadequado pode resultar em intoxicações agudas e, às vezes, 

em efeitos de longo prazo (intoxicações crônicas) causados pela exposição aos 

agrotóxicos. Dessa forma, a intoxicação por agrotóxicos pode ser considerada como um 

problema de saúde pública mundial, que envolve, principalmente, os países emergentes. 

Os tipos e as formas de contaminação são diversos e distintos. Em algumas 

pesquisas são relatados a não utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI 

pelos agricultores, como em Nova Friburgo/RJ (ARAUJO, et al., 2007). Este estudo 

demostrou que cerca de 70% dos entrevistados não fazem uso destes equipamentos, o que 

facilita ainda mais a intoxicação destes agricultores/trabalhadores. 

Ao contrário do que acontece com as intoxicações agudas, é muito difícil 

estabelecer as relações de causa e efeito para os envenenamentos crônicos, isto é, para as 

manifestações mórbidas que surgem meses ou anos após a exposição continuada e 

frequente às pequenas doses de pesticidas. 

Isto posto, a intenção é caracterizar as intoxicações por agrotóxicos reportadas a um 

centro de informação toxicológica de Goiás por meio de análise retrospectiva no período de 2005 

a 2015, com intuito de destacar as notificações de intoxicações por agrotóxicos por circunstância 

da intoxicação, período de maior intoxicação e evolução do caso. 

Para isto, a coleta de dados foi realizada mediante visitas técnicas a Biblioteca do 

CIT-GO. Foram sistematizados dados, do período de 2005 a 2015, das fichas de 

notificação de intoxicação por agente tóxico/agrotóxico agrícola (ANEXO I) que o 

CIT/GO armazena, lotado na Superintendência de Vigilância Sanitária e 

Ambiental/SUVISA de Goiás, com acesso permitido após aprovação do Secretário de 

Saúde do Estado de Goiás (ANEXO II). Quanto ao ano de 2016, as fichas não estavam 

disponíveis por conta de procedimentos operacionais de recebimento e tratamento das 

queixas e\ou denúncias, acerca das ocorrências com medicamentos, não sendo possíveis 

a sua sistematização no momento da pesquisa. 

 

 



  

 
 

Circunstância da intoxicação 

A contaminação por agrotóxicos pode ocorrer a partir do contato com a pele, 

mucosas, pela respiração ou ainda por sua ingestão ou de alimentos a eles expostos, como 

nos diversos casos apresentados pelo Dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

– ABRASCO (CARNEIRO et al., 2015) sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde 

humana. A intoxicação pode acontecer de forma ocupacional, acidental ou intencional 

(suicídio ou homicídio). 

Grupos de profissionais que têm contato com agrotóxicos, como camponeses, 

funcionários de empresas rurais e até agentes públicos, por exemplo, os que fazem a 

aspersão de veneno para combater o Aedes aegypti, podem sofrer intoxicação 

ocupacional, durante a preparação do produto e/ou a aplicação e/ou devido a entrada nas 

lavouras após a sua aplicação. Nas aplicações aéreas, os pilotos agrícolas e seus auxiliares 

também são considerados como grupo de risco. 

Para Sobreira; Adissi (2003), uma das causas do aumento do número de casos de 

intoxicação é a utilização de agrotóxicos em larga escala, tendo como consequência um 

grande número de mortes e doenças de trabalhadores que, inadvertidamente, tiveram 

contato com o produto. Mas, os agrotóxicos não atingem só natureza e a saúde de 

indivíduos ou grupos específicos, já que seus resíduos podem ser ingeridos através de 

alimentos e da água, sendo ainda potencialmente tóxicos aos seres humanos. 

Pignati et al., (2014), em pesquisa sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, no 

trabalho e no ambiente em municípios brasileiros, mostrou que, em média, a utilização 

de agrotóxicos no estado de Mato Grosso é de dez litros por hectare. É este consumo 

exorbitante que faz com que o Brasil seja o campeão em consumo de agrotóxicos, no 

mundo, consequentemente, o que gera intoxicação do ambiente e da saúde da população. 

A intoxicação acidental, pode ocorrer com as pessoas que entram em contato com 

os agrotóxicos em ambientes domésticos, como para repelir insetos ou na reutilização de 

frascos dos produtos ou por se confundir as embalagens de agrotóxicos com as de outros 

produtos, o que ocorre principalmente com crianças e idosos. 

A intoxicação acidental pode ocorrer também pelo efeito da “deriva técnica”, que 

é o transporte pelo vento das partículas dos agrotóxicos aplicados em uma área para outras 



  

 
 

áreas, principalmente quando a aplicação é aérea porque elas podem ser levadas a uma 

distância de até 32 quilômetros da área de aplicação, segundo Pimentel (1995). 

Residências, Comunidades Tradicionais, nascentes e mananciais para uso de 

abastecimento público e dessedentação dos animais, próximas às lavouras de cana-de-

açúcar, soja ou milho são as mais afetadas. 

Na intoxicação intencional estão os casos em que os agrotóxicos são utilizados 

para se cometer suicídio e homicídio. A intoxicação para suicídio é a que apresenta os 

maiores índices de letalidade. Essa situação é grave e deve ser tratada cuidadosa e 

rigorosamente pela sociedade e pelo poder público como uma questão de saúde e de 

segurança. Na Tabela 1 pode-se verificar as principais circunstâncias de intoxicação 

humana por agrotóxicos em Goiás no período de 2005 a 2015. 

Tabela 1 - Circunstâncias de Intoxicação em Goiás (2005-2015) 

Fonte: CIT/SUVISA (2016) 

Em todas as formas de intoxicação é maior o número de homens do que de 

mulheres, principalmente na intoxicação ocupacional, porque a aplicação dos agrotóxicos 

é realizada, predominantemente, por trabalhadores do sexo masculino.  

Não obstante, há ainda a intoxicação crônica devido ao tempo de exposição aos 

agrotóxicos o que provoca problemas imunológicos, hematológicos, hepáticos, 

neurológicos, malformações congênitas, tumores. Supõe-se que estes agravos a saúde 

 
Acidental Ocupacional Suicídio Homicídio Alimentação 

 
  H   M Total   H M Total   H   M Total H M Total  H M Total 

2005 48 24 72 87 12 99 90 50 140 2 0 2 3 2 5 

2006 55 23 78 57 2 59 85 43 128 1 0 1 0 1 1 

2007 39 10 49 60 0 60 54 23 77 0 0 0 2 0 2 

2008 66 21 87 64 8 72 28 25 83 0 0 0 2 3 5 

2009 71 9 80 63 6 69 80 26 106 0 0 0 2 1 3 

2010 71 13 84 85 19 104 69 29 98 0 1 1 3 1 4 

2011 24 8 32 100 10 110 51 24 75 0 0 0 1 1 2 

2012 57 17 74 92 21 113 55 42 97 2 1 3 1 1 2 

2013 77 31 108 128 27 115 62 45 107 2 0 2 5 7 12 

2014 37 13 50 154 29 183 50 51 101 1 0 1 0 0 0 

2015 45 12 57 89 5 94 41 33 74 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 590 181 771 979 139 1078 665 391 1086 8 2 10 20 17 37 



  

 
 

podem acarretar, concomitantemente, depressão e isso pode elevar a ocorrência de 

suicídios. Tanto a depressão quanto outros transtornos psíquicos causados pela exposição 

a agrotóxicos se dá especialmente pela contaminação por organofosforados, embora eles 

não sejam os únicos causadores deste tipo de dano à saúde humana (ARAÚJO et al., 

2007; MEYER, et al., 2007). 

Alguns estudos de caso realizados no Brasil indicam essa correlação de forma 

ainda preliminar, como é o caso do trabalho “Incidência de suicídios e uso de agrotóxicos 

por trabalhadores rurais em Luz-MG, Brasil” (MEYER, et al., 2007). Mas outros estudos, 

como o de Araújo et al., (2007), sobre a exposição de trabalhadores de Nova Friburgo/RJ 

aos agrotóxicos, identificaram uma relação direta entre esta exposição e distúrbios 

psiquiátricos. 

A exposição também está associada a uma larga faixa de sintomas, bem como 

déficits significativos da performance neurocomportamental e anormalidades na função 

do sistema nervoso.  Foram também diagnosticados 13 (12,8 %) quadros de neuropatia 

tardia e 29 (28,5%) quadros de síndrome neurocomportamental e distúrbios 

neuropsiquiátricos associados ao uso crônico de agrotóxicos. Os resultados apontam para 

a ocorrência de episódios recorrentes de sobre-exposição múltipla, a elevadas 

concentrações de diversos produtos químicos, com grave prejuízo para as funções vitais 

desses trabalhadores, especialmente por se encontrarem em uma faixa etária jovem 

(média = 35 ± 11 anos) e período produtivo da vida. Estes dados demonstram a 

importância do monitoramento da múltipla exposição aos agrotóxicos, uma cadeia de 

eventos de grande repercussão na saúde pública e para o meio ambiente (ARAÚJO et al., 

2007). 

A pesquisa de Araújo et al., (2007) demonstra claramente que a intoxicação por 

agrotóxicos, provoca danos severos à saúde mental e cardiovascular, além de alertar para 

a gravidade da múltipla exposição aos agrotóxicos. Concorda-se com os autores que a 

intoxicação por agrotóxicos tem consequências não apenas para a saúde das pessoas, 

consideradas individualmente, mas também é um caso de saúde pública e de danos ao 

meio ambiente, que é um bem coletivo de uso comum. 

As intoxicações ocupacionais e acidentais, segundo dados do Censo Agropecuário 

de 2006 (IBGE, 2010), podem estar sendo provocadas porque parte dos trabalhadores 



  

 
 

rurais é analfabeta; em se tratando especificamente do estado de Goiás, são 51% de 

analfabetos. Embora não se possa considerar a priori que baixa escolaridade signifique 

pouco conhecimento, certamente ela influencia nessa situação, mesmo porque, para esses 

trabalhadores não restam muitas opções no mercado de trabalho. A conscientização sobre 

os perigos a que se está exposto também depende do saber adquirido fora da escola.  Há 

extenso e fecundo saber popular e tradicional (saberes-fazeres) entre os diferentes grupos 

de trabalhadores do campo, mas não exatamente em relação aos agrotóxicos, que são 

produtos recentes da civilização ocidental urbano-industrial.  

Outro fato importante nessa questão da contaminação por agrotóxicos é que a 

assistência técnica continua muito limitada, sendo praticada em apenas 22% dos 

estabelecimentos – aqueles cuja área média é de 228 hectares. O Censo Agropecuário de 

2006 (IBGE, 2010) mostra que mais da metade dos estabelecimentos onde houve 

utilização de agrotóxicos não recebeu orientação técnica (785 mil ou 56,3%).  

A forma de aplicação dos agrotóxicos nas lavouras também é um importante fator 

a ser considerado na análise das intoxicações. O pulverizador costal, por exemplo, é o 

equipamento de aplicação que apresenta maior potencial de exposição aos agrotóxicos e 

é utilizado em 973 mil estabelecimentos.  

O destino das embalagens vazias também é importante para a ocorrência ou não 

de contaminação. As embalagens vazias são queimadas ou enterradas, em 358 mil 

estabelecimentos, o que é um descumprimento ao Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002 

e à Resolução CONAMA 465 de 5 de dezembro de 2014, que dispõem sobre a destinação 

final das embalagens de agrotóxicos e obriga o consumidor a devolver as embalagens 

vazias ao estabelecimento comercial em que as adquiriu. Em 296 mil estabelecimentos 

os trabalhadores não utilizaram nenhum equipamento de proteção individual; já nos 

estabelecimentos em que os trabalhadores utilizaram, a maioria, adotou apenas botas e 

chapéu. 

Nas fichas de notificação de intoxicação analisadas nesta pesquisa há inúmeros 

casos que relatam a intoxicação pelo consumo de refrigerantes ou água em recipientes 

que estavam contaminados por agrotóxicos, o que demonstra a total falta de cuidado no 

manuseio desses produtos porque a contaminação pode ocorrer, como antes discutido, de 



  

 
 

diversas formas, desde a fabricação do produto, até seu manuseio e o descarte de 

embalagens vazias. 

 

Período de maior intoxicação 

Como podemos observar na Tabela 2, os meses com maior incidência de 

intoxicações foram janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro, época diretamente 

ligado ao período de aplicação de agrotóxico no calendário agrícola (MAPA, 2015) da 

cana-de-açúcar, da soja e do milho, culturas predominantes nesta região.  

Tabela 2 - Distribuição de pacientes intoxicados por agrotóxico segundo os meses 

em Goiás (2005-2015) 

 
J F M A M J J A S O N D 

2005 36 28 41 14 25 9 14 18 26 26 40 41 

2006 34 35 28 15 11 13 10 18 14 22 35 32 

2007 24 16 14 11 12 11 10 4 9 14 26 37 

2008 42 26 27 14 10 11 10 26 9 20 24 28 

2009 34 36 21 23 22 9 16 11 15 19 32 20 

2010 28 43 20 25 9 19 7 11 18 15 35 61 

2011 26 25 19 23 13 8 5 18 11 22 29 20 

2012 27 29 24 21 11 20 25 20 14 32 32 37 

2013 43 24 35 11 22 17 25 20 24 27 59 38 

2014 43 43 59 43 14 17 8 18 15 27 21 28 

2015 35 32 28 10 9 10 14 11 14 13 25 25 

TOTAL 441 395 356 253 197 166 168 199 210 279 424 443 

Fonte: CIT/SUVISA (2016) 

 

Os meses com menor incidência de pacientes intoxicados no CIT foram os meses 

de maio, junho e julho, período de colheita na cultura da cana-de-açúcar, de calagem e de 

descompactação na cultura do milho, e período de transporte e comercialização da 

produção de soja colhida em março e abril, ou seja, não há utilização nem manuseio dos 

agrotóxicos. 

 

 

 



  

 
 

Evolução do caso 

 Quanto à evolução dos casos de intoxicação temos algumas nomenclaturas, como 

óbito, óbito por outra causa, cura (em que o intoxicado morreu proveniente de outra 

ocorrência, como assassinato ou suicídio), cura com sequela (em que o intoxicado 

adquiriu alguma sequela, como doença neurológica, pulmonar etc.). Quanto a evolução 

dos casos de intoxicação de Goiás podemos analisar a tabela 3. 

Tabela 3 - Evolução do caso de intoxicações em Goiás (2005-2015) 
 

ÓBITO CURA CURA C/ SEQUELA ÓBITO P/ OUTRA 

CAUSA 

2005 16 286 16 0 

2006 16 231 20 0 

2007 9 164 14 1 

2008 6 234 7 0 

2009 20 230 8 0 

2010 13 262 16 0 

2011 9 205 4 1 

2012 4 286 2 0 

2013 3 339 3 0 

2014 8 322 6 0 

2015 9 215 2 0 

TOTAL 113 2774 98 2 

Fonte: CIT / SUVISA (2016) 

 

Embora os óbitos de origem ocupacional representem uma pequena proporção, 

cada uma destas fatalidades carrega muita informação, uma vez que, atrás de cada óbito 

há vários trabalhadores convivendo nas mesmas condições, exercendo a mesma função 

ou algo similar, estando expostos aos mesmos fatores de risco. Dessa forma, pode-se 

afirmar que “pouco significa muito” (BOCHNER, 2015).  

De acordo com Rutstein et al. (1976 apud BOCHNER 2015), evento sentinela é 

uma doença prevenível, incapacidade, ou morte inesperada cuja ocorrência serve como 

um sinal de alerta de que a qualidade da terapêutica ou prevenção deve ser questionada. 

Assim, toda vez que se detecta evento desta natureza, o sistema de vigilância deve ser 

acionado para que as medidas indicadas possam ser rapidamente implementadas. 

Das 2.987 notificações, 113 pessoas foram a óbito, 98 pessoas foram curadas, mas 

ficaram com sequelas e 2.774 foram tidas como “curadas”. Porém, deve-se ressaltar que 



  

 
 

os efeitos crônicos (de longa duração) dos agrotóxicos não são registrados, como ressalta 

Bochner (2007), até mesmo por estes efeitos demorarem a se manifestar. De acordo com 

pesquisas contidas no Dossiê ABRASCO (CARNEIRO, et al., 2012), estes efeitos 

crônicos podem ocorrer meses, anos ou até décadas após a exposição, manifestando-se 

em forma de várias doenças como cânceres, malformação congênita, distúrbios 

endócrinos, neurológicos e mentais. 

Desta maneira, os casos de cura podem esconder quantidades alarmantes de 

intoxicados cronicamente que ao longo do tempo poderão se manifestar, como cânceres, 

alzheimer, infertilidade, doenças cardíacas, respiratórias. Enfim, deve-se questionar de 

qual cura estamos falando. 

Os dados e análises apresentadas necessitam ser aprofundadas com pesquisas de 

natureza transdisciplinar, pois o que foi constatado até o momento causa preocupação, 

diante da desinformação, aparentemente proposital, sobre os efeitos dos agrotóxicos no 

ambiente e na saúde, da ineficácia dos órgãos fiscalizadores e do não enfrentamento de 

que há uma relação direta entre a expansão do agronegócio e o aumento das intoxicações 

por agrotóxicos. 

 

Considerações Finais 

O estudo apresentado levantou informações apresentadas nas Fichas de 

Intoxicação por agrotóxico do CIT/GO, sistematizando indicadores como período do ano 

com maiores intoxicações, a circunstância da intoxicação e a evolução do caso. 

Quanto a circunstância da intoxicação podemos perceber que houve duas 

circunstâncias predominantes, a por tentativa de suicídio e a ocupacional. Vale salientar 

que a primeira pode ser consequência da segunda, isto é, anos de intoxicação crônica 

durante o labor, possivelmente, ocasionou ou ocasionará doenças respiratórias, 

cardiovasculares, infertilidade, neurológicas e/ou depressão, tendo como o fim deste 

circuito a tentativa de suicídio por intoxicação. 

A respeito do item presente nas fichas de notificações de intoxicações por 

agrotóxicos a respeito da “Evolução do caso”, em que consta informações sobre óbito, 



  

 
 

cura, cura com sequela e óbito por outra causa, das 2.987 notificações, 113 pessoas foram 

a óbito, 98 pessoas foram curadas com sequelas e 2.774 foram diagnosticadas por “cura”. 

Contudo, deve-se ressaltar que os efeitos crônicos (de longa duração) dos 

agrotóxicos não são registrados, como ressalta Bochner (2007), até mesmo por estes 

efeitos demorarem a se manifestar. 

Deste modo, nota-se que há a necessidade de ampliar o conhecimento sobre os 

efeitos crônicos ao ambiente e a saúde da população exposta a estes produtos, pois pode 

haver um falso indicador a respeito do diagnóstico de cura da intoxicação que poderá se 

manifestar décadas depois. Enfim, deve-se questionar de qual cura se fala quando o 

assunto é prognóstico de melhora dos sintomas iniciais a intoxicação. 
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O USO DE AGROTÓXICO E SEUS RISCOS NA SAÚDE A PARTIR DE UM 

ESTUDO DE CASO NO PERÍMETRO IRRIGADO DAS VÁRZEAS DE SOUSA 

Raisa Maria de Sousa Regala133 

Emília de Rodat Fernandes Moreira134 

Resumo 

Esse trabalho é fruto de uma pesquisa realizada junto ao Grupo de Estudos Trabalho 

Espaço e Campesinato - GETEC, a mesma encontra-se em fase inicial, porém o artigo 

trará alguns apontamentos de pesquisa e breves resultados. O processo de uso de 

agrotóxico, no Brasil, está atrelado ao processo de modernização da agricultura 

implantada durante os governos militares, no Nordeste esse período pode ser relacionado 

as políticas hídricas e as implantações de perímetros irrigados, esses visavam satisfazer 

as necessidades de exportação e o consumo das grandes cidades que necessitavam de 

suprimentos periódicos de alimentos (GOMES, 2002). Tais Projetos previam ainda a 

ampliação da criação de empregos, a elevação do nível de renda da população e a 

promoção do crescimento da produção agrícola no semiárido. Desses objetivos, porém o 

único que se concretizou foi a elevação da produção de culturas comerciais. Essas 

promoções desenvolvimentistas para o campo eram políticas que incentivavam o setor 

industrial que estava voltado para a produção de equipamentos e de insumos para a 

agricultura, sendo em todos esses processos desigual e excludente, onde observa-se um 

menor ou nenhum número de créditos, do Estado, para os pequenos produtores e muito 

investimento para os grandes, assim gerando um avanço do agronegócio, isso podendo 

ser observado até os dias de hoje. Atualmente percebe-se um interesse do Estado nesse 

processo para com o crescimento da balança comercial, com isso havendo um incentivo 

da monocultura e fruticultura, primeiramente para exportação e posteriormente para 

atender o mercado nacional, para tanto vê-se um uso indiscriminado de insumos agrícolas 

e sementes transgênicas, onde essa forma de cultivo é bastante danosa para saúde 

ambiental, do trabalhador e do consumidor. Os supracitados insumos, tóxicos a saúde, 

são, em especial, os agrotóxicos, que são considerados produtos químicos que são 

responsáveis pelo combate (entende-se morte de alguns) de insetos, pragas, ervas 

daninhas, doenças. Compreendendo assim que à nocividade do agrotóxico também para 

os seres humanos, já que nos incluímos como seres vivos. Sendo eles muito mais 

utilizados em produção de largas escalas, as chamadas commodities, onde observa-se 

assim um crescimento de mais de 90% no seu uso. No momento de sua aplicação várias 

são as substancias que infiltram no solo e chegam até o lençol freático, assim 

contaminando os dois, outras tantas escoam superficialmente chegando até os rios, com 

isso o uso de agrotóxico não só contaminam aquela área de aplicação. Carneiro et al 

(2015) mostra a permissividade dos níveis de agrotóxicos para que a água seja 

considerada potável, assim podendo relacionar que o aumento desses componentes na 

água cresce de acordo com o nível de crescimento do uso, e vice-versa, de 1973 à 2011 

cresceu de 12 tipos para 27 tipos, bem quanto a quantidade de cada substancia encontrada, 
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mas os males dos mesmos podem não ser observados a curto prazo, pois apenas o 

acúmulo da mesma trazem danos à saúde. Além de serem substancias carcinogênicas e 

como já citados, trazerem problemas só a longo prazo, eles também podem, 

instantaneamente, causar intoxicações, no Brasil, apesar dos altos números de 

intoxicações, ainda se enfrenta, maior ainda, o de subnotificações, que segundo Bombardi 

(2012), para cada caso notificado existem mais outros 50 que não foram. Dos 3.620 casos 

de intoxicação causados por agrotóxicos agrícolas que foram notificados no Brasil em 

2012, 28 deles foram na Paraíba segundo dados do SINAN/DATASUS, já o SINITOX 

registrou 4.656 casos de intoxicações no Brasil no mesmo ano, e 33 casos no estado. 

Aqueles números poderiam ser maiores, mas muitos casos não são notificados. Carneiro 

et al (2012) coloca que, para nós, seres humanos, existem inúmeros problemas que podem 

ser causados por agrotóxico, que vão da já falada intoxicação até o câncer, passando por 

problemas de má formação fetal alterações hormonais que são postas pelo médico Odent 

(2013) quando põe em seus estudos que alguns cientistas assimilaram que alguns produtos 

químicos podem ser potencializados e imitarem hormônios, com isso ele relaciona a má 

formação dos órgãos masculinos a esse fato. Entendendo todos esses males causados pelo 

uso de agrotóxico, e compreendendo que isso ocorre dentro do Perímetro Irrigado Várzeas 

de Sousa, e que os malefícios desse uso indiscriminado poderiam afetar não só o 

perímetro, que o MST vem através de ações combativas com ocupações e manifestações, 

tentando denunciar o acontecido. Mas eles são hostilizados e o movimento sofre 

judicialização, como aconteceu no ano de 2013, uma das lideranças do MST foram 

acusadas de crime, quando houve a ocupação da empresa instalada no perímetro, como 

uma forma de denunciar o uso, seus males a saúde, em uma ação do 8 de março, a partir 

da luta pela soberania alimentar, bem como também denunciar o papel de Estado diante 

da empresa e a falta de fiscalização quanto a pulverização, quando ele compactua com 

um ato criminoso, onde há uma pulverização de agrotóxico e essa contamina a saúde 

ambiental do lugar. Outras ações combativas de ocupação se dão pelo fato de assentados 

irem ao hospital com sintomas de intoxicações, e os médicos não fazem exames mais 

precisos que possam comprovar e relacionar, já que essas ocorrem no mesmo período de 

pulverização da empresa .Mas não só de ação combativas age o MST, este vem também 

através de formas alternativas, com o uso de vem lutando por essas alternativas, através 

de defensivos naturais para a proteção da lavoura e que alguns assentados vem praticando 

no Assentamento Nova Vida I e dos acampamentos dentro do perímetro irrigado. 

Conclui-se que a grande propriedade, quando trabalha no molde da industrialização, 

sendo altamente danosa e prejudicando a saúde ambiental não só em escala local, já que 

como foi visto o mesmo pode se espalhar de várias formas, sem preocupação alguma com 

as consequências, já que essa tem como objetivo de produzir de forma a extrai o máximo 

de lucro possível. Assim observa-se que o papel do Estado no processo de modernização, 

incentiva e financia o capital. Com isso entende-se que uma forma de denunciar e lutar 

contra esses acontecimentos os trabalhadores se unem e são apoiados pelos movimentos 

sociais reivindicam para que o território não se torne hostil à vida. 

 

Palavras-chave: agrotóxico, saúde, intoxicação, perímetro irrigado 
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O NOVO CÓDIGO FLORESTAL E O CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

(CAR) DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: ACUMULAÇÃO POR 

ESPOLIAÇÃO E CONFLITOS TERRITORIAIS 

Ralph de Medeiros Albuquerque135 

Jorge Ramón Montenegro Gómez136 

Resumo 

O Novo Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, institui o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

para todos os imóveis rurais no país incluindo em sua obrigações os territórios de Povos 

e Comunidades Tradicionais (PCTs). Apesar do enorme “sucesso” da política em 

números cadastrais, isso não tem se refletido em abarcar os territórios de PCTs, além 

disso, a lógica perversa por trás do CAR tem chamado a atenção tanto de lideranças destas 

comunidades como de alguns pesquisadores especialmente no que diz respeito à 

mercantilização e financeirização da natureza. Diversos mecanismos de Economia verde 

como Pagamentos por Serviços Ambientais, títulos ou créditos de Resreva Ambiental, de 

carbono, da biodiversidade etc. têm vislumbrado o CAR como meio para se implemtarem. 

Neste sentido o objetivo é analisar e oferecer uma crítica a maneira que vem se dando a 

implementação do Cadastro Ambiental Rural nestas comunidades e a perversão dos 

mecanismos de Economia Verde quanto às possibilidade de acirrar conflitos e colocando 

em “cheque” a soberania destas Comunidades sobre seus territórios e seus saberes 

tradicionais. 

Palavras-chave: Território; Código Florestal; Economia Verde, Povos e Comunidades 

Tradicionais; Natureza. 

 

Introdução 

 O Novo Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, institui o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) para todos os imóveis rurais no país incluindo em sua obrigações os territórios de 

Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs). Apesar do enorme “sucesso” da política em 

números cadastrais, isso não tem se refletido em abarcar os territórios de PCTs, além 

disso, a lógica perversa por trás do CAR tem chamado a atenção tanto de lideranças destas 

comunidades como de alguns pesquisadores especialmente no que diz respeito à 

mercantilização e financeirização da natureza. Diversos mecanismos de Economia verde 

como Pagamentos por Serviços Ambientais, títulos ou créditos de Resreva Ambiental, de 
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carbono, da biodiversidade etc. têm vislumbrado o CAR como meio para se implemtarem. 

Neste sentido o objetivo é analisar e oferecer uma crítica a maneira que vem se dando a 

implementação do Cadastro Ambiental Rural nestas comunidades e a perversão dos 

mecanismos de Economia Verde quanto às possibilidade de acirrar conflitos e colocando 

em “cheque” a soberania destas Comunidades sobre seus territórios e seus saberes 

tradicionais. 

 

O Novo Código Florestal e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos Povos e 

Comunidades Tradicionais 

 O Novo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12.651/2012, criou o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) em seu Artigo 29 que assim dispõe,  

Art. 29.  É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional 

de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito 

nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 

informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para 

controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 
desmatamento. 

 De caráter declaratório a lei instituiu o CAR com a ambição de ter um instrumento 

de controle e monitoramento, entretanto, seu formato não tem permitido o enquadramento 

no sistema das distintas territorialidades que evidenciam a diversidade fundiária e de 

manejo dos bens naturais do cenário nacional e o pouco diálogo com os saberes dos povos 

e comunidades tradicionais (ISAGUIRRE-TORRES e MONTENEGRO GÓMEZ, 2016). 

 De acordo com os números apresentados pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), 

entidade responsável pelo CAR, até 30 de junho de 2018, já foram cadastrados, 5,2 

milhões de imóveis rurais, totalizando uma área de 455.469.947 hectares inseridos na 

base de dados do sistema (SICAR). Estes números representam sucesso no âmbito do 

cadastro, contudo há que se observar a maneira que o CAR contempla os Povos e 

Comunidades Tradicionais, principal foco deste trabalho. 

 Até a mesma data, havia 1.899 cadastros na base do Sicar referente a territórios 

de povos e comunidades tradicionais para todo o território nacional, esse número é pífio, 

uma vez que segundo a Fundação Cultural Palmares (FCP) havia até 26 de abril de 2018 

3.040 comunidades quilombolas certificadas (FCP, 2018). Ou seja, o CAR encontra-se 

ainda bem distante de atingir números consideráveis quanto aos Povos e Comunidades 



  

 
 

Tradicionais. Como alerta Souza Filho, Sonda e Lemos, (2015) este Cadastro pode ser de 

boa utilidade para o meio ambiente, para a natureza e para os povos tradicionais, mas, 

como todo instrumento legal, pode virar letra morta, ineficiente e servir para propósitos 

aos quais não foi criado. Os povos tradicionais e a população em geral tem que 

permanecer atentos (SOUZA FILHO, SONDA e LEMOS, 2015). 

 O CAR é a porta de entrada ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) que 

dentre outros aspectos prevê diversas formas de compensação dos passivos ambientais 

como: a) aquisição de Cota de Reserva Ambiental (CRA); b) arrendamento de área sob 

regime de servidão ambiental ou Reserva Legal; c) doação ao poder público de área 

localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de 

regularização fundiária e d) cadastramento de outra área equivalente e excedente à 

Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com 

vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no 

mesmo bioma. Cabe destacar que todas as possibilidades exigem adesão ao CAR, que é 

condição prévia e, em cada escolha, deve ser verificado se há equivalência em extensão 

com a área de RL a ser compensada (ISAGUIRRE-TORRES e MONTENEGRO 

GÓMEZ, 2016). 

 Desta forma, verifica-se que há por intermédio do CAR uma forte estratégia de 

mercantilização e financeirização dos bens comuns de uso do povo e neste caso inclui-se 

os territórios de povos e comunidades tradicionais que entram na mira de interesses 

vinculados principalmente aos acordos na área ambiental mais diversos como as 

Conferências do Clima, da Biodiversidade e outros mecanismos de Economia Verde. 

Aliado a estes fatores estratégias de implementação de políticas de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA) iniciativas de Redução de Emissões por Desmatamento e 

Degradação florestal (REDD) e outros elementos que devem passar por uma avaliação 

crítica que pode e deve ser problematizada em contraste com a territorialidade dos povos 

e comunidades tradicionais. Uma vez que a percepção da floresta por esses grupos é muito 

diferente da racionalidade econômica e a pressão pela emissão de títulos ou valorações 

sobre os territórios tradicionalmente ocupados  que poderão trazer maior densidade aos 

conflitos socioambientais pela apropriação dos mesmos e de seus usos (ISAGUIRRE-

TORRES e MONTENEGRO GÓMEZ, 2016). 



  

 
 

À Guisa de Conclusão 

 Neste sentido nossa proposta e avançar nesse debate e aprofundar as análises sobre 

os efeitos, conflitos e principalmente os prejuízos do Novo Código Florestal e sobretudo 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR) sobre os territórios de Povos e Comunidades 

Tradicionais e seus modos e vida bem como sobre a apropriação dos bens comuns destas 

populações e a mercantilização e finaceirização sobre estes territórios. 
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AMBIENTALISMO DO CAPITAL: DISPONIBILIZANDO TERRA E 

TRABALHO NO POLÍGONO DO AGROHIDRONEGÓCIO CANAVIEIRO NO 

BRASIL 

Robinzon Piñeros Lizarazo137 

Antonio Thomaz Junior138 

Resumo 

Esse trabalho apresenta uma análise do que temos denominado de ambientalismo do 

capital, exercido pela dupla capital-Estado como mediação das ações das classes 

dominantes para manipular a direção moral e política da sociedade sob princípios de 

desenvolvimento sustentável.  A metodologia se baseia na análise documental de 

instituições públicas e privadas, e mídia referentes aos zoneamentos e ás áreas que 

considera aptas para o plantio da cana-de-açúcar no Brasil.  A consideração central desta 

análise é a relação que se apresenta entre o ambientalismo do capital e a reestruturação 

produtiva no agrohidronegócio canavieiro no século XXI, que justifica as mudanças no 

processo de trabalho seguindo princípios econômico-ambientais e seus desdobramentos 

para declarar a “insustentabilidade” do cortador manual.   
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A CONTRARREFORMA AGRÁRIA DE MERCADO DO BANCO MUNDIAL E 

MOVIMENTOS SOCIOTERRITORIAIS: REESCALONAMENTO, POLÍTICA 

ESCALAR E CONFLITOS 

Rodolfo de Souza Lima139 

Resumo 

O trabalho busca trazer uma análise da atuação do Banco Mundial (BM) e dos 

movimentos socioterritoriais camponeses, em especial da Via Campesina, na disputa por 

diferentes modelos de desenvolvimento durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC, 1998-2002), de um lado o BM propondo uma Contrarreforma Reforma 

Agrária de Mercado (CRAM) e do outro, a Via Campesina lutando pela reforma agrária. 

Buscamos destacar o papel da escala geografia na análise do espaço geográfico, dando 

ênfase nos processos de reescalonamento e da política de escalas do Banco e do 

movimento camponês.  

Palavras-chave: Contrarreforma Agrária de Mercado; movimentos socioterritoriais; 

escala; 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo buscar realizar uma reflexão sobre o papel do Banco Mundial 

(BM) e dos movimentos socioterritoriais na produção do espaço, a partir da hipótese 

de que para implementar sua agenda o BM e os movimentos estão em constante 

conflito por diferentes modelos de desenvolvimento, em que ambos atuam a partir de 

uma lógica espaço-temporal onde a escala geográfica joga um papel fundamental. 

Nesse sentido, iremos trazer o exemplo concreto da Contrarreforma Agrária de 

Mercado (CRAM) -uma proposta elaborada e implementada pelo banco na África, 

Ásia e América Latina, visando ao mesmo tempo retirar o conteúdo potencialmente 

emancipador da reforma agrária, assim como o aprofundar o neoliberalismo e a 

acumulação do capital-, com ênfase no caso brasileiro durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC, 1998-2002).  

Para melhor elucidar melhor nosso raciocínio conduziremos o leitor por três 

itens que estão articuladores entre si. O primeiro trará uma discussão conceitual sobre 

a questão da escala geográfica, nos situando na abordagem materialista histórico e 

dialética, ou seja, entendendo a escala não apenas como recurso analítico ou de 

representação do espaço, mas também como socialmente produzida e socialmente 
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realizada pela práxis. Nessa perspectiva, dois autores serão a “espinha-dorsal” de nossa 

argumentação ao longo do texto: Neil Smith (1998; 2000) e Neil Brenner (2013).  

No segundo item abordaremos como a proposta de CRAM do BM foi sendo 

concebida pelos seus teóricos e incorporada pelos países credores em diferentes 

continentes, produzindo escalas, territórios e conflitos. Além de uma ampla agenda 

agrária “pró-mercado”, o BM busca substituir a reforma agrária “desapropriativa” por 

um mecanismo de troca compatível com os interesses das classes dominantes, onde o 

Estado, por meio de instituições financeiras, concede empréstimos à famílias pobres 

para a compra de terras à preço de mercado. Buscaremos entender como o banco 

necessita de um escopo teórico-ideológico para delimitar suas escalas de ação, ao 

mesmo tempo, precisa ter o domínio das escalas de ação com o intuito de produzir o 

espaço mundial segundo suas concepções, assim como, nessa conjuntura, os 

movimentos camponeses tem de reescalonar suas ações para fazer o confronto. 

Já no item terceiro focaremos nossa análise no caso brasileiro a partir 

territorialização da CRAM no governo Cardoso. Neste item será possível observar que 

apesar de atuar na escala mundial o banco produz territórios, lugares, que são 

fundamentais para reproduzir sua lógica, em um arranjo que envolve Estado, capital e 

trabalho. Também evidenciaremos o papel protagonista dos movimentos 

socioterritoriais camponeses em promover ações territoriais, numa política de escalas 

articulando diferentes níveis escalares, realizando convergências políticas em torno da 

luta anti-neoliberal.  

 

A ESCALA GEOGRÁFICA NA ANALISE SOCIOESPACIAL: A 

PERSPECTIVA MATERIALISTA HISTÓRICO-DIALÉTICA 

 

Entendemos que a escala cartográfica diferencia-se da escala geográfica, pois 

segundo Souza, M. L. (2013, p.180-182) na medida em que a primeira está mais 

relacionada ao cálculo dimensionamento, à métrica, à distância, etc. enquanto a 

segunda, possui uma concepção mais ampla, ou seja, “não apenas dimensional, mas 

também, e profundamente fenomenal[...]” (CASTRO, 2000, p.130). Isso implica em 

afirmar a escala como uma forma de entender um dado fenômeno em sua 

materialidade. Em Souza, M. L. (2013, p.182) a escala é constituída de três elementos: 



  

 
 

1) a do fenômeno, ou seja, o objeto e “sua abrangência física no mundo” (SOUZA, M. 

L., 2013, p. 182), como a territorialização das ações do Banco Mundial no mundo, a 

globalização, etc.; 2) escala da análise, uma construção intelectual a partir da relação 

sujeito-objeto, uma elaboração a partir de níveis analíticos que podem elucidar 

questões relacionadas a um problema,;3) e da ação, quer dizer, a escala de ação de 

determinados sujeitos, como uma multinacional, o BM, um movimento 

socioterritorial, ou seja, escala de ação é um elemento propriamente político.  

Esses três elementos da escala nos chama a atenção para a discussão do caráter 

“material” da escala, ou seja, seu aspecto ontológico. Quer dizer, a partir de uma 

perspectiva materialista a escala não é um conceito abstrato, simplesmente modelo da 

realidade ou apenas uma elaboração teórica, mas a uma apreensão ideal de um objeto 

real, isso significa que a escala é socialmente produzida a partir das relações sociais. 

A perspectiva de Smith (1998) vai neste sentido, o autor traz uma perspectiva 

materialista ao analisar o processo de desenvolvimento desigual do capitalismo no 

espaço, entendendo as escalas como um produto social engendrado pelo modo de 

produção. Assim como a diferenciação espacial e a universalização do trabalho 

abstrato, a escala é imperativa como uma forma de articulação espacial do capital para 

a acumulação. Smith afirma que “[...] por mais fixas que as escalas se apresentem, elas 

estão sujeitas à mudança e é através da contínua determinação e diferenciação interna 

da escala espacial que o desenvolvimento capitalista do espaço é organizado” (SMITH, 

1998, p. 197). Na visão de Smith, as escalas espaciais não são fixas, não estão 

simplesmente dadas, mas são determinadas socialmente e sujeitas a diferenciação 

interna a depender das relações sociais: 

 

O ponto chave não é simplesmente considerar as escalas espaciais como dadas, 

não importando quão evidentes por si mesmas elas pareçam, mas sim entender 

as origens, a determinação e a coerência interna e a diferençiação dessas 

escalas como já contidas na estrutura do capital. (SMITH, 1998, p.197). 

 

As escalas não podem ser entendidas partes isolada que se somam, mas sim a 

partir de perspectiva relacional, como afirma Brenner elas devem “ser apreendidas de 

forma relacional, com relação aos seus vínculos para cima, para baixo e transversais 

com outras escalas” (2013, p. 211). 



  

 
 

Para Santos (2013), a escala pode revelar ao mesmo tempo a extensão e o 

conteúdo de determinado fenômeno, “estão sempre mudando, ao sabor das variáveis 

dinâmicas que decide sobre o acontecer regional ou local” (SANTOS, 2013, p.151). 

Tanto em Santos como em Smith as escalas estão sempre em constante movimento, 

segundo Brenner sua existência se deve a dinâmica dos processos sociais em constante 

escalonamentos e reescalonamentos (BRENNER, 2013, p. 211). O autor (BRENNER, 

2013, p. 211) entende escalonamento como o processo de diferenciação escalar 

determinadas pelas relações sociais, já reescalonamento é a rediferenciação escalar, ou 

seja um novo arranjo de escalar voltado para reorientar estratégias de acumulação, 

ação política, contestação, etc. A perspectiva de Brenner vai entender a produção 

escalar do capitalismo enquanto um mosaico e não como uma pirâmide, ou seja, 

“hierarquias interescalares sobrepostas, emaranhadas, entrelaçadas e desigualmente 

articulas” (BRENNER, 2013, p.211-212). 

 

 

REESCALONAMENTO E POLÍTICA DE ESCALAS, O JOGO ESCALAR DO 

BANCO MUNDIAL: AGENDA NEOLIBERAL E CONTRARREFORMA 

AGRÁRIA DE MERCADO 

 

A crise do capital dos anos 70 impôs transformações socioespaciais profundas, 

levando ao fim do Estado de bem-estar social e ao esgotamento do padrão 

taylorista/fordista de acumulação. Para atender à necessidade imperativa de 

acumulação, o sistema capital opera de forma articulada a reestruturação da produção, 

substituindo o padrão fordista/taylorista pelo de acumulação flexível de base toyotista, 

e o neoliberalismo, como afirma Bihr (1998, p.76), uma forma de rearticulação entre 

capital, Estado e trabalho - sob hegemonia do capital financeiro – como a “solução” 

para a crise por meio de privatizações, esfacelamento de direitos trabalhistas, etc. 

(ANTUNES, 2009). 

Como afirma Smith (1998) e Brenner (2013) a reestruturação foi seguida de 

uma reestruturação espacial do capital. Valendo-se de um amplo suporte técnico-

cientifico e das redes, o capital reestrutura-se no espaço, desconcentrando plantas 

fabris, alterando hierarquias espaciais, aumento a fluidez no território, alterando a 

relação campo-cidade, etc. movendo-se para novos espaços de acumulação. Para 



  

 
 

compreende o fenômeno da reestruturação Brenner (2013) utiliza os conceitos de 

escalonamento e reescalonamento, ou seja, a reestruturação do capital moveu um 

rearranjo escalar no âmbito do capital, Estado e trabalho com vistas a retomar 

acumulação ilimitada. 

O consenso de Washington140 no final dos anos 80 foi um marco importante do 

ponto de vista de estabelecer um pacto de poder tendo o neoliberalismo como a 

“bandeira salvadora” para os países da América Latina e Caribe. Durante os anos 90 o 

BM torna-se um dos protagonistas da territorialização do neoliberalismo, por meio da 

concessão de empréstimos à países periféricos do capitalismo influenciaram países da 

América Latina, África e Ásia a adoção dos pacotes liberalizantes (PEREIRA, 2009). 

As agências multilaterais como o BM e o FMI foram fundamentais para a propagação 

e aceitação da agenda neoliberal no mundo. 

A escala é mediadora ao mesmo tempo da intencionalidade e da ação 

(RACINE, et. al, 1983), utilizando-se deste prima analítico, o BM reescalona sua 

atuação no mundo, pois agora era necessário ampliar a acumulação de capital sob os 

marcos da reestruturação produtiva e do neoliberalismo, isso significava aplicar uma 

política de escalas que transformasse e incidisse na relação capital, Estado e trabalho. 

Entendemos a política de escalas na perspectiva de Smith, interpretada por Souza, M. 

L. (2010, p.42 apud 2013, p.196) como: 

 

[...]a articulação de ações e agentes operando em níveis escalares diferentes 

(isto é, que possuem magnitudes e alcances distintos) com a finalidade de 

potencializar efeitos, neutralizar ou diminuir o impacto de ações diversas ou 

tirar maiores vantagens de situações favoráveis; por exemplo, ampliando 

esferas de influência (ao expandir audiências, sensibilizar atores que sejam 

possíveis aliados, etc.) e propiciando sinergias políticas (ao recrutar novos 

apoios, costurar alianças, etc.) 

 

O BM é um agente que produz o espaço no âmbito mundial, criando eventos 

nacionais, regionais ou locais ou seja, é necessário a sua territorialização articulando 
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e caribenhos (PEREIRA, 2009, p.191): a) ajuste fiscal, para o controle inflacionário, estabilização 

monetária e focar em altos superávits primários e aumentar a receita; b) reorientar gastos públicos para 

investimentos de alto retorno e em capital “humano”; c) Reforma tributária para aumentar a base tributária; 

d) controle da taxa de câmbio para estimular as exportações; e) abertura comercial para estimular à 

importações; f) abrir o mercado para investimento externo direto; g) privatizações, reduzir o patrimônio 

estatal e estimular o investimento privado; h) desregulamentação da economia com vistas à redução de 

custos do capital privado; i) assegurar os direitos de propriedade privada para dar confiança à investimentos 

privados e estimular o mercado. 



  

 
 

diferentes escalas (SANTOS, 2013, 152-153), parafraseando Smith (2000, p.135), para 

uma espécie de uma geopolítica estratégica do mundo. Como nos mostra Pereira 

(2009) no final dos anos 80 e 90 o BM adota a agenda neoliberal de 1º geração, 

ultraliberalizante, com ampla abertura econômica para capital internacional, 

desregulamentação de mercados financeiros, privatizações, desmonte de direitos 

trabalhistas, etc. Chile, Brasil, Colômbia e México tiveram um papel de destaque na 

adoção da agenda neoliberal.  

Os impactos socioespaciais foram devastadores para a classe trabalhadora, 

ampliando as desigualdades sociais/raciais/de gênero, aumentando a concentração 

fundiária, desterritoralizando camponeses e indígenas. O levante zapatista de 1994 no 

México abala o mundo capitalista, obrigando o BM a reorientar a agenda neoliberal. 

Aqui é importante destacar essa dinâmica escalar, onde o reescalonamento do capital 

(representado pelo banco) levou à ações cujo os efeitos regressivos levaram 

reescalonamento da classe trabalhadora (representando pelos zapatistas e 

posteriormente também a Via Campesina), tal reorientação escalar dos camponeses 

permitiu atingir um sujeito que atua em escala mundial. Além dos conflitos territoriais, 

as baixas taxas de crescimento e de endividamento dos países credores, levou a 

reformulação da agenda neoliberal um pacote ajuste estrutural de 2º de segunda 

geração (PEREIRA, 2006). Tratava-se de reciclar o modelo original - sem questionar 

o ajuste fiscal, readapta-lo e aprofunda-lo - incorporado no final dos anos 80 e primeira 

metade dos 90, para outro mais “socialmente aceitável”. 

Primeiramente era necessário mudar sua concepção de crescimento econômico, 

associando-o com a à redução – e não eliminação – da pobreza (BURKI; PERRY, 1997; 

DENINGER; SQUIRE, 1997). Ou seja, a partir deste reescalonamento, passa-se a encarar 

a pobreza, a desigualdade – renda, terra, etc. - como um fator que limita o crescimento 

econômico, ampliando assim a pobreza, e vice versa, os países com menores 

desigualdades crescem mais, portanto, reduzem a pobreza (sic). Segundo Pereira (2006, 

p.537) o banco tinha três objetivos com as reformas: 

 

[...] a) consolidar a nova paisagem macroeconômica como um traço 

permanente das sociedades; b) avançar na reestruturação institucional, 

entendida como reforma da administração estatal, universalização da 

descentralização administrativa, expansão de arranjos público-privados e 

constituição de novos marcos regulatórios; c) liberalizar os mercados de 



  

 
 

trabalho, terra e crédito, até então pouco ou nada atingidos pela primeira fase 

de reformas. 

 

Deste modo, o banco desenha uma agenda de reformas para os países latino 

americanos. No relatório do BM A long march: A reform agenda for Latin America 

and the Caribean in the next decade (BURKI; PERRY, 1997), destacam-se três 

objetivos: a) uma reforma macroeconômica, por meio de ajuste fiscal, 

desregulamentação do mercado financeiro, abertura ao capital externo, liberalização 

do mercado de terra e trabalho, etc; b) acelerar o crescimento, garantindo direitos de 

propriedade, aprimorando a eficiência das instituições (sic), melhorando os mercados 

financeiros, terra, trabalho, etc.; c) redução da pobreza por meio de políticas 

focalizadas e mitigatórias, nesse sentido, acesso à credito e a terra foram entendidos 

como formas de “aliviar a pobreza”.  

Nesse sentido a reforma agrária volta a ser um tema do banco depois de mais 

de 20 anos por ser um tema controverso. No entanto, ela deveria ser subordinada a 

uma política agrária mais ampla, como fala Pereira (2006), “pró-mercado”, 

incorporando a agenda neoliberal para o campo, onde deveriam potencializar o 

mercado de terras; relações de arrendamento; desestatizar e descoletivizar 

propriedades; privatizar direitos de propriedade.  

Para viabilizar a política agrária, o Estado deveria passar por reformas 

institucionais em dois sentidos (PEREIRA, 2006, p.21): 1) a administração de terras, 

transformações institucionais no âmbito jurídico, tributário, institucional e político-

administrativo, incentivando a descentralização administrativa e parceria público-

privadas; 2) reforma agrária “à luz do mercado” com vistas a substituir alternativo a 

reforma agrária.  

Para viabilizar seu “novo” modelo o banco de um lado promove uma crítica ao 

modelo “tradicional” e do outro promove o mecanismo mercadófilo. O modelo 

desapropriativo tradicional teria fracassado em realizar a reforma agrária, pois era 

demasiado conflituoso, burocrático, custoso, incompatível o atual estágio do 

capitalismo (BURKY; PERRY, 1997, p.95). 

Assim, o BM promove a sua alternativa para os países credores com alta 

concentração fundiária e demanda por reforma agrária. A proposta está baseada na 

centralidade do mercado enquanto um meio de beneficiar tanto a demanda como a 



  

 
 

oferta de terras, de um lado incentivando os proprietários a venderem e os demandantes 

a obterem possibilidades de comprar por meio de subsídios/crédito para as famílias e 

mulheres camponesas141 (PEREIRA, 2006, p.24-25; BANCO MUNDIAL, 2009a, 

p.139-141). Segundo os ideólogos do banco a diferença fundamental entre as reformas 

é que está não é coercitiva para os proprietários, portanto mais compatível com o 

mercado (BURKY; PERRY, 1997, p.95). 

Aplicada em países da América Latina, Caribe, África e Ásia a CRAM obteve 

diferentes adaptações a depender de onde foi implantada, da luta de classes e das 

correlações de forças (PEREIRA; SAUER, 2006; RAMOS FILHO, 2008). Uma 

avaliação crítica realizada pelos intelectuais populares e pelos movimentos sociais 

ligados a Via Campesina é que apesar do discurso do BM fundamentado na 

modernidade, agilidade e eficiência, o que se nota é uma lógica de mercantizilização 

do acesso à terra – sua subordinação à ordem de mediações secundárias -, 

endividamento de famílias camponesas, desterritorializações e uma forma de tentar 

controlar e minimizar conflitos socais e raciais ligados à terra, enfraquecendo 

movimentos socioterritoriais camponeses e indígenas. Rearticulando a política escalar 

do campesinato, numa arranjo local e global tanto em termos de luta como de 

organização (DESMARAIS, 2013), a Via Campesina torna-se um dos principais 

movimentos anti-neoliberais no mundo e uma das principais opositoras da CRAM. 

O que se nota é que a política de escalas do BM se modifica das reformas de 1ª 

geração para as de 2ª geração a partir do reescalonamento de suas ações. A dilatação 

do programa neoliberal, como fala Pereira (2009), foi em nossa concepção também 

um rearranjo e uma ampliação da sua escala de ação com vistas a criar um espaço 

favorável e consensual à acumulação de capital. A política de terras e a CRAM 

ilustram bem isso: a) mudanças institucionais no âmbito do Estado para proteger a 

propriedade privada, esfacelar direitos sociais e trabalhistas, privatizações, incentivar 

os mercados de terra e trabalho; b) com a “redução da pobreza” se intenciona dizer que 

                                                           
141 É importante destacar que a avaliação realizada pelo BM (2009) admite uma histórica desigualdade de 

gênero tanto de renda como de terra, e a importância de política públicas que promovam a igualdade de 

gênero. Em sua interpretação tanto a reforma agrária tradicional como a de mercado não conseguiram 

realizar tal feito. A desigualdade de renda seria o principal motivo que as mulheres não conseguem ingressar 

no acesso ao mercado de terras e à reforma agrária “assistida” pelo mercado, no entanto o mercado ainda é 

privilegiado pelo banco “Land acquired by women on the market often escapes the restrictions and 

limitations placed on customary land by men-dominated family and lineages”(BANCO MUNDIAL, 2009b, 

p.138).  



  

 
 

“há um lugar para os pobres dentro do paradigma neoliberal”, tenta-se portanto, 

cooptar estes segmentos da sociedade historicamente excluídos pelo capital; c) com a 

CRAM tenta-se inviabilizar a reforma agrária desapropriativa, retirando de seu 

horizonte as reais condições da histórica desigualdade fundiária na região latino-

americana, ou seja o domínio do classe, ao mesmo tempo objetiva-se cooptar 

movimentos camponeses e sindicais para este projeto, criado dissidências destes 

movimentos e sinergias para isso, no entanto tentaremos aprofundar melhor nestes 

aspectos a partir do exemplo brasileiro.  

 

 

A POLÍTICA DE ESCALAS DO BANCO MUNDIAL E MOVIMENTOS 

SOCIOTERRITORIAIS NO BRASIL: O CASO DA CONTRARREFORMA 

AGRÁRIA DE MERCADO DURANTE O GOVERNO FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO (1995-2002) 

 

Como dissemos alhures, a territorialização do neoliberalismo e mais 

especificamente da CRAM se deu de diferentes formas a depender onde foram 

aplicadas. Santos (2014, p.152-153) afirma que a espacialização dos eventos 

dependem da articulação da escala de “origem” e da escala e a escala de impacto. A 

primeira está relacionada com as a produção do evento e sua territorialização em 

diversos lugares, é um “movimento de uma totalidade superior ao lugar em que se 

instalam” (SANTOS 2014, p.152), como notamos no item acima o BM projeta e 

dispersa suas ações em diversos lugares do mundo. A segunda está relacionada com a 

sua territorialização, sua geograficidade em um determinado lugar. Santos ainda 

afirma que a ocorrência de um evento num lugar, região, etc. é uma “combinação de 

diferentes níveis hierárquicos [que] se combinam para solidariamente constituir uma 

área comum de ocorrência, que é a escala de sua realização” (SANTOS, 2014, p.153). 

Quer dizer que, por exemplo, para a implementação da CRAM o BM emite vetores 

que devido a sua força de emissão pôde se realizar a partir de diferentes arranjos 

escalares que se combinam. Obviamente este processo é dotado de alianças, conflitos, 

resistências. Portanto temos que levar em consideração os diferentes sujeitos 

envolvidos e as relações de forças, onde políticas escalares são constantemente 

reescalonadas, de cima para baixo, de baixo para cima, verticalmente, 

horizontalmente, etc. (BRENNER, 2013, p.214).  



  

 
 

O caso brasileiro mostra que a aplicação do modelo neoliberal vinha sendo 

aplicado desde o governo de Fernando Collor de Mello mas tomou um caráter mais 

solido durante o governo posterior de Fernando Henrique Cardoso. O governo FHC 

esteve fortemente alinhado aos interesses do FMI e do BM para implementar a 

reestruturação produtiva e o neoliberalismo no Brasil. De um lado o bloco brasileiro 

que levou a consolidação do projeto neoliberal era liderado pelo capital internacional 

e associado do setor financeiro, de outro as gêmeas de Bretton Woods eram aliadas à 

estes setores da burguesia. Esse conjunto de fatores levou a um alinhamento cuja 

solidariedade facilitou uma aliança que perdurou durante todo o governo FHC. Como 

mostra Giovanni Alves (2000), durante este período consolida-se no país o modelo da 

reestruturação produtiva, um modelo que só era possível pela graças à sua sustentação 

ideo-poltica neoliberal. Como resultado destas duas “frentes” ampliam-se as 

desigualdades sociais, formas de trabalho precário, desemprego, concentração 

fundiária, privatizações do patrimônio público, etc (ANTUNES, 2011).  

O tratamento dado à questão agrária, como evidência Delgado (2012) e 

Fernandes (2008) pode ser entendida em dois períodos. No primeiro mandato (1995-

1998), um uma política agrária ultraliberal com abertura para o capital externo, já a 

reforma agrária era vista como uma política localizada e paliativa para responder à 

conflitos territoriais. O segundo mandato (1999-2002) pela iniciativa de restaurar a 

economia do agronegócio com grandes investimentos púbicos para ciência e 

tecnologia e crédito rural. No âmbito da reforma agrária de um lado, uma intensa 

criminalização dos movimentos sociais e de outro a aplicação da agenda agrária do 

BM e da CRAM. Podemos observar que quase de maneira orgânica às orientações do 

banco, políticas de escalas que estavam alinhadas, ou seja o governo de FHC no 

primeiro mandato aplicava as medidas estabelecidas pela primeira fase do 

neoliberalismo, já durante o segundo mandato, devido à forte repercussão 

internacional causada pelos massacres de Corumbiara em 1995, e do Eldorado dos 

Carajás em 1996, dos conflitos no Pontal do Paranapanema (SP),a Marcha Nacional 

por Emprego e Justiça, organizada pelo MST em 1997, etc., FHC reescalona sua 

política para as reformas de 2ª geração, aplicando de forma sistemática a CRAM – 

materializada nas políticas de crédito fundiário. 



  

 
 

Uma série de programas e projetos de crédito fundiário são implementados a 

partir de empréstimos realizados junto ao BM, tais como: Projeto São José (PSJ), por 

meio de um aporte do Governo Federal de 4.165. 600 milhões de reais mais 6 milhões 

de reais do BM, e abrangeu 694 famílias, 44 imóveis, em 27 municípios (ALENCAR, 

2006, p.210), o projeto tinha um caráter experimental, no entanto rapidamente foi 

ampliado para a proposta seguinte antes de uma avaliação concreta; o Projeto Cédula 

da Terra (PCT) tinha o objetivo de ser um novo modelo de reforma agrária e ampliar 

a experiência acumulada no anterior, obteve um empréstimo de 90 milhões de dólares 

do BM, o Governo Federal investiu 45 milhões de dólares, 6 milhões de dólares dos 

estados participantes (CE, PE, MA, BA e norte de MG) e as famílias mutuarias mais 

9 milhões de dólares em forma de mão de obra, material de construção ou dinheiro 

(SAUER, 2010, p.102-103); já o Banco da Terra(BT), instaura uma política de Estado 

que é imposta até os dias atuais por meio da Lei Complementar nº93 de 1998, com 

significou a consolidação de uma das estratégias de CRAM do BM, ele iniciou 1 bilhão 

de reais do BM e mais 1 bilhão de reais do governo Federal; o Crédito Fundiário e 

Combate à Pobreza Rural (CFCPR) é realizado por meio de um reescalonamento 

estratégico conseguindo o apoio da CONTAG, o maior sindicato rural do país, 

objetivando aumentar a aceitação social e participação da sociedade civil, 

fragmentando os movimentos sociais que se opunha à CRAM. O CFCPR obteve 218 

milhões euros do BM, 174 milhões de euros do Fundo de Terras e Reforma Agrária 

(ou BT), mais 21.800 milhões de euros dos governos estaduais.  

Ramos filho (2008, 2013) afirma que os processos de territorialização 

efetivamente dos empreendimentos de crédito fundiário são antecedidos pela 

espacialização em dois sentidos articulados: a) no espaço político-institucional, onde 

gestores públicos, agências multilaterais, agentes financeiros, definem o quantitativo 

de empreendimentos, quantidade de famílias, ou seja detém o controle do tempo e 

espaço da espacialização dos empreendimentos; b) no espaço da subalternidade onde 

ocorre o convencimento das famílias mutuarias, de benefícios que tem de ingressar no 

crédito fundiário. Na mesma linha de Ramos Filho, afirmamos que também são 

processos escalonados e constantemente reescalonados.  

A territorialização nos empreendimentos de CRAM é um processo onde o 

campesinato é (re)criado capital financeiro, pois detém o controle do território até a 



  

 
 

integralização do pagamento das parcelas da dívida, ao mesmo tempo, o ex-

proprietário é desterritorializado ocorre após a venda do imóvel à preço de mercado, 

possibilitando-o se reterritorializar em outro espaço ou atividade (RAMOS FILHO, 

2008, 2013). Ou seja, é um processo onde é o capital se territorializa subordinando as 

famílias camponesas.  

É importante observar que os movimentos de resistência à ordem neoliberal 

também reconfiguram sua política de escalas. No âmbito latino americano os 

movimentos indígenas e camponeses, em especial ligados à Via Campesina, tem um 

papel protagonista, posicionando-se contrário aos pacotes neoliberais, a 

mercantilização da terra/água, a acumulação por espoliação, estrangeirização de terras, 

à CRAM (DESMARAIS, 2013; RIBEIRO, 2016). A política de escalas contra-

hegemônica da Via Campesina estrutura-se por uma articulação em diferentes níveis 

escalares –local, regional, nacional, mundial-, visando convergir movimentos 

camponeses em torno de um projeto comum alternativo ao paradigma neoliberal, onde 

a reforma agrária, soberania alimentar/energética, agroecologia, incentivo a 

agricultura camponesa, etc. estão inseridos. No Brasil142, como mostra Ribeiro (2016), 

as ações territoriais da Via Campesina, ou seja, ocupações de terra, manifestações 

(ocupações de prédios públicos e privados, manifestações de rua, intervenções rurais 

e urbanas, bloqueios de estradas, etc.) conseguem “saltar” escalas, atingir o capital em 

diferentes níveis escalares.  

Ramos Filho (2007, 2008, 2013) e Pereira (2009) mostram o importante papel 

das organizações camponesas na luta contra o neoliberalismo e a CRAM do BM 

durante o governo Cardoso. Frente a essa conjuntura desfavorável, os movimentos 

reescalonam sua estratégia, compreendendo que era importante uma aliança com 

outros setores organizados (sindicatos, partidos, ONG´s, etc.) para denunciar para o 

conjunto da sociedade o estratagema do BM e do governo e ao mesmo tempo recolocar 

a reforma agrária na agenda do governo. O Fórum Nacional Pela Reforma Agrária e 

Pela Justiça torna-se um espaço privilegiado de articulação de ações escalares dos 

                                                           
142 Atualmente a Via Campesina-Brasil é composta por 6 movimentos: MST, Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), o Movimento de Mulheres 

Camponesas (MMC), Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) e a Coordenação Nacional 

de Articulação de Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ). Assim como por mais 3 

organizações convidadas, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), Federação dos Estudantes de Agronomia 

do Brasil (FEAB) e a Pastoral da Juventude Rural (PJR). 



  

 
 

movimentos nesse sentido, era composto pelo MST, a CONTAG, sindicatos rurais, 

ONG´s, etc. Em 1998 instauram um Painel de Inspeção para o BM investigar os casos 

de irregularidades e corrupção do PCT, ou seja, confrontando o BM no cenário 

internacional para descreditar o PCT. No âmbito nacional, fizeram denúncias ao 

Ministério Público Federal (MPF) sobre superfaturamentos, desvios de recursos, 

resultando em diversos processos administrativos, inquéritos policiais, sindicâncias, 

etc. Pereira (2009, p.292-293), destaca as repercussões das ações do Fórum neste 

momento, tais como: mudança na orientação do PCT para que as terras passiveis de 

desapropriação não fossem alvo do projeto; projeção internacional do caso brasileiro 

como uma crítica as políticas do BM; bloqueou durante o tempo os empréstimos do 

BM para o BT; diminuiu o respaldo social da implementação da CRAM. O CFCP, 

como dissemos alhures, foi uma tática para fracionar e enfraquecer a força política do 

Fórum, aproveitando das contradições internas da Contag. No entanto, apesar da 

continuidade da CRAM até os dias de hoje, a política escalar dos movimentos é 

fundamental para impedir que ela se torne o principal mecanismo de acesso à terra.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os governos neodesenvolvimentistas subsequentes (2003-2016), apesar do 

afastamento político e econômico com as agências multilaterais, tal como BM, ainda 

mantinham dentro de sua lógica elementos fundamentais da ideologia neoliberal 

propagada pelo banco (RAMOS FILHO, 2013), expressos na manutenção da crédito 

fundiário no II Plano Nacional de Reforma Agrária, na criação de novos programas de 

crédito fundiário; na estrutura do Estado, na criação do Plano Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF) utilizando do fundo de terras criado em 1998; e numa política 

agrária “mercadófila”, caracterizada pelos projetos de cadastro e georreferenciamento, 

nos mercados de arrendamento de terras e no Programa de Consolidação dos 

Assentamentos de Reforma Agrária (PAC).  

Isso ao mesmo tempo em que demonstra a eficiência e a força do estratagema 

escalar do banco por persistir em governos que não estão afinados com sua política, 

evidência também suas contradições, pois ignorou as forças populares em 



  

 
 

contrabalancear a correlação de forças no país explorando as contradições do próprio 

neoliberalismo em curso. Essa contradição também está expressa na criação dos 

Movimentos dos Atingidos pela Reforma Agrária de Mercado (MARAM) na região 

do Triangulo Mineiro (MG), que possibilitou a articulação regional de camponeses a 

partir da tomada de consciência dos efeitos causados pelo próprio modelo mercantil. 

O MARAM e a Via Campesina cada um à sua maneira promoveram politicas 

escalares, denunciando a situação de endividamento, de exploração, exclusão, e 

negligencia que passavam as famílias mutuarias, concomitantemente podendo 

modificar leis, normativas, amenizando seus efeitos nocivos e impedindo que 

substituísse o mecanismo desapropriativo.  

O governo golpista de Temer (2016-2017), por sua vez, sinalizada para a 

retomada do mercado como deus ex machina para a aprofundar da acumulação 

capitalista sob a hegemonia do capital financeiro, restaurando o neoliberalismo 

(BOITO JR, 2017). Nesse sentido é que se move um reescalonamento orientado para 

a contrarreforma agrária: redução de gastos públicos com assentamentos rurais e 

agricultura camponesa, municipalização das desapropriações, compra de terras 

destinadas a desapropriação em dinheiro à preço de mercado, titulação forçada de 

assentamentos, manutenção do PNCF, criminalização dos movimentos camponeses, 

etc. (TEIXEIRA, 2017; SAUER, 2016).  

É necessário analisar, como afirma Santos (2014), o conjunto de “vetores”, que 

vão resultar nos eventos, sejam eles hegemônicos ou de resistência, vindos de cima ou 

de baixa, horizontais e verticais. O desafio é entender o movimento escalar do capital, 

do Estado e do trabalho, seus escalonamentos e reescalonamentos, como os diferentes 

sujeitos produzem o espaço. As escalas geográficas podem revelar uma dinâmica 

muito complexa de produção capitalista do espaço, as estratégias e táticas escalares, 

as alianças, os conflitos, assim como a produção contra-hegemônica do espaço pelos 

movimentos socioespaciais, sindicatos, partidos, etc. que revelam as táticas de luta, 

formas de resistência, expõem as fissuras e os limites do capital, necessários para a 

emancipação da sociedade do capital.  
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ORGANIZAÇÃO E RESISTÊNCIA NOS ASSENTAMENTOS DO PONTAL DO 

PARANAPANEMA-SP 

 

Sidney Cássio Todescato Leal143 

Resumo 

Em meio à ameaça global, derivada da superexploração da Terra e de seus recursos 

naturais, a agricultura e a pecuária são destaques das ações humanas de grande impacto. 

Vinculada a um conhecido processo histórico, a aplicação da chamada agricultura 

convencional vem gerando uma série de problemas que extrapolam os aspectos 

ambientais, recaindo sobre a sociedade e a economia. No Brasil, a questão da agricultura 

remonta ao aspecto social da concentração de riqueza e de terra. Grande parte da produção 

agrícola nacional, bem como a maior parte dos estabelecimentos agrícolas, pertencem à 

categoria dos camponeses. Estes, de modo geral, estão submetidos à mesma lógica de 

mercado e, consequentemente, ao mesmo padrão exploratório da terra que a agricultura 

de larga escala, baseada em monoculturas mecanizadas e dependentes de insumos 

industriais. Neste debate, situamos a região do Pontal do Paranapanema, localizada ao 

sudoeste do Estado de São Paulo, que caracteriza-se por ser um território marcado pelo 

conflito no âmbito da luta pela terra desde o processo de ocupação até os dias de hoje. 

Desde 2005 esta região vem sendo alvo do avanço do agrohidronegócio do setor 

canavieiro, apoiado especialmente pelas ações do Estado através do fortalecimento do 

álcool na matriz energética renovável. O processo de ocupação ilegal das terras do Pontal, 

através da grilagem de terras, possibilitou o desenvolvimento do agrohidronegócio que 

hoje está consolidado na região, isso porque a grilagem permitiu a concentração de terras 

nas mãos de poucos e firmou a relação entre o Estado e os interesses dos latifundiários. 

Devido a efetivação desses processos, a fragilidade econômica em que se encontra os 

assentados cria as condições para que os discursos do agrohidronegócio canaveiro se 

materializem num momento em que supostamente não existe alternativa e, nesse processo 

fragiliza um projeto camponês, tendo em vista a (re)ordenção territorial não só no lote, 

mas nas dinâmicas do assentamento, do município e da região. É neste cenário que cerca 

de 6.280 famílias camponesas estão lutando para permanecer na terra, em 117 
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assentamentos rurais, se apropriando de políticas públicas, buscando alternativas de 

comercialização e se organizando para vender a produção através de Cestas,  feiras 

orgânicas e agroecológicas, se articulando em grupos de produção de doces de leite, doces 

de polpa de frutas do quintal (maracujá, goiaba, mamão, etc.), laticínios (queijos, 

manteiga) e de produção de mel a fim de vender  para a população na cidade, em mercados 

locais, realizando parecerias com universidades, sindicatos e igrejas com o intuito de 

estabelecer diálogo com a sociedade, apostando na vinculação política entre quem produz 

e quem consome, colocando como central a permanência nos assentamentos, produto da 

luta pela terra, e defender a Reforma Agrária.  

 

Palavras-chave: Resistencia; Assentamentos Rurais; Pontal do Paranapanema-SP 
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TURISMO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR E A INFLUÊNCIA DA 

CULTURA POLONESA NO MUNICÍPIO DE ÁUREA/RS  

Thaimon da Silva Socoloski144 

Eduardo Schiavone Cardoso145 

Resumo 

A cultura polonesa se materializa no município de Áurea/RS a partir de diferentes códigos 

culturais, como a religiosidade, culinária e arquitetura, dentre outros aspectos que 

tornaram o município a “Capital polonesa dos brasileiros”. Como valorização destes 

aspectos e promoção do turismo na região, criou-se o projeto “Caminhos poloneses”, a 

partir da organização de diferentes famílias da comunidade rural, bem como setores 

públicos municipais. Desta forma, o presente trabalho visou discutir a influência da 

cultura polonesa no município de Áurea/RS, a partir das atividades voltadas para o 

turismo rural e o papel da agricultura familiar neste processo. Concluiu-se que as 

atividades desenvolvidas tem um papel fundamental de participação da agricultura 

familiar, que mantém a partir destas atividades um importante canal de valorização e 

perpetuação dos costumes trazidos pelos imigrantes.  

 

Palavras-Chave: Áurea; cultura polonesa; agricultura familiar; turismo rural.  

 

Introdução  

 A imigração europeia para o sul do Brasil constituiu-se como um dos principais 

fluxos migratórios que integraram o processo de colonização e desenvolvimento agrícola 

visado pelo estado brasileiro, com o objetivo de abastecimento do mercado interno. Neste 

fluxo migratório, destaca-se o papel da imigração polonesa para o Rio Grande do Sul no 

final do século XIX e início do século XX, e principalmente a colonização e povoamento 

do município de Áurea, a partir do ano de 1911. Neste período, havia o principal interesse 

em introduzir estes imigrantes nas indústrias que se formavam na região, tais como 

madeireiras, prestação de serviços na abertura de estradas ligando as estações férreas aos 

núcleos coloniais, bem como fortalecimento do comércio regional, dentre outros. A vinda 

de migrantes estrangeiros para o Brasil foi um movimento que se inseriu, em grande parte, 

no processo de expansão do capitalismo mundial.  

 A formação de diversos núcleos regionais por estes imigrantes se mantém nos dias 

atuais, e acarretam em uma série de atividades que incluem diferentes segmentos da 
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sociedade. Destes, apresenta-se o turismo rural como uma das mais recentes atividades 

desenvolvidas no campo, ganhando destaque a valorização e perpetuação da cultura 

polonesa no município de Áurea, no Rio Grande do Sul, a partir da integração desta 

atividade turística e da agricultura familiar.  

No que tange os objetivos do presente trabalho, buscou-se analisar e discutir a 

influência da cultura polonesa no município de Áurea/RS, a partir das atividades voltadas 

para o turismo rural e o papel da agricultura familiar neste processo. Metodologicamente, 

utilizaram-se procedimentos de pesquisa de campo, pesquisa documental e de 

observação, utilizando-se da pesquisa exploratória, a partir da análise de fontes pré-

determinadas, tais como levantamento bibliográfico, entrevistas com os participantes 

destas atividades, bem como a análise de exemplos para estimular a compreensão.  

 

 

Revisão das matrizes teóricas  

 

 A cultura polonesa trazida pelos imigrantes provindos da Europa no início do 

século XX se mantém no município de Áurea nos dias atuais, sendo esta expressa de 

diferentes formas e diferentes aspectos. Como forma de elucidação da discussão que se 

segue, serão abordados brevemente alguns conceitos chave para entendimento, tal como 

a polonidade, agricultura familiar e turismo rural.  

A polonidade se caracteriza como a culturalização polonesa passada pelos 

imigrantes para seus descendentes, sendo esta repassada de geração para geração. 

(KOKUSZKA, 2001).  

 Baumann (2013) apresenta o termo “polonesidade” para explicitar a cristalização 

cultural dos imigrantes poloneses, sendo esta caracterizada como a materialização das 

características polonesas que são levadas com seus emigrantes para os demais países do 

mundo. Para o autor, este traço cultural é de crucial simbolismo para que se mantenha 

viva a tradição originária do povo, tantas vezes oprimidos pelas partilhas.  

As comunidades que se apresentam no município aureense apresentam 

características de serem formadas por pequenas propriedades de terra, onde em grande 

parte são geridas no âmbito familiar de produção. Neste sentido, Lamarche (1993) 

enfatiza que um produtor agrícola familiar é aquele que exerce uma atividade produtiva 



  

 
 

numa unidade de produção agrícola familiar, sendo esta uma unidade de produção na qual 

a propriedade e o trabalho estão estritamente ligados ao âmbito familiar. Desta forma, 

considera-se agricultor familiar o produtor que trabalha na produção agrícola por meio da 

mão-de-obra desprovida de trabalhadores externos, sendo ele proprietário ou não da 

propriedade.  

De uma forma geral, a agricultura familiar é definida pela Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) a partir de três características centrais, 

sendo estas identificadas no município de Áurea/RS: a) a gestão da unidade produtiva é 

realizada por pessoas que mantêm entre si laços de parentesco e casamento; b) a maior 

parte do trabalho é realizado por membros da família; e c) os meios de produção 

pertencem à família (ou a comunidade).  

No que tange as atividades vinculadas a esta famílias, realiza-se o turismo rural, 

onde neste trabalho será abordado como um conjunto de atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando 

valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da 

comunidade. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).  

Assim, segundo o Ministério do Turismo (2010, p. 21), o turismo rural na 

agricultura familiar é  

A atividade turística que ocorre no âmbito da unidade de produção dos 

agricultores familiares que mantêm as atividades econômicas típicas da 

agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo 

de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços de 

qualidade e proporcionando bem estar aos envolvidos.  

 

Dentre os principais fatores que tornam esta atividade como de suma importância 

para as atividades do campo, destaca-se a agregação de valor ao produto primário; 

interiorização do turismo; conservação dos recursos naturais e do patrimônio cultural; 

promoção de intercâmbio e enriquecimento cultural; integração das propriedades rurais e 

comunidade local; valorização das práticas rurais, tanto sociais quanto de trabalho; 

resgate da autoestima do campesino; dentre outros aspectos que tornam estas atividades 

benéficas aos pequenos produtores.  

 

 

 

 



  

 
 

Caracterização da área de estudo 

 

A economia do município atualmente é essencialmente voltada para atividades 

rurais, com a produção de grãos, como soja, milho, trigo e feijão, e também com principal 

destaque para o cultivo e produção de erva-mate, as quais atendem ao mercado local e 

regional. A base econômica regional, cujo pólo é Erechim, concentra-se no setor 

agropecuário, caracterizando-se pela produção, em pequenos estabelecimentos rurais, da 

policultura de produtos alimentícios e industriais, bem como na suinocultura, associada à 

lavoura de milho. Quanto à pecuária, destacam-se o gado leiteiro, os suínos e as aves.  

 

Figura 1 - Mapa de localização do município de Áurea/RS 

 
   

Fonte: IBGE - Malha municipal (2016). 

Org: SOCOLOSKI, T. S.; 2016. 

  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contidos 

no censo demográfico de 2010, sua população é de 3.665 pessoas, onde 2.128 pessoas 

vivem na área rural e 1.537 pessoas vivem na área urbana, demonstrando ser um 

município predominantemente voltado a atividades agrícolas. De acordo com os dados 



  

 
 

da estimativa populacional fornecidos pelo IBGE no ano de 2017, o município conta 

atualmente com uma população total de 3.718 habitantes.  

Uma das características marcantes da região hoje polarizada por Erechim é a 

diversidade étnica e cultural de sua população. Isso se evidencia desde a sua fundação. O 

povoamento da região onde hoje localiza-se o município de Áurea teve início em 1911, 

com a vinda de poloneses e descendentes desses para o distrito de Rio Marcelino, 

pertencente até então ao município de Erechim. (WENCZENOVICZ, 2002).  

Após diversos processos de desmembramento, Áurea emancipou-se no ano de 

1987, e no ano de 1997 inicia-se o movimento que buscava tornar o município a Capital 

Polonesa dos Brasileiros. Desta forma, em outubro do mesmo ano, Áurea alcança tal título 

de forma oficial. Os habitantes e gestores municipais viam o evento como uma chance 

para promover o município no seu aspecto turístico. 

 

 

Turismo rural na agricultura familiar e cultura polonesa 

 

A presença predominante da agricultura familiar no meio rural brasileiro e o 

expressivo número de empreendimentos e atividades turísticas a ela vinculadas, aliadas à 

necessidade de valorização da forma de organização e de produção por agricultores 

familiares, fez surgir um forte movimento em torno do turismo empreendido por 

agricultores familiares.  

Neste caso, a produção se caracteriza pelo trabalho familiar na exploração 

agropecuária, sendo a família a detentora dos meios de produção. O trabalho está 

intimamente ligado à gestão da propriedade, e é exercido em uma área relativamente 

pequena ou média.  

Com o intuito de valorização da cultura polonesa e preservação da memória dos 

imigrantes que chegaram no município de Áurea no início do século XX, criou-se no ano 

de 2016 o projeto “Caminhos Poloneses”, sob o tripé turismo-cultura-gastronomia, sendo 

este um projeto desenvolvido por diversos membros da comunidade.  

Neste projeto, realizam-se dois trajetos de turismo rural: a “Trilha dos Imigrantes” 

e o “Resgatando a História”, com apresentações de atividades culturais típicas da cultura 

polonesa, e a possibilidade de desfrutar da culinária polonesa, contemplando seus 



  

 
 

diferentes costumes. Além de possuírem um importante significado no fortalecimento da 

cultura polonesa, estas atividades, que ocorrem sob a tutela da comunidade, servem como 

uma renda extra para as famílias envolvidas.  

O “Caminhos Poloneses – Trilha dos Imigrantes” é uma atividade que reúne 

religiosidade, cultura e culinária a partir da visitação de diferentes pontos no interior do 

município. A atividade inicia na Igreja Nossa Senhora do Monte Claro (Matka Boska 

Częstochowska). Após, a visitação contabiliza um total de dez propriedades rurais, sendo 

estas compostas por diversas representações da cultura polonesa.  

Destaca-se o papel fundamental da comunidade rural na figura dos agricultores 

familiares, que se encarregam da organização de tais atividades. A manutenção das 

propriedades e a sua funcionalidade deixam de ser meramente produtivas, já que elas se 

tornam um espaço onde o resgate histórico, materializado muitas vezes em forma de 

minimuseus, se cristaliza como parte fundamental de preservação da cultura polonesa.  

 

Figura 2 - Caminhos Poloneses - Trilha dos Imigrantes 

 

Fonte: Caminhos Poloneses - Trilha dos Imigrantes (2017). 



  

 
 

O “Caminhos Poloneses – Resgatando a História” cumpre uma função semelhante 

a Trilha dos Imigrantes, porém possui uma abordagem histórica mais aprofundada. 

Mantém em sua essência o papel das propriedades rurais e o envolvimento das famílias 

da comunidade. É realizado através do resgate histórico da cultura polonesa a partir da 

religiosidade, da arte, da música, das danças e dos trajes típicos.  

A atividade inclui uma visitação à Igreja de Nossa Senhora do Monte Claro, onde 

é realizada uma apresentação da história da sede, abordando principalmente o papel social 

e político da religião para os imigrantes que fundaram o município de Áurea no início do 

século XX. 

Após, segue a visitação no Museu Municipal João Modtkowski, ligado à 

imigração polonesa. O Acervo é constituído de objetos sacros, moedas, arquivo de 

fotografias, quadros, livros – com exemplares na língua polonesa e eslava -, instrumentos 

agrícolas, instrumentos de marcenaria, teares, utensílios domésticos, móveis, 

vestimentas, materiais cirúrgico-hospitalares, rádios, telefones, televisores, máquinas de 

datilografia, peças artesanais, objetos de uso pessoal, instrumentos musicais e outros 

objetos que retratam a história da localidade e, principalmente, a história dos imigrantes 

poloneses. 

Posteriormente, um total de seis propriedades rurais são visitadas, com o intuito 

de demonstrar à estrutura produtiva e sua organização, a partir de comunidades voltadas 

à produção de alimentos para consumo próprio, bem como para a comercialização em 

feiras de cidades vizinhas. Durante o passeio, é possível ter acesso a pequenas exposições 

de objetos e artesanatos produzidos pelos membros. Por fim, encerra-se a atividade com 

apresentações artísticas e degustação da gastronomia polonesa. 

O Museu Municipal João Modtkowski é um dos locais onde é possível observar 

objetos e demais adereços trazidos pelos imigrantes poloneses que são mantidos para 

visitação e estudos até os dias atuais. O museu foi criado em 1990, juntamente com a 

fundação do Núcleo de Representação Central da Comunidade Brasileiro-Polonesa no 

Brasil (BRASPOL) em Áurea, e ficou soba a tutela da instituição até o ano de 1995, 

quando passou a ser de responsabilidade do município. O museu é constituído por um 

centro de estudos, essencial a todos aqueles que buscam conhecimento e entendimento 

sobre a imigração polonesa no município de Áurea, preservando e perpetuando a memória 

dos fundadores do município, bem como seus costumes étnicos, agrícolas e sociais.  



  

 
 

Desta forma, o museu volta-se para a preservação da memória de Áurea, a partir 

da conscientização dos munícipes do valor cultural dos bens particulares que possuem, 

podendo ser revertidos como uma importante ferramenta de valorização da memória de 

seus ancestrais, não se restringindo apenas a objetos da etnia polonesa, mas também de 

todas as demais etnias que foram importantes na fundação da cidade. 

Quanto à procedência dos produtos alimentares típicos poloneses que são servidos 

nas atividades, grande parte dos alimentos são produzidos nas comunidades rurais do 

município. Os alimentos de procedência animal, tais como carnes bovinas, são adquiridos 

em agroindústrias ou no comércio local. A carne de pato, principal ingrediente da 

czernina, é proveniente de criações realizadas pelas próprias famílias que compõem a 

organização das atividades. Os pierogi, massas e pães são produzidos na agroindústria 

familiar, localizada no interior do município, sendo os proprietários integrantes ativos da 

organização das atividades. Saladas, frutas e legumes são fornecidos pelos integrantes do 

grupo, sendo que grande parte dos integrantes são hortifrutigranjeiros e feirantes.  

A agricultura familiar é uma forte característica das propriedades rurais dos 

descendentes de imigrantes poloneses. Observou-se que a principal renda das famílias 

visitadas, que mantêm uma forte ligação com as atividades de resgate cultural, são 

famílias com pequenas extensões de terra, que comercializam uma parte de sua produção 

para feiras localizadas no município de Erechim (pólo regional). Observa-se também que 

estas famílias não possuem trabalhadores externos em suas propriedades, usando deste 

atributo apenas nas colheitas de erva-mate, que são terceirizadas pelas ervateiras 

compradoras da produção.  

Estas atividades englobam diversas famílias e trabalhadores rurais, que além da 

produção que é escoada para as feiras e mercados municipais e regionais, também se 

dedica ao fomento de valorização cultural e desenvolvimento do/no campo.  

Diversos setores se movimentam nas atividades que envolvem esta imersão na 

cultura polonesa no interior do município. Além da culinária, religiosidade e arquitetura, 

os trajes típicos poloneses que são utilizados durante os passeios são confeccionados 

pelos próprios organizadores, sendo estes marcados por esta polonidade e integração 

cultural entre a cultura brasileira e gaúcha, e a representação dos traços “polacos” que 

foram trazidos pelos imigrantes.  



  

 
 

O turismo rural no município trouxe para os pequenos produtores um novo nicho 

de mercado e uma nova fonte de renda para sua manutenção no campo. Além destes 

aspectos, a valorização da cultura polonesa, e a sua perpetuação ao longo das gerações 

são um dos principais resultados que foram obtidos em curto prazo.  

Além dos aspectos já mencionados, cabe destaque o surgimento de um novo e 

complementar mercado para os agricultores, já que o turismo rural propicia o contato 

direto do consumidor com o produtor rural que, além de vender serviços de alimentação 

e entretenimento, pode comercializar produtos in natura ou beneficiados (compotas, 

queijos, artesanato) aos visitantes. Dessa maneira, o produtor incrementa a sua renda e o 

turista tem acesso a produtos de qualidade e acessíveis.  

Porém, desenvolver o turismo rural na agricultura familiar requer superar alguns 

obstáculos, tais como a precariedade de infraestrutura no meio rural, o baixo incentivo a 

prática de tais atividades, dentre outros aspectos. Além disso, é preciso salientar que o 

segmento também pode trazer aspectos negativos, que precisam ser analisados e 

discutidos para serem evitados ou mesmo contornados, para que tal atividade se 

desenvolva de uma forma rentável para os trabalhadores e trabalhadoras.  

 

Considerações finais  

 

A partir da observação das práticas realizadas pelos agricultores familiares no 

município de Áurea, destaca-se a importância da valorização da cultura polonesa para os 

membros de comunidade. As atividades desenvolvidas não se reduzem apenas ao 

comércio de produtos, sejam eles artesanatos ou produtos alimentícios, mas demonstram 

como principal característica a perpetuação dos costumes que ainda se mantém depois de 

mais de um século da chagada dos primeiros imigrantes ao município. 

Outro fator que ganha destaque é a recente iniciação das atividades, sendo esta 

iniciada a pouco mais de dois anos. Conforme apresentado anteriormente, o turismo rural 

ainda carece de diversos pontos estruturais e de incentivo para que se alcance um amplo 

desenvolvimento. Porém, destaca-se o aspecto “familiar” de tais atividades, sendo estas 

autogestionadas em um processo horizontal de construção entre as famílias e os 

trabalhadores e trabalhadoras envolvidos.  
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REFLEXÕES SOBRE METODOLOGIAS QUALITATIVAS EM UM ESTUDO 

COM TRABALHADORES PORTUÁRIOS 

 

Thiago Pereira de Barros146 

 

Resumo 
A proposta desse texto é fazer uma discussão sobre a importância de pensar e refletir sobre as 

metodologias na pesquisa em geografia, sobretudo as estratégias metodológicas qualitativas. 

Tendo em vista que para além dos conceitos e teorias a serem refletidos no fazer pesquisa, é 

preciso pensar as metodologias. Nesse sentido, fazemos essa discussão articulando com o nosso 

tema de pesquisa do doutorado, a fim de pensar como essas estratégias metodológicas nos 

auxiliam a compreender as transformações recentes nos portos brasileiros e seus impactos aos 

trabalhadores portuários. 

 

Palavras-Chave: Metodologias Qualitativas, Trabalhadores Portuários, Geografia. 

 

 

Introdução 

 

Esse texto faz parte dos diálogos e reflexões que temos realizado em nossa 

pesquisa de doutorado147 em execução. Aqui apresentamos algumas das discussões que 

dizem respeito a importância de se refletir sobre as metodologias qualitativas de pesquisa 

em estudos da geografia.  

Iniciamos, assim, trazendo elementos sobre a importância de discutir e pensar 

metodologia de pesquisa nas ciências sociais, sobretudo, na geografia, como as estratégias 

metodológicas orientam o caminhar da pesquisa e como refletem na construção dos 

dados. Em seguida, apontamos as estratégias metodológicas de investigação que estamos 

adotando para compreender nossos sujeitos de pesquisa, no caso os trabalhadores 

portuários do Porto de Santos/SP e do Terminal de Uso Privado do Pecém/CE. 

Por fim, nas conclusões, ressaltamos a importância e a necessidade de nós 

geógrafos discutirmos mais sobre nossas estratégias metodológicas de investigação no 

fazer pesquisa social. 

 

 

 

                                                           
146 Doutorando em Geografia pela UNESP/FCT – Presidente Prudente. Membro do Centro de Estudos de 

Geografia do Trabalho (CEGeT). Bolsista FAPESP. Contato: thiagobarros.evk@gmail.com. 
147 A pesquisa de doutorado é intitulada “Do "moderno" ao precário mundo do trabalho portuário: as 

implicações do avanço do capital no setor portuário brasileiro” e conta com o financiamento da FAPESP 

(Processo/Número: 2017/05924-7). 



  

 
 

A importância da metodologia no fazer pesquisa em geografia 

 

É necessário, primeiramente, definirmos o que é metodologia. Turra Neto (2012) 

descreve que metodologia é o exame do processo de produção das próprias etapas de 

criação/renovação do conhecimento científico, o que engloba o ato de avaliar e refletir 

sobre as relações entre a teoria e a empiria, entre o sujeito e o objeto, ou ainda no 

olhar/agir do pesquisador. Destarte, a metodologia “reflete sobre os procedimentos 

operacionais da pesquisa, suas potencialidades e limites.” (TURRA NETO, 2012, p.01). 

Becker (1999) compreende que o estudo sobre a metodologia de pesquisa não é 

um assunto esotérico, determinado a poucos pesquisadores especialistas sobre o tema, ou 

a determinada área do conhecimento. Para o autor, os estudos sobre a metodologia devem 

ser assunto para todos os cientistas sociais. Assim sendo, a geografia uma área do 

conhecimento das ciências sociais, o debate e as análises de como os geógrafos abordam 

a metodologia de pesquisa é de suma importante para o próprio fazer da ciência 

geográfica. 

Nessa perspectiva, Turra Neto (2012) pontua que só recentemente os geógrafos 

têm se preocupado com a discussão sobre a metodologia de pesquisa. Muito devido, as 

barreiras que a falta de discussões sobre o tema, nesta área do conhecimento, estabelecem 

aos pesquisadores no trato com os sujeitos sociais de suas próprias pesquisas, como por 

exemplo, no modo de interagir ou relacionar-se durante a elaboração dos dados de 

investigação. 

Na geografia brasileira não é possível identificar uma tradição de reflexão neste 

sentido, o que reverbera na necessidade dos geógrafos recorrerem a metodologias 

elaboradas em outras ciências, tais como: antropologia, história, sociologia e educação. 

Segundo o autor supracitado, houve uma tendência de se considerar a geografia como um 

ponto de vista, diferenciando-a de outras ciências pelo método. “A geografia era a ciência 

que via todos os fenômenos em interação, cuja combinação formava a especificidade das 

regiões e lugares” (TURRA NETO, 2012, p.07). Todavia, ressalta o autor que não foi 

possível observar uma tendência na geografia brasileira preocupada com as questões 

metodológicas.  

O autor ainda descreve que mesmo com os avanços que a geografia crítica 

possibilitou em relação ao método e o objeto desta ciência, no que tange os horizontes 



  

 
 

sobre as metodologias de pesquisa não desenvolveu-se uma análise substancial. Assim as 

pesquisas em geografia  

[...] parecem marcadas, historicamente, por certo espontaneismo. E, mesmo a 

mais recente centralidade dos sujeitos sociais, não parece ter conduzido a um 

acúmulo de reflexão metodológica na nossa disciplina. O que não significa que 

não se saiba fazer pesquisa em geografia, mas tão somente que não se reflete 

criticamente sobre o processo de pesquisar, não se avalia criticamente como o 

novo conhecimento está sendo produzido na nossa ciência. (TURRA NETO, 

2012, p.08). 

 

O que por sua vez refletem, de acordo com Turra Neto (2012), na falta de espaço 

privilegiado nos trabalhos geográficos de expor aos leitores os caminhos pelos quais os 

pesquisadores traçam para produzir as informações primárias que substanciam nossos 

embasamentos e conclusões. “E quando isso existe, é mais resultado de esforços isolados, 

que não chegam a formar um arcabouço metodológico da disciplina. (TURRA NETO, 

2012, p.08). 

[...] isto é um problema bastante grave, pois não oferece aos iniciantes 

referências desta natureza, pelas quais eles pudessem orientar-se em suas 

pesquisas, alargando o debate metodológico a partir de suas próprias 

experiências. (TURRA NETO, 2012, p.08) 

 

Um dos grandes erros dos cientistas sociais, incluo aqui nós geógrafos, foi 

segundo Becker (1999) deixar as discussões sobre metodologias aos especialistas 

denominados de metodólogos. Esses especialistas para o autor criaram camisas de forças 

que detém os pesquisadores, pois desenvolveram métodos que são colocados aos 

pesquisadores mais novos como regras a serem seguidas independente do seu objeto de 

estudo e contexto histórico. 

A metodologia convencional, conforme Becker (1999), dedicou-se a dizer aos 

sociólogos o que fazer e qual método deveriam utilizar em suas pesquisas. Para o autor 

esse tipo de método desenvolvido por esses especialistas pregoavam uma “maneira certa” 

de fazer as coisas. Além do mais, a metodologia convencional ajudou a desenvolver 

modelos estatísticos, modelos matemáticos, computacionais, na busca de um padrão, de 

concepção a priori da pesquisa, ajudando a produzir e a fragmentar o trabalho e a produzir 

especialistas (BECKER, 1999). 

Discordando desse posicionamento na sociologia, o autor supracitado prefere um 

modelo artesanal de ciência no qual cada pesquisador produz suas teorias e seus métodos 

necessários para realizar sua pesquisa. 



  

 
 

Em vez de tentar colocar suas observações sobre o mundo numa camisa-de-

força de idéias desenvolvidas em outro lugar, há muitos anos atrás, para 

explicar fenômenos peculiares a este tempo e a este lugar, os sociólogos podem 

desenvolver as idéias mais relevantes para os fenômenos que eles próprios 

revelaram. (BECKER, 1999, p.12) 

 

Isso não significa um abandono dos pensamentos e ideias desenvolvidas por 

pesquisadores predecessores ou pesquisadores contemporâneos, o que o autor sugere é 

que não precisamos interpretar os sujeitos “[...] somente em termos do que lhes foi 

deixado por outros”. (BECKER, 1999, p.12). 

Por sua vez, Geertz (1978) pensar ser necessário que os pesquisadores construam 

suas próprias reflexões, o que pode levar a requalificação dos conceitos, das categorias 

de análises a partir da realidade em que seu sujeito/objeto de pesquisa está inserido. Para 

além disso, o autor compreende que não podemos mais escrever sobre eles, mas sim com 

eles. Eis então pressupostos que pretendemos aderir no nosso percurso investigativo. 

Para Thompson (1981) devemos nos atentar as experiências vividas pelos 

trabalhadores, ao diálogo essencial entre o evento e o conceito. Para o autor, as 

experiências vividas pelos trabalhadores são os elementos principais para a própria 

renovação da teoria, e para isso o trabalho de campo é de suma importância para 

alargarmos os conceitos e teorias que não respondem as realidades vividas pelo ser social 

(em nosso caso, os trabalhadores), ou até mesmo refutá-los. O real está lá fora, não 

podemos compreender o ser social sem analisar seu cotidiano, seus costumes, 

experiências de vida, seus atos, seu próprio fazer-se (THOMPSON, 1981). Nesse sentido, 

o autor da suma importância ao trabalho de campo, na própria reelaboração de conceitos 

e teorias. 

Ademais, nessa trajetória do fazer pesquisa social, conforme destaca Marre (1991) 

o pesquisador não parte do nada, pelo contrário, inserimo-nos numa história que já 

produziu resultados científicos por outros, com instrumentos e estratégias de pesquisa de 

sua época. “Desvendar a história de suas práticas é sem dúvida alguma preparar-se para 

a construção de nosso próprio objeto”. (MARRE, 1991, p.8). 

Portanto, os desafios que se colocam para os cientistas sociais, incluo nós 

geógrafos, é intensificar os debates de como estamos produzindo ciência e como o debate 

sobre a metodologia de pesquisa vem se colocando em nossas investigações, e não apenas 

se discutir quais teorias ou conceitos devemos seguir ou dar isso como prioridade de 



  

 
 

discussão em nosso percurso investigativo. Pois, como destaca Becker (1999), Marre 

(1991), Turra Neto (2012), entre outros autores, pensar os caminhos metodológicos de 

desenvolvimento da pesquisa é um elemento fundamental do próprio fazer da pesquisa 

científica. 

Assim como pontua Becker (1999) devemos fazer uma ciência artesanal, que 

dialoga com a teoria já elaborada sobre determinado sujeito/objeto de estudo mas que 

busque interpretá-lo a partir das suas características histórica atuais. Que não se limite as 

respostas elaboradas por outros autores sobre determinados assuntos, mas que vá além do 

que já foi elaborado sobre determinado objeto, buscando também novas teorias e também 

metodologias de estudos. O autor propõe aos pesquisadores não terem receio de buscar o 

novo, de arriscar, de romper as camisas de forças colocadas a nós por metodólogos. 

Acreditamos que a concepção de fazer ciência de maneira diferente do 

convencional como pontua Turra Neto (2012), isto é, aquela que busca aceitar as suas 

próprias limitações do fazer pesquisa, que abre mão da dita autoridade científica, da 

verdade científica, uma ciência modesta pode trazer possibilidades de avanços no debate 

metodológico e na produção científica na geografia. Pois, esse modelo compreende o 

pesquisador não como um sujeito detentor do conhecimento, mas sim, que o mesmo 

produz seus dados em uma troca dialogada com seus sujeitos/objetos de pesquisa 

(TURRA NETO, 2012). 

É importante compreendemos que a metodologia de pesquisa também não é 

neutra, pois a interação entre pesquisador e sujeito é negociada, existe nessa relação 

empatia e antipatia que se dá no contato entre esses dois atores, o que por sua vez pode 

influir nos dados produzidos pelos pesquisadores (TURRA NETO, 2012). Como já 

pontuava Whyte (1980) os sujeitos possuem níveis de aceitação ao pesquisador e, para 

ter acesso aos níveis mais profundos deles é necessário estabelecer uma relação de 

confiança e de empatia.  

Assim, as estratégias metodológicas que utilizamos para estudar determinados 

sujeitos sociais podem emergir determinadas informações sobre os mesmos e esconder 

outras. Portanto, se a ciência geográfica não problematizar sobre a metodologia de 

pesquisa correremos o risco de não sermos reconhecidos pelo conjunto das outras ciências 

sociais ou ainda, se não colocarmos nossos limites de fazer ciência, de fazer uma ciência 



  

 
 

modesta podemos caminhar como os positivistas em confundir a realidade com aquilo 

que escrevemos sobre ela (TURRA NETO, 2012). 

Sendo assim, entendemos como urgente e fundamental no processo de fazer 

pesquisa que seja refletivo e debatido os percursos metodológicos da pesquisa, e não 

apenas que se priorize as reflexões teóricas e conceituais. 

 

 

Metodologias qualitativas de pesquisa: as estratégias para investigar os 

trabalhadores portuários e a modernização dos portos 

 

Para demonstrar os caminhos que inicialmente pensamos em seguir para 

compreender o nosso sujeito de pesquisa, isto é, os trabalhadores portuários frente ao 

processo de transformações no mundo do trabalho portuário, pressupõe a necessidade de 

se discutir quais os repertórios e estratégias que utilizaremos para realizar tal investigação. 

Com as ponderações iniciais, descritas no item anterior, sobre a importância da 

metodologia de pesquisa, vale destacar que pensamos primeiramente em utilizar da 

metodologia qualitativa de entrevistas. As entrevistas são definidas por Colognese; Melo 

(1998) como um processo de interação social onde o pesquisador tem o objetivo de obter 

informações por parte do entrevistado. Esta conversa é interessada, pois o pesquisador 

buscar apreender informações sobre o comportamento e consciência do entrevistado. 

“Entrevista-se por que acredita-se que o entrevistado detém informações que, 

transmitidas ao entrevistador, podem ajudar a elucidar determinadas questões. 

(COLOGNESE; MELO, 1998, p.143) 

Como nossa temática é compreender os efeitos do processo de modernização 

portuária aos trabalhadores portuários de dois portos em duas regiões diferentes do país, 

utilizaremos das entrevistas semiestruturadas com lideranças sindicais e representantes 

governamentais ou de entidades empresariais ligada aos portos.  

Ressaltamos que o roteiro de entrevistas não será o mesmo para todos esses 

sujeitos, pois com cada um teremos intenções e questões diferentes a serem elencadas. 

Portanto, o roteiro de entrevista será diferente entre esses sujeitos, pois o que procuramos 

apreender com os dirigentes sindicais é diferente do que queremos averiguar com 



  

 
 

representantes empresariais. Neste sentido, as análises das entrevistas desses sujeitos 

serão realizadas de forma individual uma a uma. 

Portanto, como entrevistaremos sujeitos diferentes as estratégias metodológicas 

de elaboração dos dados, no caso as entrevistas, devem seguir diferentes dinâmicas para 

cada sujeito, o que por sua vez requer a construção de diferentes roteiros de entrevistas, 

assim como diferentes formas/estratégias de análises. 

Especificadamente com os trabalhadores utilizaremos além das entrevistas 

semiestruturadas a metodologia de história oral, buscando a história de vida desses 

sujeitos na compreensão de suas trajetórias pessoais. Acreditamos que compreender as 

trajetórias desses sujeitos até ocuparem os respectivos cargos de trabalho são elementos 

importantes para averiguar o próprio processo de construção de identidade desses sujeitos 

como trabalhadores portuários. As entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

trabalhadores serão analisadas em categorização, comparando as entrevistas dos 

trabalhadores a partir de temas importantes apresentados pelos mesmos, por exemplo: o 

que é o trabalho avulso para eles, o que a modernização dos portos trouxe de “novo” no 

ambiente de trabalho, na rotina e na vida dos trabalhadores, entre outras. 

Diante da necessidade de se compreender as experiências e as trajetórias de vida 

dos sujeitos é preciso fazer uso da metodologia da história oral, afinal segundo Meihy 

(2002) com a história oral se privilegia as narrativas de vida e experiências dos sujeitos, 

que muitas vezes se relacionam com as suas memórias, de maneira a possibilitar que as 

percepções e visões dos sujeitos pesquisados sejam considerados no processo de 

construção da pesquisa. É por isso que aliado as entrevistas semiestruturadas vamos nos 

utilizar da história oral junto aos trabalhadores portuários avulsos, como uma metodologia 

que nos possibilite estar atento as narrativas, percepções de vida, trabalho e de mundo 

desses sujeitos. 

Geertz (1978) traz a ideia de realizarmos uma descrição densa de nossas atividades 

de campo, buscando ir além do visível, da paisagem, do espaço, do cenário. Para o autor 

devemos realizar uma descrição que vá a fundo, para isso o autor sugere um vínculo 

essencial entre o pesquisador e o diário de campo. Nele, o pesquisador deve fixar o 

discurso social, interpretar e ser rigoroso com suas anotações (GEERTZ, 1978). Além do 

mais, para o autor é necessário que os pesquisadores interpretem outras formas de 

comunicação além da linguagem escrita, perceber as expressões e sinais corporais, o 



  

 
 

modo como os sujeitos se portão, as manias, os tiques, isso tudo é importante para realizar 

uma descrição densa sobre os sujeitos entrevistados e o ambiente onde está se realizando 

a entrevista. 

Ressaltamos, que de acordo com Ribeiro (1989), a metodologia da pesquisa não é 

algo acabado a priori, pelo contrário, ela se constrói no próprio caminhar da pesquisa, 

com os desafios que a temática e os sujeito da pesquisa nos coloca para a sua 

compreensão. 

Do mesmo modo é preciso tomar cuidado com o processo de análise, tratamento, 

sistematização e divulgação dos dados produzidos. Inclusive, Gibbs (2009) elenca vários 

aspectos a serem considerados no que tange esse processo, afinal é primordial fazer as 

transcrições de todas as entrevistas realizadas. O que possibilitará, segundo o autor, a 

categorização e codificação dessas entrevistas que posteriormente, mediante as 

estratégias que julgarmos mais pertinente ao nosso estudo (uso de palavras-chave, 

conceitos ou outros), facilitarão as análises finais e divulgação dos resultados da pesquisa. 

Portanto no que tange a metodologia qualitativa de uma pesquisa isso diz respeito 

não apenas a seleção dos tipos de metodologias a serem usadas, mas também perpassa 

pela forma e diferenciação dos usos com os diferentes sujeitos pesquisados, bem como o 

processo final de sistematização, categorização e divulgação dos dados produzidos pelos 

pesquisadores 

 

 

Considerações finais 

 

Conforme pontuamos neste texto, entendemos como necessário no processo de 

construção e do fazer pesquisa que nós pesquisadores construamos nossos próprios 

caminhos, de tal modo a não fazer uso do referencial teórico como um dogma ou das 

teorias e conceitos como camisas de forças. Do mesmo modo não devemos apenas ir a 

campo para tentar comprovar teorias e não problematizá-las.  No nosso entendimento é 

preciso ir além do que já foi posto, devendo estar aberto ao debate crítico e a elaboração 

de novos conceitos, teorias, inclusive a partir das experiências e realidades constatadas 

no trabalho de campo.  



  

 
 

Do mesmo modo, o fazer pesquisa perpassa por refletir as metodologias que 

possibilitarão a produção dos dados, e consequentemente os resultados do percurso 

investigativo. 

Nesse sentido, mais do que necessário é urgente se debater e estudar, na geografia 

inclusive, metodologias de pesquisa, pois a mesma é se suma importância no nosso 

próprio fazer investigativo e científico, seja no momento de construção do nosso tema de 

pesquisa, na formulação do projeto, na ida a campo, na elaboração e construção dos 

resultados e até mesmo na forma que publicaremos nossos resultados de investigação. 
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GEOGRAFIA DO ÓDIO: UM MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA PRATICADA 

CONTRA SUJEITOS LGBTS NO BRASIL. 

 

Wilians Ventura Ferreira Souza148 

 

Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de adentrar na análise espacial dos dados existentes, 

referentes a violência letal praticada contra sujeitos LGBTs que cresce a cada ano, 

atingindo as mais variadas camadas da sociedade, classificadas/colocadas como 

violências de gênero, no entanto, também abordará as formas de violência que percorrem 

a violação dos direitos LGBTs, e também individuais, como acesso à saúde, educação e 

trabalho.  Dentro dessas informações indicativas de violência, iremos realizar um diálogo 

sobre as “corporeidades” assumidas por indivíduos LGBTs, sobretudo, travestis e 

transexuais, onde a violência a eles praticadas estão muito relacionadas com a forma com 

que se apresentam nos mais variados espaços.  O termo “passibilidade” também se fará 

presente dentro dessa discussão, pois o corpo é um espaço? O espaço é uma norma? E a 

norma forma novos espaços? São essas as questões que nos colocam a pensar. O corpo 

não é somente um produto biológico, ou parte da natureza, logo, a geografia também está 

olhando para o corpo, com o objetivo de entendê-lo espacialmente, a partir do momento 

que esses sujeitos praticam uma relação social. O relatório “Quem a homofobia matou 

hoje” Divulgado anualmente pelo Grupo Gay da Bahia, tem um papel crucial para a 

compreensão da violência presente no território brasileiro. Os dados são coletados de 

diversas fontes, que no final é sistematizado formando o relatório. Nesse relatório estão 

contidas informações que correspondem aos assassinatos desses indivíduos, podendo ser 

analisados dados como as mortes por orientação sexual, identidade de gênero, cor, 

religião, profissão, local do assassinato, e até mesmo a arma utilizada no crime. Temos 

como objetivo apresentar um mapeamento dos crimes homofóbicos no país, no período 

de (2010 a 2017). No Brasil foram mortos 445 indivíduos LGBTs no ano de 2017 

(RELATÓRIO GGB, 2017, p. 5), havendo um aumento de aproximadamente 30% no 

número de mortes, esse dado é alarmante e assustador, pois estamos falando de mortes 

carregadas de ódio, e intencionalidade, sendo o Brasil o palco onde mais ocorrem mortes 

e violências contra LGBTs. Entender a espacialização da violência pode ser perturbador, 

visto que não estamos lidando apenas com aspectos físicos dos espaços estudados, mas 

de diversas variáveis que devem ser analisadas para se compreender a dimensão histórica, 

social e principalmente espacial da violência. Não podemos abstrair da discussão inicial, 

o fator que engloba a população em um sentido único e primeiro, isto é, a classe. Nela 

estão contidas pessoas que se apresentam a sociedade de diversas maneiras e formas, 

dentro da classe, ocorrem divisões sociais, que podem ser entendidas como termômetros 

de aceitação de determinados indivíduos. O método marxista de análise, isto é, o 

materialismo histórico dialético, mergulha na discussão da classe partindo da divisão 

entre burgueses x proletariados, entre aqueles que possuem os meios de produção, e 
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aqueles que vendem sua força de trabalho, sendo expropriados até a consumação de suas 

vidas. Compreendo que uma das grandes dificuldades existentes nessa análise, e na 

construção do homem/mulher dentro da “caixinha das classes” é muito complexa, e por 

vezes indiscutíveis no meio dos movimentos sociais LGBTs, visto que a amplitude da 

violência a eles destinada é tão grande, que lutam pela sua sobrevivência, abstraindo a 

importância da discussão da luta de classes. As políticas públicas destinadas a população 

LGBT são mínimas, sendo em alguns momentos não respeitadas, (OLIVEIRA, 2012), 

faz uma construção muito interessante a respeito do despreparo dos ACS (agentes 

comunitários de saúde) quando atendem a população LGBT, infringindo diversas 

garantias, como por exemplo o nome social. O desrespeito aos direitos mínimos a essa 

população, a dificuldade em adentrar no mercado de trabalho, a falta de atendimento 

hormonal, são formas de violência presentes no dia a dia desses indivíduos. Se pensarmos 

geograficamente, podemos conceituar algumas questões prioritárias para a compreensão 

da violação desses direitos, visto que as formas de violência vão desde  descumprimentos 

de direitos mínimos, até a consumação da violência psicológica e física. Compreender a 

representação do corpo no espaço, e como isso gera diferentes movimentos, também está 

intrinsecamente ligado com a pesquisa participante, estabelecendo um contato mais direto 

com o objeto estudado, logo, a pesquisa participante apresentada por (BRANDÃO et al., 

1981), defende que  pesquisar é também participar e construir vivendo a própria história, 

construindo também profundas experiências e vivencias com outros indivíduos, pois isso 

enriquecerá cada vez mais o olhar do pesquisador em relação ao objeto. A análise de 

diferentes obras sobre gênero, corpo, e espaço, a construção de diálogos com os militantes 

do movimento LGBT de Presidente Prudente, a análise de dados sobre múltiplas formas 

de violência (RELATÓRIO GGB, 2017), compõem a metodologia e os procedimentos 

metodológicos para se obter um melhor resultado durante o processo. Além desse 

envolvimento com movimentos socioespaciais, usaremos os dados apresentados e 

sistematizados pelo Grupo Gay da Bahia, para especializar as práticas de brutalidade 

contra esses sujeitos sociais, através de mapas e gráficos. Como aponta (FERNANDES; 

BORGES; LÔBO, 2017), uma travesti ao analisar seu corpo, isto é, ao olhar-se no 

espelho, não se identifica como pertencente aquelas normas colocadas diante de si, logo, 

entra em conflito, e se coloca contra a norma, subvertendo a ordem da 

heteronormatividade, “essa discursividade transitará entre a negação do corpo masculino 

e o uso do ‘corpo negado’ como forma de autoproteção, transgredindo as normas vigentes 

na sociedade em relação ao comportamento esperado e constituído historicamente” 

(FERNANDES; BORGES; LÔBO, 2017, p. 2). Conforme apontado por (EFREM, 2016, 

p. 16), as mortes a esses indivíduos estão relacionadas com a forma como eles se 

apresentam no espaço, logo: 

 
A brutalização dos sujeitos se correlaciona à brutalização dos corpos. Na 

classificação de um determinado crime como homofóbico, a intensidade com 

que a violência é empregada e as marcas produzidas nos corpos das vítimas 

preenchem alguns dos critérios classificatórios utilizados pelo Movimento 

LGBT. O grau de violência, portanto, dimensiona a qualificação do crime e 

autoriza, em muitas ocasiões, a reivindicação das mortes pelo Movimento. Não 

acidentalmente, os relatórios formulados pelo Movimento do Espírito Lilás, 

relativos aos anos de 2011 e 2012, apresentam as informações que constam no 

primeiro parágrafo deste texto. A cabeça esmagada, as dezenas de facadas e o 

estrangulamento compõem o excesso, o inexplicável, e comprovam, de forma 

cabal, a ocorrência da homofobia. Lucas teria falecido já na primeira pedrada 



  

 
 

desferida contra a sua cabeça. Porém, excessiva e inexplicavelmente, as 

investidas se reproduziram incessantes e a cabeça terminou esmagada. 

 

O ódio colocado no ferimento aos corpos LGBTs é um indicador de como o corpo é 

brutalizado e violado, esse processo tem uma relação espacial muito forte, e que em 

alguns momentos sofre abstração por parte do pesquisador, (PEDROSO, 2018), faz uma 

construção do espaço partindo da fala e dos corpos de jovens que possuem o vírus HIV, 

e como são as suas práticas espaciais, logo, o presente trabalho vem com objetivo de 

procurar especializar onde e quais tipos de violências são praticadas. Procuramos com 

isso levantar algumas dúvidas e discussões sobre a relação corpo e espaço, norma e 

rebeldia. 
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ENTRE A TEORIA E PRÁXIS: A GEOGRAFIA E OS MOVIMENTOS 

SOCIAIS, AS OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS PAULISTAS.  

William Fernando Camilo Queiroz149 

  

Resumo 

Pretendendo estabelecer e ampliar a discussão a respeito da geografia e dos movimentos 

sociais na escola elaboramos uma análise dos documentos oficiais do sistema de ensino 

(Parâmetro Curricular Nacional, Currículo, Livro Didático e a Nova Base Nacional 

Comum Curricular) buscando demonstrar em documentos a temática dos movimentos 

sociais fazendo uma relação com as ocupações das escolas paulistas no ano de 2015, dessa 

maneira tentar compreender a relação entre teoria e prática formada nesta conjuntura. Ou 

seja, a Geografia na escola possui o discurso dos movimentos sociais? Qual documento 

oficial garante esse ensino? Ou assuntos ficam à mercê da vontade dos professores? No 

momento atual do sistema capitalista, de aprofundamento da ofensiva do capital sobre o 

trabalho nas relações sociais de produção, expressa pela depreciação das condições de 

trabalho, aumento acentuado da miséria em uma grande parte da população e seu 

permanente estado de barbárie social faz-se necessário não somente entender e interpretar 

a consciência social sintetizada nesse cenário, mas, essencialmente, perceber a práxis no 

ensino de geografia e perceber a se existe ou não uma relação com as ocupações da escolas 

paulistas em 2015. Este trabalho tem como objetivo analisar a relação existente entre a 

geografia enquanto ciência responsável pelos saberes em relação aos movimentos sociais 

e suas repercussões para os indivíduos. Procurando entender essa relação dos documentos 

oficiais de ensino e a temática dos movimentos sociais, procuraremos contextualizar suas 

implicações, contradições e seu relacionamento com as ocupações. Através de uma 

revisão de literatura, da análise dos livros didáticos, de documentos, currículo do ensino 

de Geografia no estado de SP, pretende-se construir um quadro que busque levantar 

hipóteses e compreensão da relação que existe, pois, a geografia, e a escola, mais 

especificamente sua relação com os movimentos sociais.  

Palavras-chave: Geografia; ocupações; movimentos sociais; escolas paulistas em 2015. 
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