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Resumo 

 

A estrutura agrária brasileira, que se configurou a partir da invasão dos portugueses, 

caracteriza-se por ser concentradora de terras, de renda e de benefícios e por se manter 

inalterada ao longo do tempo, causando impactos negativos no espaço rural brasileiro, 

reproduzindo ou aumentando a pobreza da população do campo, principalmente dos 

camponeses que buscam a todo o momento estratégias de sobrevivência. Diante das 

transformações na questão agrária brasileira e das políticas públicas direcionadas ao 

campo, entre elas a de incentivo aos agrocombustíveis, buscamos neste trabalho, através 

do método dialético, analisar o processo de subordinação camponesa no município de 

Capela (SE), diante do movimento contraditório do desenvolvimento das forças 

produtivas do capital, a partir do setor sucroalcooleiro. Neste espaço ocorrem dois 

processos, o de territorialização do capital agroenergético e o de monopolização do 

território camponês pelo capital monopolista, este último sendo verificado no Projeto de 

Assentamento José Emídio dos Santos, localizado no referido município. Camponeses 

que se subordinam e resistem produzindo a monocultura da cana em detrimento da 

policultura de alimentos, provocando insegurança alimentar e distanciando-se da 

soberania alimentar. 

 

Palavras-chave: Campesinato, Agrocombustíveis, Políticas Públicas, Territorialização, 

Monopolização. 

 

Resumen 

 

La estructura agraria brasileña, que se configuró con la invasión de los portugueses, se 

caracteriza como concentradora de tierras, de renta y beneficios y por se mantener 

inalterada con el tiempo, causando impactos negativos en lo espacio rural brasileño, la 

reproducción o el aumento de la pobreza de la población del campo, principalmente 

campesinos que buscan estrategias de supervivencia en cada momento. Teniendo en 

cuenta los cambios en la cuestión agraria brasileña y las políticas públicas dirigidas al 

campo, entre ellos, el incentivo a los biocombustibles, buscamos en este trabajo, a 

través del método dialéctico, analizar el proceso de subordinación campesina en el 

campo de Capela (SE), delante del movimiento contradictorio del desarrollo de las 

fuerzas productivas del capital, de la industria de la caña de azúcar. Dos procesos se 



 

producen en este espacio, la territorialización del capital agro energético y de la 

monopolización del territorio campesino por el capital monopolista, siendo este último 

visto en el Proyecto de Asentamiento José Emídio dos Santos, ubicado en el municipio. 

Campesinos que se subordinan y resisten produciendo el monocultivo de la caña de 

azúcar, contra la corriente del policultivo de alimentos, causando inseguridad 

alimentaria y alejándose de la soberanía alimentaria. 

 

Palabras clave: Campesinado, Biocombustibles, Política Pública, Territorialización, 

Monopolización. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A partir de doações de grandes extensões de terras para donatários, que tinham 

diversos poderes delegados pelo rei de Portugal, formou-se a estrutura agrária brasileira, 

caracterizando-se, desde o início, como numa estrutura concentradora de terras, de 

renda e de benefícios. Ao passar do tempo esse quadro não declinou, pelo contrário 

evoluiu e se expande cada vez mais. Uma estrutura que se firmou em bases contestáveis 

e desumanas, a princípio com o extrativismo vegetal, devastando florestas inteiras, 

retirando a possibilidade de sustento das populações autóctones, os verdadeiros donos 

da terra, estes foram expropriados, escravizados e dizimados. Posteriormente, com o 

latifúndio escravista, traficando e vendendo seres humanos como uma simples 

mercadoria do capital. Assim é definido o alicerce brasileiro, em um sistema 

monocultor agroexportador. 

O sistema latifundiário escravista entrou em decadência, mas criaram-se novas 

formas de escravidão. Os latifundiários que agora também são grandes capitalistas e 

seus latifúndios continuam crescendo exacerbadamente, destruindo áreas florestadas, 

causando grandes impactos ambientais, expropriando índios e, seu par dialético, os 

camponeses, que lutam para entrar na terra ou permanecer nela.  

Porventura o Estado é o grande investidor do sistema latifundiário, garantindo 

proteção e benefícios, agravando ainda mais os conflitos, aprofundando assim a Questão 

Agrária e aumentando a miserabilidade da população rural do Brasil. 

A Questão Agrária brasileira continua passando por transformações, neste início 

de século XXI, com a introdução de políticas públicas, entre elas as de incentivo aos 

agrocombustíveis, que estão desencadeando impactos ambientais e socioterritoriais em 

todo país.  

Diante desta problemática, nos propomos a estudar quais as consequências da 

introdução de tais políticas públicas no campo no município Capela (SE), analisando o 

processo de territorialização do capital agroenergético e a monopolização do território 

camponês pelo capital monopolista, focando nos desdobramentos desse processo no 

Assentamento de Reforma Agrária José Emídio dos Santos, único assentamento 

localizado no município capelense. 

Para o estudo utilizaremos como método o materialismo dialético, entendendo 

que só através da visão de conjunto nos permite descobrir a estrutura significativa da 

realidade, defrontada com uma determinada situação e a partir daí chegarmos a uma 
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totalidade. Compreendendo as contradições da realidade e a realidade como 

essencialmente contraditória e em permanente mudança (KONDER, 2004).  

Para estudarmos as classes, suas relações e a produção do espaço, necessitamos 

analisar, compreender para poder explicar. 

 

O que proporciona a análise? Descobre, imediatamente, grupos 

concretos da população (camponeses, operários, pequenos, médios ou 

grandes burgueses), ou seja, as classes. Mas tais classes não passam 

de meras abstrações se a análise não prossegue e não atinge os 
elementos em que se baseiam: o capital, o salariado, etc. Estes, por sua 

vez, pressupõem a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. A 

análise encontra, pois, em toda a parte, elementos ao mesmo tempo 
contraditórios e indissolúveis (produção e consumo, conjunto social e 

classes sociais, etc.) e deve distingui-los sem perder de vista os seus 

laços. Além disso, obtêm conceitos cada vez mais simples, mas que se 
acham, por assim dizer, ligados e incorporados à complexa tessitura 

da realidade social, de que são os seus elementos reais: valor e preço, 

divisão do trabalho, etc. (LEFEBVRE, 1988, p. 30). 

 

Para aprofundamento da análise escolhemos como recorte empírico a área rural 

do município de Capela, localizada no estado de Sergipe, no Brasil, município da 

Região Cotinguiba, situada na Zona da Mata do estado. Essa Região está subdividida 

em duas microrregiões: a microrregião do Cotinguiba, na qual se encontra além do 

município de Capela, os municípios de Divina Pastora, Santa Rosa de Lima e Siriri, a 

outra microrregião é a do Baixo Cotinguiba, onde estão localizados os municípios de 

Carmópolis, General Maynard, Laranjeiras, Maruim, Riachuelo, Rosário do Catete e 

Santo Amaro das Brotas.  

Esta região constitui-se em um rico vale de terras de massapé, banhada pela 

grande bacia hidrográfica do Cotinguiba, isso proporcionou desde o século XVII a 

produção da cana-de-açúcar, desenvolvendo-se ao longo do tempo, com engenhos, 

destilarias, usinas de açúcar e agora de açúcar e álcool, chegando atualmente na 

hegemônica produção canavieira de Sergipe. 

A sede de Capela fica a 67 km da capital Aracaju. O município possui uma 

população de 30.761, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, obtendo uma 

densidade demográfica de 69,48 (hab/km²), com uma área territorial de 440,72Km² 

(Figura 01). A formação territorial de Capela acontece em princípios do século XVIII, 

com o capitão Luís de Andrade Pacheco e sua mulher, Perpétua de Matos França, que 

fixaram residência em terras situadas entre o rio Japaratuba e a localidade de Coité, área 

já abandonada pelos índios tupinambás, tangidos pela proximidade do homem branco.  
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Figura 1 – Sergipe: Localização do município de Capela, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sentimento religioso do casal determinou a doação, por escritura lavrada no 

tabelionato de Santo Amaro das Brotas, da quantia de cem mil réis, destinada à 

construção de uma capela sob o orago de Nossa Senhora da Purificação, no sítio 

denominado Tabuleiro da Cruz, em 1735. Com a construção da capela moradores 

circunvizinhos construiram novos estabelecimentos nas proximidades.  

O plantio do algodão, a cultura da cana e a produção do açúcar fomentaram o 

comércio e expandiram a localidade. Contudo, sua criação deve-se ao Alvará de 9 de 

fevereiro de 1813, mas, só com a Resolução do Conselho do Governo, aprovada pela 
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Lei provincial de 19 de fevereiro de 1835, criou-se o município sob a denominação de 

Nossa Senhora da Purificação da Capela, com território desmembrado do Têrmo da Vila 

de Santo Amaro das Brotas. A Lei n.° 1.331, de 28 de agosto de 1888, concedeu à sede 

municipal foros de cidade (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010). 

Nessa pesquisa propõem-se a investigar um recorte temporal de 1995, ano de 

ocupação e luta das famílias pela posse da terra, hoje o Projeto de Assentamento José 

Emídio dos Santos e enfatizar as transformações ocorridas, até 2014, por abranger o 

período de implantação do II Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) (2003-

2006), que possibilitou a criação do assentamento, este que também é o período de 

vigência do Plano Nacional de Agroenergia (2006–2011), o Programa de 

Desenvolvimento da Agroenergia (PDA) e o Programa Sergipano de Desenvolvimento 

Industrial (PSDI).  

Busca-se fazer uma análise crítica do discurso, com base no referencial teórico e 

na verificação da realidade do campo capelense, identificando se os objetivos propostos 

nos planos e programas foram atingidos, apontando os principais favorecidos por tais 

políticas. 

A metodologia de pesquisa baseia-se inicialmente na identificação das 

interpretações teóricas sobre: a expansão do setor sucroalcooleiro em geral, a análise 

dos sistemas de produção, a implantação da política de reforma agrária, o 

desenvolvimento dos assentamentos, os conceitos de campesinato, território, questão 

agrária, agrocombustíveis, segurança alimentar e soberania alimentar. 

Utilizaremos como categoria de análise geográfica o território, entendendo que o 

espaço e o tempo são as propriedades inalienáveis, indissolúveis e indissociáveis, que 

todo ser, coisa ou fenômeno têm e possuem. O território é uma construção histórica. É a 

sociedade que constrói o território ou parte dele. Oliveira (2009), entende que o 

território deve ser apreendido como síntese contraditória, como totalidade concreta do 

processo/modo de produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e 

mediações supraestruturais (políticas, ideológicas, simbólicas, etc) onde o Estado 

desempenha a função de regulação. Para o autor,  

 

O território é assim, produto concreto da luta de classes travada pela 

sociedade no processo de produção de sua existência. Sociedade 

capitalista que está assentada em três classes sociais fundamentais: 

proletariado, burguesia e proprietários de terra. Dessa forma, são as 
relações sociais de produção e o processo contínuo/contraditório de 

desenvolvimento das forças produtivas que dão a configuração 
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histórica específica ao território. Logo o território não é um prius ou 

um a priori, mas, a contínua luta da sociedade pela socialização 

igualmente contínua da natureza. O processo de construção do 
território é, pois, simultaneamente, 

construção/destruição/manutenção/transformação. É em síntese a 

unidade dialética, portanto contraditória, da espacialidade que a 
sociedade tem e desenvolve. Logo, a construção do território é 

contraditoriamente o desenvolvimento desigual, simultâneo e 

combinado, o que quer dizer: valorização, produção e reprodução 

(OLIVEIRA, 2009, p. 5-6). 

 

Entendendo o Projeto de Assentamento José Emídio dos Santos como território 

conquistado político e judicialmente, vislumbrando a vitória na batalha de camponeses 

contra oligarquias formadas há séculos e a hegemonia açucareira, entendendo também 

que o território é mutável e passível de transformações, percebemos as relações de 

poder que foram e estão sendo impressas neste território, à medida que vão ocorrendo 

os conflitos.  

Compreendemos que as políticas públicas de incentivos ao desenvolvimento e 

expansão dos agrocombustíveis, no âmbito nacional e estadual, acentuam estes 

conflitos, freia o avanço da reforma agrária e o desenvolvimento dos assentamentos, 

impondo novos desafios aos movimentos socioterritoriais. 

Diante da necessidade das interpretações teóricas realizamos levantamento 

bibliográfico com suas respectivas leituras, releituras, desconstruções, resumos, 

fichamentos, resenhas e colóquios com temas e leituras selecionadas, a fim de nos 

proporcionar um embasamento teórico que nos guiasse por toda a pesquisa, na 

prospectiva de um trabalho bem construído. Neste apanhado estão inúmeros artigos, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros, que nos elucidarão sobre os temas 

supracitados. 

Ciente de que muitas das informações sobre o tema não podem ser quantificadas 

e necessitam de uma interpretação mais ampla e cuidadosa, procuramos desenvolver 

uma pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa. 

Para uma melhor caracterização da área definida como recorte territorial na 

realização da pesquisa, foi necessária a realização de levantamento de dados estatíst icos 

que possibilitam traçar o perfil socioeconômico do município de Capela (SE), antes e 

depois da implantação do PA José Emídio. 

Para levantarmos e tratarmos os dados secundários se fez necessário realizar 

pesquisa junto aos órgãos públicos através de seus portais na internet e em suas sedes, 

como: o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, a Secretaria de Agricultura de 
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Capela, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), como também no órgão internacional 

FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação) entre outros 

órgãos. 

Os dados foram tabulados e transformados em gráficos e quadros, para melhor 

visualização no momento da análise. Foram levadas em consideração as limitações 

destes dados estatísticos e sua generalização da realidade social, os quais não deixam 

explícitas as desigualdades sociais e econômicas, nem sua variação ao longo do período 

analisado.  

 Os dados contribuíram para uma visão geral do município, em destaque à 

averiguação da produção, circulação e consumo, às necessidades da comunidade local, e 

às transformações socioeconômicas ocorridas a partir da expansão dos 

agrocombustíveis e a implementação das políticas públicas. 

Realizamos pesquisas de campo no Projeto de Assentamento José Emídio dos 

Santos para visualizarmos as contradições e os conflitos, visitas as Usinas instaladas em 

Capela e, em outro município (Nossa Senhora das Dores na Usina Campo Lindo), para 

fazermos uma análise crítica. As respectivas coletas de informações foram feitas através 

de entrevistas semiestruturadas, aplicação de 48 questionários no assentamento com 

perguntas abertas e fechadas, com auxílio de aparelho gravador, mas sem excluir a 

escrita.  

Realizamos entrevistas com representantes do assentamento, mas também com 

produtores locais não assentados, representantes do setor sucroalcooleiro e 

comerciantes. A realização dessas entrevistas teve como objetivo levantar informações, 

de caráter qualitativo, tais como: estratégia de atuação das empresas ligadas ao setor de 

agrocombustíveis; saber o que os assentados pensam sobre a produção de cana e como 

estão inseridos na terceirização da mesma, sua relação com os comerciantes e usineiros 

tensionada pelo conflito, identificando e analisando a circulação de produtos do 

assentamento, as estratégias de resistência e a subordinação. 

Elaboramos mapas para visualização e demonstração da localização do PA José 

Emídio no município de Capela, mediante dados georeferenciados do INCRA, 

constando todos os assentamentos de reforma agrária. 
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Realizamos coleta fotográfica das áreas visitadas a fim de registrar as diferentes 

formas de uso e verificar as mudanças na paisagem, assim como os problemas 

socioterritoriais enfrentados pelos assentados. 

Com os resultados obtidos ao longo da investigação, pretendemos estabelecer 

um diálogo com os camponeses e/ou suas organizações, com vistas a difundir o 

conhecimento construído, buscando contribuir com o protagonismo destes na tomada de 

decisões sobre suas realidades e na construção da autonomia camponesa. Essa forma de 

agir deve-se ao fato de que nos sentimos angustiados e preocupados com os rumos do 

campesinato, entendendo que não é possível uma neutralidade, mesmo sendo o mais 

profissional dos pesquisadores e desta forma não há impedimento do “eu humano” de 

sentir. “Uma base para a vida e outra para a ciência constituem a priori uma mentira” 

(MARX, 2006).  

As questões que nortearam a pesquisa foram: quais os impactos sociais 

decorrentes da reconfiguração territorial no campo e seus rebatimentos no assentamento 

José Emídio dos Santos em Capela (SE)? Quais as relações que se processam entre 

camponeses e setor sucroalcooleiro? Há uma territorialização ou monopolização do 

território camponês pelo capital monopolista sucroalcooleiro? Há uma diminuição na 

produção de alimentos e da policultura diante da expansão da produção de 

agrocombustíveis em Capela? Em que nível a produção dos agrocombustíveis interfere 

na segurança alimentar e distância da soberania alimentar dos camponeses em Capela? 

Foram com estas indagações, que fomos guiados, analisando, compreendendo, 

desvendando e comprovando as inúmeras transformações no campo capelense, este que 

é parte do espaço geográfico e que deve ser analisado geograficamente. 

Para tentar responder a essas questões estabelecemos como objetivo geral 

analisar o processo de subordinação camponesa no campo capelense, diante do 

movimento contraditório do desenvolvimento das forças produtivas do capital, a partir 

do setor sucroalcooleiro. Além do objetivo geral, definiram-se como objetivos 

específicos: Identificar os componentes materiais da subordinação dos camponeses do 

Assentamento José Emídio relacionando com os processos contraditórios de 

territorialização e monopolização do capital sucroalcooleiro; Analisar as atuais 

modificações na questão agrária Capelense, provocadas pelo Plano Nacional de 

Agroenergia (2006 – 2011), o Programa de Desenvolvimento da Agroenergia (PDA) e o 

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI); Analisar as transformações 

no uso da terra, identificando a possível diminuição das áreas de produção de alimentos 
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pelos camponeses do assentamento em detrimento da produção da cana-de-açúcar e 

seus impactos socioeconômicos; Analisar a reconfiguração territorial do campo 

capelense diante da expansão dos agrocombustíveis, destacando o papel do campesinato 

nesta conjuntura. 

 Para atingir os objetivos estabelecidos estruturamos um trabalho com três 

capítulos, além desta introdução e considerações finais. O primeiro capítulo, intitulado 

Subordinação e resistência do campesinato diante do movimento do capital 

agroenergético, vem afirmar e reafirmar o conceito de camponês na prospectiva de luta 

pela terra e na terra, entendendo o campesinato como classe. Identificamos os 

componentes materiais da subordinação dos camponeses, a partir de estudos realizados 

no Brasil, com os processos contraditórios de territorialização e monopolização do 

capital sucroalcooleiro. 

 No segundo capítulo, intitulado A Questão Agrária capelense e as políticas 

públicas: Plano Nacional de Agroenergia e Programa de Desenvolvimento da 

Agroenergia, analisamos as atuais modificações na questão agrária capelense, 

provocadas pelo Plano Nacional de Agroenergia (2006 – 2011), o Programa de 

Desenvolvimento da Agroenergia (PDA) e o Programa Sergipano de Desenvolvimento 

Industrial (PSDI), desvelando suas consequências e os verdadeiros beneficiados. 

 O terceiro capítulo, chamado de As transformações no uso da terra e a 

reconfiguração territorial do campo capelense, identificamos os processos de 

territorialização do capital agroenergético e monopolização do território camponês, 

analisando as transformações no uso da terra, com a diminuição das áreas de produção 

de alimentos pelos camponeses do assentamento em detrimento da produção da cana-

de-açúcar e seus impactos socioeconômicos, estabelecendo-se dessa forma uma 

reconfiguração territorial do campo capelense diante da expansão dos agrocombustíveis. 
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2. INICIANDO A REFLEXÃO 

 

As mudanças não decorrem apenas do uso de armas, de atores 

econômicos e disputas políticas, elas se realizam também por 

meio do constante avanço do conhecimento, porque a verdade 

tem uma capacidade revolucionária para transformar 

sociedades (SHANIN). 

 

 

 Por termos escolhido como recorte para a análise empírica o projeto de 

assentamento José Emídio dos Santos, assentamento que como muitos outros do país 

estão calcados nas contradições, relações de poder, foco de resistência e composto quase 

que em sua totalidade por camponeses, obrigatoriamente precisamos entender o 

camponês, definir conceitualmente, analisar suas formas de organização, seus costumes 

e valores. Compreender de que forma viveram e vivem no capitalismo, suas 

controvérsias, suas raízes históricas e suas contradições. Entender o modelo de 

desenvolvimento rural brasileiro e situar-nos na problemática agrária. Ainda se faz 

necessário analisar as distintas formas de organização do sistema produtivo e as 

consequências para o camponês, diante de cada processo histórico. Por fim, entender 

como o camponês está atualmente inserido dentro do modo de produção vigente – o 

capitalismo e de que forma resiste. 

 Não fizemos este trabalho com exageros terminológicos, mas com grande 

preocupação em algumas terminologias, não queremos a moda intelectual de estudos 

camponeses, no entanto queremos testar os conceitos ou voltar as suas raízes 

epistemológicas, pois o momento é mais do que propício ele é eminente. Não 

esquecendo que como estudiosos devemos sempre mergulhar diretamente nas realidades 

e nos problemas políticos e sociais (SHANIN, 2005). 

 

 

2.1 As diferentes concepções de camponês 

 

Dentro das concepções teóricas sobre o campesinato, temos autores que 

entendem como classe social da sociedade feudal e como resquício social em vias de 

extinção, entre estes estão Lênin (1988), Abramovay (2007), seguidores destes e autores 

que fizeram várias interpretações de Marx (1988). 
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O campesinato antigo não se „diferencia‟ apenas: ele deixa de existir, 

se destrói, é inteiramente substituído por novos tipos de população 

rural, que constituem a base de uma sociedade dominada pela 
economia mercantil e pela produção capitalista (LENIN, 1988, p. 

113).  

 

Seguindo a mesma linha Abramovay afirma que  

 

(...) não vende força de trabalho, mas que não vive basicamente da 
exploração do trabalho alheio. Nesse plano, então, no mundo 

capitalista, o camponês pode ser no máximo um resquício, cuja 

integração à economia de mercado significará fatalmente sua extinção 

(Abramovay, 2007, p. 63).  
 

 

No entanto, para Marx  

 
A grande massa da nação francesa é, assim, formada pela simples 

adição de grandezas homólogas, da mesma maneira por que batatas 

em um saco constituem um saco de batatas. Na medida em que 
milhões de famílias camponesas vivem em condições econômicas que 

as separam umas das outras, e opõem o seu modo de vida, os seus 

interesses e sua cultura aos das outras classes da sociedade, estes 

milhões constituem uma classe. Mas, na medida em que existe entre 
os pequenos camponeses apenas uma ligação local e em que a 

similitude de seus interesses não cria entre eles comunidade alguma, 

ligação nacional alguma nem organização política, nessa exata medida 
não constituem uma classe. (MARX, 1988, p. 115).  

 

 

Entendemos que não é o caso de várias comunidades, dos assentamentos e o 

assentamento ao qual estudamos, pois os mesmos além de possuírem uma ligação local, 

ligação parental, de vizinhança, também possuem interesses semelhantes, primeiro na 

luta pela terra, e hoje a luta pela permanência na terra, para viver da terra e ter sua 

autonomia, criando uma comunidade para que se faça cumprir seus direitos, 

estabelecendo ligação externa, principalmente, a partir da organização política, através 

de associações, cooperativas e movimentos sociais. Desta forma entendemos os 

camponeses como uma classe social que está longe do fim, que persiste ao longo dos 

séculos atravessando sistemas econômicos, o que nos leva a classificá-los como uma 

classe imorredoura. 

O sistema capitalista hegemônico que determina e organiza o trabalho, a 

apropriação da terra em diversas formas sociais pulverizadas pelo globo, não destruiu o 

camponês. Os processos sociais que proporcionam sua permanência são mais concisos e 

arrebatadores do que aqueles que os levam a desintegração. Podemos falar em recriação, 
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redefinição, diversificação do campesinato, mas não de final do mesmo. Não é possível 

falar na erradicação do camponês nem mesmo nas sociedades socialistas (MOURA, 

1986). 

A espacialização do capitalismo na Europa, fez com que classes sociais 

desaparecessem, algumas diminuíssem e outras surgissem. Ocorreu massivamente a 

destruição social de camponeses, pela expropriação e transformação em proletários 

rurais e urbanos. Tudo isto indicava o desaparecimento do campesinato, no entanto 

 

Em determinados contextos históricos, esta foi de fato a tendência 

predominante. Na maioria, porém, o camponês adaptou-se e foi 

adaptado, transformou-se e foi transformado, diferenciou-se 
internamente, mas permaneceu identificável como tal. Teve suas 

formas de produção e organização de vida redefinidas e, em larga 

medida, postas a serviço de uma realidade estrutural mais poderosa: a 
engrenagem de reprodução do capital (MOURA, 1986, p. 18-19). 

 

Toda sociedade brasileira está perpassada por uma relação dialética de 

elementos constitutivos, estando ligada aos processos que distingue o desenvolvimento 

desigual e combinado do capitalismo. Com isso, não é possível traçar um destino para o 

campesinato em nossa sociedade. Esta classe social e seu destino são definidos ao longo 

de sua história, por suas ocupações no campo de lutas, diante da questão agrária, das 

escolhas e estratégias (MARQUES, 2008). 

Enquanto que em outros países da Europa e América Latina se utilizava 

amplamente a denominação de camponês, no Brasil em várias regiões os nomes eram 

bem diferentes e diversos (caipira, caiçara, tabaréu, caboclo), assim como seu par 

dialético o latifundiário (estancieiros, fazendeiros, senhores de engenho, seringalistas). 

 

Essas novas palavras – camponês e latifundiário – são palavras 

políticas, que procuram expressar a unidade das respectivas situações 
de classe e, sobretudo, que procuram dar unidade às lutas dos 

camponeses. Não são, portanto, meras palavras. Estão enraizadas 

numa concepção da História, das lutas políticas e dos confrontos entre 

as classes sociais. Nesse plano a palavra camponês não designa apenas 
o seu novo nome, mas também o seu lugar social, não apenas no 

espaço geográfico, no campo em contraposição à povoação ou à 

cidade, mas na estrutura da sociedade, por isso, não é apenas um novo 
nome, mas pretende ser também a designação de um destino histórico 

(MARTINS, 1986, p. 23-24). 

 

Conceição (1991) afirma que para Chayanov os objetivos da produção 

capitalista e camponesa não são excludentes. Os camponeses podiam adentrar no 
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mercado, sem com isso provocar a sua desintegração. Em sua concepção a unidade de 

produção familiar é sujeito criador de sua própria existência, a sua permanência 

acontece no equacionamento do trabalho e necessidade, produzindo apenas valor de 

uso, tendo o autoconsumo como desígnio. 

Alguns autores fazem uma grande confusão quando dizem que o camponês e o 

latifundiário são elementos estranhos ao capitalismo, ou seja, resquícios feudais, pelo 

contrário são criações do próprio capitalismo. Portanto, não se podem confundir estas 

relações não capitalistas como pré-capitalistas, como se estas fossem sinônimas 

(CONCEIÇÃO, 1991). 

 

A expansão do capital se faz de forma desigual e contraditória. Se os 
camponeses são expulsos da terra por causa desta expansão, 

estabelecendo relações de trabalho assalariado, a sua permanência na 

terra é necessária também a esta expansão, engendrando relações de 
trabalho não capitalistas. Ao se utilizar da mão de obra não 

remunerada (parceiro, camponês), o capitalista recebe parte do fruto 

do trabalho destes. Converte-o em mercadoria e o transforma em 

capital. Desta forma ao criar e recriar o trabalho camponês (forma não 
capitalista de produção) ele expande o seu capital (CONCEIÇÃO, 

1991, p. 94). 

 

As relações não capitalistas de produção que se processam no campo são 

produtos do próprio desenvolvimento contraditório do capital. Elas acontecem, 

sobretudo pela sujeição da renda da terra ao capital, onde a renda camponesa é 

apropriada pelo capital monopolista, convertendo-se em capital (OLIVEIRA, 1986). 

 

A economia camponesa nega a fórmula capitalista de produção em 

que a mercadoria é objeto de reprodução de mais valor e, mesmo 

contraditoriamente estando nela inserido, o campesinato estrutura-se 
fundamentado em aspectos determinantes que permitem a sua 

reinvenção. [...] O valor assume condição diferenciada no 

campesinato, não se estabelecem metas com o objetivo de garantir 
mais valia, a real estrutura está sedimentada nos princípios do 

pequeno produtor, no valor camponês. Assim, a prática agrícola não 

se dá unicamente como um negócio e os recursos de que dispõe não 
estão direcionados para o crescimento econômico como fim único. A 

ênfase dada ao valor de uso garante as características diferenciadas do 

trabalho campesino [...] Na leitura marxiana a lógica camponesa está 

inserida numa economia mercantil pautada em uma circulação simples 
de mercadoria, ou seja, vende-se a produção para obter dinheiro que 

será revertido em outra mercadoria para satisfazer a necessidade da 

família (SANTOS, 2012b, p.43-44). 
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No capitalismo ao analisar a realidade agrária, é correto dizer que a sociedade 

urbana capitalista transforma-se no determinante principal da mudança social 

econômica, ao mesmo tempo em que o campesinato transforma-se em um segmento de 

um mundo estruturado de modo muito diferente. No entanto, a singular organização 

camponesa permanece, mesmo que modificada, por causa de sua ambiguidade dentro do 

capitalismo: integrado e marginal, complementar e contraditório, dentro e fora ao 

mesmo tempo (MARQUES, 2008). 

 Outros autores entendem o campesinato como categoria social da classe 

trabalhadora, ocorrendo desta forma a negação de sua exclusividade enquanto classe 

que luta pela sua existência e reafirmando seu desaparecimento. 

Os próprios teóricos do Movimento Social dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 

negaram em um primeiro momento o campesinato e hoje entendem como fração da 

classe trabalhadora. 

 

Passada essa fase mais contundente de ojeriza e de negação do 
campesinato, nota-se um novo momento na produção teórica do MST, 

o de reconhecimento e “tolerância” com relação ao camponês. 

Contudo, este camponês aparece como fração de classe e, assim, fala-
se em camponês, nunca em classe camponesa. Desse modo, o 

campesinato passa a ser entendido como fração da classe trabalhadora, 

o que na essência não muda muito o papel clássico dado a ele pelos 

intérpretes de Marx, o seu desaparecimento enquanto classe 
camponesa (ALMEIDA, 2005, p.143). 

 

 Sabemos que estes pensadores têm um entendimento diferente do nosso, contudo 

muitas interpretações são semelhantes e suas contribuições para os estudos da geografia 

são enormes, inclusive para os debates, sejam eles de concordância ou discordância, 

desta forma não deixaremos de citá-los. 

 

O propósito aqui, portanto, não é questionar a existência deste espaço 

pedagógico, mas, o ideário interpretativo dessas experiências, ou 

melhor, os seus significados para o futuro histórico do campesinato 

como, por exemplo, o fato de este ser considerado uma fração da 
classe trabalhadora, tendo com isso sua singularidade, inclusive de 

consciência, diluída na categoria genérica de trabalhador (ALMEIDA, 

2005, p. 153). 

 

É diante das contradições que enxergamos os problemas e percebemos que o 

campesinato sinônimo de luta pela terra e na terra é uma classe. O camponês em 

qualquer continente, país ou região diferem em conteúdo de maneira tão rica quanto o 
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próprio mundo. A história acrescenta a dimensão da diversidade, pois este poderia não 

ser o mesmo em diferentes anos, décadas e séculos. Uma conceituação mais estrita do 

contexto social salientará tudo isso e ainda mais, pois, tomando alguns exemplos, 

significados semelhantes podem ser atribuídos, em diferentes períodos e sociedades. 

Devemos entender como esse conceito é usado no processo de conhecimento das 

sociedades e só dentro deste contexto a definição de camponês pode ser entendida 

(SHANIN, 2005). 

 

[...] constatamos que a palavra camponês foi importada para o Brasil, 

tendo sido enfatizada a partir da década de cinquenta, com as ligas 

camponesas. Observou-se que não obstante a influência da concepção 
leninista na associação do conceito de camponês, passando a 

incorporar um conteúdo ideológico de um tempo passado, ao 

resguardar o valor político, de organização, de luta de classes, a 
palavra camponês apresenta-se como um signo ideológico, 

plurivalente. Representa o indicador das transformações sociais. 

Apresenta-se como signo revolucionário, na representação dos 
conflitos no campo, no espaço da apropriação e da exploração 

(CONCEIÇÃO, 1991, p. 157-158). 

 

É claro que a classe camponesa tem suas semelhanças em todo o mundo, porém 

não é possível estudá-la de forma comparativa e sistemática, pois a mesma se adéqua ao 

espaço-tempo em que está imbricada. Contudo esta classe tem em sua base histórica o 

tripé, terra, trabalho e família. Buscando sempre sua autonomia e sustento de seus pares. 

“A existência plena do camponês está relacionada à sua trilogia básica: família, terra e 

trabalho. A manutenção da combinação desta trilogia se constitui, assim, na luta 

histórica travada por este camponês no cenário histórico brasileiro” (SANTOS, 2012a p. 

118). 

Woortmann (1990), fala sobre a ética camponesa pautada na terra, trabalho e 

família como valores morais e categorias nucleantes intimamente relacionados entre si, 

tendo também como princípios organizatórios centrais a honra, a hierarquia e a 

reciprocidade. 

 

Para os geógrafos que assumem a postura de “críticos” e se 

fundamentam na teoria marxista, embora haja divergência de análise 

sobre a “questão camponesa”, pelos seus escritos pode-se afirmar que 
há uma unidade de definição de camponês. De forma geral define-se 

camponês como o pequeno produtor que se apóia no trabalho familiar. 

Há uma diversidade, entretanto, na concepção das formas em que se 

dão as relações de produção na agricultura, onde se estabelecem as 



29 

 

diferenciações conceituais do camponês, enquanto classe 

(CONCEIÇÃO, 1991, p. 86). 

 

Contraditoriamente o desenvolvimento capitalista que concentra a terra, também 

empurra uma parcela cada vez maior da população para as cidades, gerando nas mesmas 

uma massa cada vez maior de pobres e miseráveis. Entretanto, ao mesmo tempo, esta 

exclusão atinge também o próprio campo. Certamente, a maioria dos filhos dos 

camponeses, cujas terras sejam inferiores a 10 hectares, jamais terá condição de se 

tornar camponês nas terras dos pais. A estes caberão apenas o caminho que os levará à 

cidade, ou o caminho que os levará à luta pela reconquista da terra (OLIVEIRA, 2001). 

 

[...] teimosamente os camponeses lutam no Brasil em duas frentes: 

uma para entrar na terra, para se tornarem camponeses proprietários; 
e, em outra frente, lutam para permanecer na terra como produtores de 

alimentos fundamentais à sociedade brasileira. São, portanto, uma 

classe em luta permanente, pois os diferentes governos não os têm 
considerado em suas políticas públicas (OLIVEIRA, 2001, p. 189). 

 

Os governos atuais que dizem privilegiar os camponeses, imprimindo um 

discurso de políticas públicas para agricultura familiar é um engodo, pois todas estas 

obedecem à mesma lógica capitalista de acumulação, elegendo o modelo do 

agronegócio como o ideal, onde toda e qualquer agricultura precisa adequar-se aos 

parâmetros estabelecidos, aquelas que não se encaixam são pulverizadas, desta forma as 

políticas públicas voltadas para o campo brasileiro são feitas para beneficiar direta e 

indiretamente o agronegócio. 

Por esse motivo, a luta pela terra desenvolvida pelos camponeses no Brasil é 

uma luta específica, moderna, característica particular do século XX. Entendemos que o 

século passado foi, por excelência, uma época de formação e consolidação do 

campesinato brasileiro enquanto classe social (OLIVEIRA, 2001). 

Falando sobre a economia camponesa teremos algumas características 

interessantes que devemos levar em conta: formas extensivas de ocupação autônoma 

(trabalho familiar), controle dos meios de produção, economia de autoconsumo e 

qualificação ocupacional multidimensional. Outros autores apontam características 

economicamente relevantes como o planejamento da produção e o cálculo do 

desempenho diferem substancialmente dos de uma empresa capitalista. As noções de 

subconsumo camponês de Kautsky e de “auto-exploração” de Chayanov aparentemente 

indicam uma generalização de pobreza e opressão, mas também às suas resoluções 
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específicas, sob formas que não operam fora do âmbito da economia camponesa 

(SHANIN, 2005). 

 

Ao mesmo tempo, o cerne de suas características determinantes parece 

repousar na natureza e na dinâmica do estabelecimento rural familiar, 
enquanto unidade básica de produção e meio de vida social. O 

camponês deve ser compreendido, portanto, através da investigação 

das características do estabelecimento rural familiar camponês, tanto 
internas quanto externas, isto é, suas especificidades reações e 

interações com o contexto social mais amplo. Um ponto a ser 

lembrado, especialmente no contexto das diversas experiências 

“ocidentais”, é que a essência de tal unidade reside não no parentesco, 
mas na produção. A repetição mundialmente abrangente de traços 

econômicos, políticos e culturais, assim como dos típicos padrões de 

sua dinâmica, teria a ver com o modus operandi dos estabelecimentos 
rurais familiares camponeses e com as formas específicas em que se 

vinculam e se transformam (SHANIN, 2005, p. 5-6). 

 

Shanin (2005) afirma que aparentemente, sob certas condições, os camponeses 

não se desintegram, não se tornam empresários capitalistas e trabalhadores assalariados, 

e tão somente são pauperizados. Resistem ao mesmo tempo em que se recriam 

integrando-se à economia capitalista vigente. Eles continuam existindo como unidades 

agrícolas diferentes em estrutura e tamanho, do clássico estabelecimento rural familiar 

camponês, exploradas por Kautsky parcialmente. Os camponeses são marginalizados, 

mas não concordamos quando Shanin fala que a importância da agricultura camponesa 

dentro da economia nacional diminui, no Brasil ocorre o contrário, cada dia ela tem 

mais importância, pois dela sai os 70% dos alimentos consumidos no país (dados do 

censo agropecuário 2006); discordamos também que a mesma tenha o crescimento mais 

lento de sua produção e desta forma seja atrasada. O que não cresce são as terras 

distribuídas aos camponeses, ao passo que estes diminuem pela expropriação. A 

importância dos camponeses na sociedade está sendo escamoteada em detrimento do 

agronegócio. Porém, sabemos que: 

 

Eles servem ao desenvolvimento capitalista em um sentido menos 
direto, um tipo de “acumulação primitiva” permanente, oferecendo 

mão-de-obra barata, alimentação barata e mercados para bens que 

geram lucros. Eles produzem, ainda, saudáveis e tolos soldados, 
policiais, criadas, cozinheiras e prostitutas; o sistema pode sempre 

fazer algo mais de cada um deles. E, obviamente, eles, isto é, os 

camponeses, dão trabalho e problemas para os estudiosos e 

funcionários, que quebram a cabeça em torno “da questão do seu não-
desaparecimento” (SHANIN, 2005, p. 9). 
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Todos os conceitos são caminhos para uma análise, são úteis e podem ser 

utilizados, porém estão à mercê das perguntas, dos questionamentos mais gerais 

relacionados, contudo ao esclarecimento da realidade. No entanto, nenhuma dessas 

conceituações pode ser amordaçada ou ser totalizadora, “exceto aquelas que são 

tautológicas e/ou triviais” (SHANIN, 2005). 

 

Os camponeses entraram na discussão marxista como a pré-história 
analítica do capitalismo, como sua forragem passiva dentro da 

“acumulação primitiva”, mas, em particular, como classes históricas 

“para si” com, por assim dizer, baixo “caráter de classe”, explicável, 
por sua vez, dentro dos termos da especificidade camponesa. A 

utilização e as ênfases diferem no tempo e no contexto. Os 

camponeses pertencem aos tempos antigos e medievais no 

Grundrisse, ao passado mais imediato da Inglaterra em O Capital, de 
Marx, mas são centrais à análise da história política atual da França e 

ao futuro político da revolução proletária em “países de maioria 

camponesa”. “Classe para si” representa aqui não apenas uma 
definição mais expressiva do que “classe em si”, mas também um 

nível diferente de abstração, não apenas como uma construção 

analítica, não apenas “portadora” de características de uma “matriz” 

geral, mas um grupo social que existe na consciência direta e na ação 
política de seus membros. Somente a conceituação de uma classe 

como ator e sujeito da história social permite levantar questões como 

cristalização e descristalização de classe, coalizões de classes 
temporárias, retiradas, vitórias e derrotas. A luta de classes significa, 

neste nível, não apenas uma contradição objetiva de interesses, mas 

uma confrontação real de organizações específicas, palavras de ordem 
e homens. Uma geração depois, os camponeses, historicamente reais, 

gradualmente tomaram o lugar de seus congêneres conceituais, 

analíticos e abstratos “em si”, à medida que os escritos e os feios de 

Lênin se tornavam maduros, politicamente mais profundos, mais 
fortes na confrontação decisiva e mais perto da vitória. Algum dia, 

uma história similar sobre Mão e Tito também será escrita. Quando a 

análise política imediatamente relevante reconheceu o lugar dos 
camponeses, estes se transformaram, de derivações e deduções, em 

exércitos e atores; e, simultaneamente, admitiu-se, cada vez mais, a 

autonomia analítica relativa da classe com relação ao(s) modo(s) e/ou 
sociedade a que se vincula. Os camponeses tornaram-se, de fato, uma 

classe, mesmo “dentro de um país capitalista” – citando o Lênin pós-

1906 (SHANIN, 2005, p. 9). 

 

Não chegamos a um final feliz, apesar de aclaradas todas as dúvidas ou ter 

colocado ainda mais, porém, reconhecidos os camponeses como o que realmente são, 

uma classe. O campesinato é uma classe, uma economia, uma parte da sociedade e 

outros signos que ainda não conceituamos. Apenas na definição de uma problemática 

torna possível a formação de referências conceitualmente válidas. A realidade social não 

pode ser monopolizada e dividida por um tipo de unidade de análise devidamente 
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selecionado, derivando todas as conclusões. Não há pureza na realidade, nem pode ser 

pura. É claro que “livrar-se das impurezas significa desfazer-se justamente dos pontos 

onde a perplexidade engendra a descoberta nas ciências sociais” (SHANIN, 2005). 

 

As questões fundamentais da realidade social ou podem ser 

compreendidas em um nível razoável de sofisticação epistemológica, 

ou não podem de modo algum. Ao mesmo tempo, inclusive o rigor 
mais estrito de dedução, por si só, não pode resolver os problemas 

básicos, mais do que o uso correto do silogismo pode nos provar a 

existência do mundo à nossa volta. Em última instância, os conceitos 
devem servir não a “uma questão de reconciliação dialética de 

conceitos”, mas à “compreensão das relações reais”. Devemos 

acrescentar, aqui, o compromisso, dentro da tradição socialista, de 

definir as dimensões da opressão do homem pelo homem e os 
caminhos da luta para combatê-las. Excetuando sua mistificação e sua 

utilização ideológica, o conceito de campesinato cumpriu, muitas 

vezes, todos esses serviços. Esta capacidade ainda não se esgotou 
(SHANIN, 2005, p. 19). 

 

Na produção acadêmica brasileira e entre os políticos e técnicos do Estado, o uso 

do conceito de camponês foi sistematicamente substituído por pequeno produtor, desde 

o início do período militar até o início da década de 1990, quando essa expressão dá 

lugar à noção de agricultura familiar. Um jogo ideológico imperceptível para muitos, 

mas de grande eficácia na contenção das lutas camponesas, descaracterizando e 

enfraquecendo politicamente o movimento, diluindo a classe e enviando-a para o 

mesmo “saco de batatas”. 

 

 

2.2 Camponês versus Agricultor Familiar 

 

Na atualidade vivenciamos uma guerra política, com criações ideológicas, 

mascaramentos e grandes falácias. As batalhas são travadas no campo do conhecimento 

e as maiores armas são criações de conceitos, desconceituações e esvaziamento de 

conceitos. Quando falamos em conceito falamos de palavras que se concatenam e 

reunidas definem outra palavra ou um jogo de palavras. Nós pesquisadores deveríamos 

ter o máximo de cuidado ao usá-las, pois, podemos assumir um discurso político e 

ideológico de banalização, repressão, criminalização e alienação. Discursos bem 

utilizados pelo Estado e mídia em suas diferentes formas (TV, rádio, jornal, etc.), duas 
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instituições que estão a serviço do sistema capitalista, que aumenta cada vez mais o 

fosso entre as classes antagônicas e mantêm o domínio da classe dominante.  

 

Na ciência geográfica, diante desta situação e enquanto produtora de 

conhecimentos sobre a realidade espacial, as questões conceituais 
necessitam ser aclaradas, pois as perspectivas teóricas e políticas com 

que se analisa um fato denotam compreensões pré-determinadas da 

realidade e da ciência geográfica. O debate sobre as transformações 
sócio-espaciais na Geografia não pode ser mascarado pelas formas 

societais impetradas pelo capital, viabilizadas pelo Estado e 

aplaudidas pelos “empreendedores” capitalistas e seus intelectuais que 

negam a existência da agricultura camponesa e/ou escamoteiam a 
reflexão através da denominação de “agricultura familiar” 

(MENDONÇA e THOMAZ JÚNIOR, 2011, p. 35). 

 

Quando usamos a palavra camponês assumimos um discurso que tem uma 

intenção política sim, mas que nos mostra a realidade, que se volta para uma história de 

luta, de revolução e isso não pode estar fadado ao esquecimento, não podemos permitir 

sua repressão ou criminalização. O não uso da palavra não nos deixa fora dessa guerra, 

pelo contrário inconsciente ou conscientemente escolhemos um lado, o da classe 

dominante e assumimos a banalização das coisas, dos acontecimentos, de que tudo está 

bom, que deve permanecer e, tudo vai melhorar naturalmente com o tempo.  

Não são sinônimas as expressões agricultura familiar e agricultura camponesa. O 

uso do conceito de agricultura familiar não se faz possível explicar a emergência dos 

movimentos sociais que lutam pela terra e pela Reforma Agrária no Brasil, nem 

considera o ethos de campesinidade que circundam as relações sociais nos vários 

territórios nacionais. As políticas públicas baseadas no neoliberalismo e mascaradas por 

termos como “gestão empreendedora”, negam o campesinato e visam transformar os 

camponeses e outros trabalhadores rurais em gestores e pequenos empresários, não 

compreendendo que não se pode alterar pela força e/ou por decreto, a histórica trajetória 

de existência e permanência desses sujeitos sociais (MENDONÇA e THOMAZ 

JÚNIOR, 2011). 

 

Quando se faz a opção pelo uso de trabalhador familiar em 

substituição a camponês o argumento básico é torná-lo límpido, 

todavia a forma como vem sendo utilizado produz, em contrapartida, 
um reducionismo, em função do esforço para trazer estes homens e 

mulheres para a moderna economia. Logo, neste processo, perde-se a 

dimensão da terra como conteúdo moral, terra de trabalho, e passa-se 
a trabalhar a partir de uma concepção mercantil da terra (ALMEIDA, 

2003, p. 77).  



34 

 

 

Depois da guerra do Vietnã, na qual os vietnamitas formados por noventa por 

cento de camponeses venceram a guerra contra o imperialista país estadunidense, 

surgiram inúmeras publicações e debates sobre o campesinato. Usar a palavra camponês 

virou marketing, para publicar e vender. O uso demasiado e sem profundidade do 

produto, acabou desgastando, assim como todo modismo. Quando ocorre este fato 

buscam-se quase sempre novos conceitos. Vivemos em um período, especialmente no 

Brasil, onde se busca trocar o conceito de camponês, fora de moda, por agricultor 

familiar, na moda (PAULINO e ALMEIDA, 2010). 

Fazer isso é esquecer todo o processo de luta, de revolução embutido na palavra 

camponês e tentar aniquilar todas as lutas futuras. Foi através do envolvimento do 

campesinato nas lutas revolucionárias, que conhecemos o mundo como ele é hoje.  

 

O camponês marcou sua presença na contestação da sociedade feudal 

européia, na formação e luta da população trabalhadora das novas 

colônias americanas e nas complexas tramas sociopolíticas em que se 
envolveu o capitalismo nascente nas sociedades da África e Ásia. 

É essa grande transformação, que contém revoluções sociais de 

envergadura, que se utiliza do campesinato como força política e 

militar para concretizar o florescimento da sociedade burguesa. É 
também essa grande transformação que abala visceralmente as raízes 

da vida camponesa. O processo ocorre distintamente na Inglaterra, 

França, Índia ou Rússia [...] Também ocorre de forma original na 
formação das sociedades coloniais como a brasileira e a mexicana 

(MOURA, 1986, p. 42-43). 

 

Através da participação do campesinato nas revoluções Mexicana em 1910, 

Russa de 1905 e 1917, Chinesa de 1921 em diante, Vietnamita de 1961, Argelina de 

1954, Cubana de 1958 e das lutas no Brasil como a Revolta de Canudos de 1896 a 1897, 

a Revolta do Contestado de 1912 a 1916, a Revolta do Formoso durando uma década 

em 1950, construindo um território livre dominado por camponeses em Goiás, e várias 

lutas que vêm sendo travadas até hoje, nos fazem crer que não há uma abolição do 

campesinato, mas sim uma recamponização ou recampesinização. 

 

A luta pela terra hoje existente no país constitui, de um modo geral, 

mais um capítulo da história do campesinato brasileiro, movido pelo 
conflito entre a territorialidade capitalista e a territorialidade 

camponesa inaugurado com a criação do mercado de terras no Brasil 

na segunda metade do século XIX. Mas as novidades dessa luta na 

atualidade são muitas, a começar pelo processo de recampesinização 
da família sem-terra que se dá com o assentamento destas. Esse 
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processo representa um movimento em sentido oposto ao processo de 

proletarização em curso no campo e que nega o poder incondicional e 

avassalador deste, demonstrando que a possibilidade de recriação 
camponesa não se esgota com a expropriação e migração destas 

pessoas para a cidade (MARQUES, 2008, p. 65). 

 

É claro que apesar da recamponização o número de camponeses expropriados, 

transformados em proletários e pequenos capitalistas cresce, porém a insatisfação 

camponesa é alimentada, a história das lutas e revoluções estão servidas em diversas 

bandejas, para nos mostrar o que acontece quando camponeses são pisoteados, 

oprimidos e pressionados. 

Voltamos a repetir que a substituição de conceito não passa de um modismo, 

pois não há um aprofundamento teórico-metodológico que subsidie essa proposta de 

vários intelectuais de substituir o conceito de camponês pelo termo agricultor familiar. 

A proposta pode até ser moderna e palatável, mas para a classe burguesa incomodada 

com a memória de luta dos camponeses. É óbvio que ao aceitar essa ideia de agricultura 

familiar promoverá o esquecimento dos conflitos pela apropriação da terra no Brasil. 

Ocorrendo isso a Reforma Agrária deixaria de ser prioridade e não necessitaria ser 

realizada pelo Estado. Escamoteando a contradição negando o futuro dos camponeses, 

ratificando os estereótipos construídos pelas elites, diante de uma reflexão sobre a 

reforma agrária que não é aceita (ALMEIDA, 2003).  

Assim como também é moda o conceito de pluriatividade, que se diferencia do 

conceito genérico de múltiplas atividades que sempre existiu na unidade de produção 

camponesa, mas, que as atividades não agrícolas nunca foram centrais, não havendo a 

separação entre os meios de trabalho e o objeto de trabalho, produção e reprodução, 

moradia e trabalho. Marx já nos mostrava que o conceito de múltiplas atividades é 

anterior e que o camponês sempre sofreu expropriação e não se ateve somente ao 

trabalho agrícola, porque se constitui como unidade produtiva e reprodutiva, 

diferentemente de outros trabalhadores. A pluriatividade é uma relação econômica que 

se estabelece no espaço rural, submetendo-se aos interesses do capital, seguindo as 

exigências da indústria e a urbanização, tendo uma estreita relação com o processo de 

descentralização da indústria nos espaços agrários. Dessa forma, a tendência do capital é 

a de se utilizar do trabalho camponês, como mão de obra barata, com a finalidade de 

obter maior acumulação, através da mais-valia produzida nessas relações. A agricultura 

camponesa e a pluriatividade são antagônicas e caminham em direções contrárias 

(MACHADO e CASALINHO, 2010). 
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A pluriatividade é um conceito neoliberal que está atrelado ao de agricultor 

familiar, como forma de marginalizar o campesinato dos projetos desenvolvimentistas 

do Estado, demonstrando assim que, além de modismo, é mais uma estratégia de 

destruição do camponês. 

Para diferenciar ainda mais estes dois conceitos basta nos atentar para a natureza 

dos vínculos que os camponeses estabelecem com a terra, na qual esta se apresenta 

como resistência. A terra não representa uma mercadoria para acumular capital. Diante 

disto, o cultivo de qualquer planta não é apenas um produto agrícola comercial, este 

também faz parte do mundo camponês que está ligado intimamente à natureza. Sendo 

assim, a extensão territorial tem importante sentido, não para aumentar a produtividade 

e assim potencializar o mundo da mercadoria, algo que é defendido pelos aderentes da 

agricultura familiar, porém o que deveria ocorrer é o reconhecimento do território 

camponês como trincheira de resistência às diversas formas de dominação do sistema 

capitalista. “O território vai além de um local que se constitui como palco e 

condição/possibilidade para inserção no mundo da mercadoria no processo de 

mundialização das relações sociais de produção” (FABRINE, 2007). 

 

Todavia, o que se esconde por trás desse debate camponês versus 

agricultor familiar é a velha questão da irracionalidade do 

campesinato. A todo momento vemos o corolário de explicações dos 
arautos da agricultura familiar enaltecendo a capacidade de 

empreendedorismo dos novos agentes sociais (leia-se agricultores 

familiares), identificados como aqueles agricultores modernos que não 

tem medo do risco de investimento e da participação em mercados 
complexos. Ignoram que não é necessário criar outro conceito para 

explicar a complexidade desse sujeito social, bastaria analisar o 

processo de diferenciação interna do campesinato alicerçado na teoria 
chayanoviana do balanço trabalho-consumo, pois nela encontram-se 

as explicações para o trabalho não agrícola; para as decisões de 

renovação e ampliação de capital; para a migração temporária urbana 
das massas camponesas, enfim, para a motivação do trabalho 

camponês. Chayanov dá pistas acerca das possibilidades de 

diferenciação do campesinato a partir de situações ótimas, dentre elas, 

a presença dos fatores geradores de renda da terra, como localização e 
fertilidade, e do equilíbrio favorável da força de trabalho (PAULINO 

e ALMEIDA, 2010, p. 56-57). 

 

Agricultor familiar é um conceito criado pelo Estado brasileiro como forma de 

repressão de lutas e de esvaziamento de um conceito histórico que é o de camponês, 

mascarando sua verdadeira classe e alienando os trabalhadores a uma ascensão que 

jamais acontecerá. Tudo isto é feito porque “é função do Estado administrar a sociedade 
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de classe, conforme os interesses da classe dominante; é o que faz através de suas armas 

militares, jurídicas, ideológicas e econômicas” (SMITH, 1988, p. 79). O uso desse 

conceito tem ainda a intencionalidade de colocar todos no mesmo bojo, proletários 

rurais, posseiros, meeiros, pequenos capitalistas, camponeses, entre outros. É claro que 

todo camponês é um agricultor familiar, mas não podemos dizer que todo agricultor 

familiar é um camponês. 

 

[...] o Estado adquiriu uma existência particular junto da sociedade- 

civil e fora dela; mas esse Estado não é mais do que a forma de 
organização que os burgueses constituem pela necessidade de 

garantirem mutuamente a sua propriedade e os seus interesses, tanto 

no exterior como no interior. [...] Os escritores franceses, ingleses e 
americanos modernos afirmam todos, sem exceção, que o Estado só 

existe devido à propriedade privada, ideia essa que acabou por ser 

aceita pela consciência comum. Sendo, portanto o Estado a forma 

através da qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer os 
seus interesses comuns e na qual se resume toda a sociedade civil de 

uma época, conclui-se que todas as instituições públicas têm o Estado 

como mediador e adquirem através dele uma forma política. Daí a 
ilusão de que a lei repousa sobre a vontade e, melhor ainda, sobre uma 

vontade livre, desligada da sua base concreta. O mesmo acontece com 

o direito que é por sua vez reduzido à lei (MARX e ENGELS, 2007 p. 
59-60). 

 

A justificativa do Estado brasileiro é que a palavra camponês esteve, como ainda 

está, atrelada a ideia de atraso do homem do campo, razão pela qual oficialmente há a 

mudança de tal expressão pelo uso de agricultor familiar, que homogeneíza a população 

rural e facilita a utilização das estatísticas reduzindo uma categoria muito complexa e 

diversificada (CARVALHO, 2001). 

A análise da estrutura familiar camponesa é feita dialeticamente na sua relação 

com a força repressiva do Estado na particularidade da sua existência, desfavorecendo 

um estudo mais aprofundado das formas em que afloram ou se escamoteiam os conflitos 

de classe no campo. O que leva a conclusões subjetivas ou direcionadas ao monopólio 

ideológico. A sobrepujança do econômico e político em um contexto generalizante 

mascara a essência das contradições. Diante da análise não podem ficar de fora as 

diferenciações históricas e os agentes externos (CONCEIÇÃO, 1991). 

 

Assim, o que está por detrás da disputa entre o conceito de agricultura 
camponesa para referir-se ao campesinato e o termo agricultura 

familiar é a necessidade de negar as ações políticas emancipatórias 

dos sujeitos sociais camponeses e de fragmentar cada vez mais o 
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trabalho. Ainda, também a perspectiva política de questionamento da 

estrutura fundiária, portanto, da ordem vigente, pelos movimentos 

sociais que lutam pela terra, pela reforma agrária e contra o capital 
(MENDONÇA e THOMAZ JÚNIOR, 2011, p. 36). 

 

Precisamos defender o conceito de camponês e sua atualidade, como forma de 

manifestação de apoio a luta contra o capital e um Estado de classe, tendencioso, 

opressor, regulador e entregue a uma pequena parcela da sociedade elitizada. 

 

Entendemos o campesinato como uma classe social e não apenas 

como um setor da economia, uma forma de organização da produção 

ou um modo de vida. Enquanto o campo brasileiro tiver a marca da 
extrema desigualdade social e a figura do latifúndio se mantiver no 

centro do poder político e econômico - esteja ele associado ou não ao 

capital industrial e financeiro -, o campesinato permanece como 
conceito-chave para decifrar os processos sociais e políticos que 

ocorrem neste espaço e suas contradições. Portanto, defendemos a 

atualidade deste conceito, cuja densidade histórica nos remete a um 

passado de lutas no campo e ao futuro como possibilidade 
(MARQUES, 2008, p. 59). 

 

Compreendendo o conceito de camponês não se pode perder a identidade 

histórica de uma classe que tem se apresentado no espaço-tempo das contradições das 

relações dominantes e dominados como revolucionária, politicamente força de mudança 

ou mesmo de transformação (CONCEIÇÃO, 1991). 

A afirmação da pertinência do uso do conceito de camponês para compreender 

realidades como essa se apoia numa abordagem dialética, que entende que os conceitos 

se referem a estados de estruturação ou estabilidades relativas, constantemente 

tensionadas pelos conflitos, contradições e negatividades que surgem no processo de 

obrigação da realidade social (LEFEBVRE, 2002). 

Enquanto classe social os camponeses constroem uma ação política 

transformadora apontando a Reforma Agrária como alternativa para a produção social 

da existência, caminhando contrariamente à lógica capitalista do uso e da exploração da 

terra. Tudo isto se intensificada no momento de percepção ameaçadora da perda real da 

terra pelo capital (MENDONÇA e THOMAZ JÚNIOR, 2011). 

É através da afirmação e reafirmação do conceito de camponês que podemos 

descortinar a realidade escamoteada pelo Estado, políticos, técnicos e acadêmicos, 

analisando dialeticamente a estrutura agrária brasileira, seguindo o mesmo padrão, no 

nosso caso, a estrutura agrária capelense, mostrando os conflitos que são tensionados a 
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partir desta estrutura, a luta pela terra e para permanecer na terra. Contraditoriamente a 

atividade sucroalcooleira que se expande no campo capelense, expropria camponeses e 

ao mesmo tempo subordina-os à sua lógica produtiva, assim é o capital em seu 

desenvolvimento desigual e combinado que, na tentativa de suprir sua necessidade 

insaciável de acumulação, cria e recria relações capitalistas e não capitalistas de 

produção. 

 

 

2.3 Reflexões sobre a resistência camponesa e os agrocombustíveis a partir dos 

estudos no Brasil 

 

Com a expansão dos agrocombustíveis pelo mundo e, principalmente, no Brasil, 

através de políticas públicas específicas de agroenergia, em especial a partir de 2005, 

com o PNPB e com o PNA 2006-2011, nos instiga a pensar quais análises estão sendo 

elaboradas por nossos colegas geógrafos, sobre as consequências para sociedade, a 

disputa territorial e os eventuais conflitos no campo, a expropriação camponesa ou sua 

subordinação e resistência, a territorialização dos agrocombustíveis imbricados com os 

impactos socioambientais, questão agrária e ambiental, as mudanças no uso da terra, as 

migrações e as relações trabalhistas.  

Diante disto além de livros, teses, dissertações e periódicos, resolvemos fazer 

um levantamento bibliográfico de artigos de Anais de eventos da Geografia. 

Percebemos que o tema agrocombustível começou a entrar na pauta de discussões nos 

eventos de forma tímida, porém vem crescendo paulatinamente ao longo dos últimos 

anos. Selecionamos alguns artigos para fazer parte do nosso quadro bibliográfico, mapa 

teórico e bibliográfico de eventos mais recentes, que pudessem obter uma visão mais 

profunda e atualizada das políticas públicas já implementadas de incentivo aos 

agrocombustíveis, como estes se territorializaram e seus impactos. 

Os eventos que priorizamos para essa análise foram: IV, V e VI Simpósio 

internacional V, VI e VII nacional de Geografia Agrária (SINGA). XII, XIII e XIV 

Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL), XVI e XVII Encontro Nacional de 

Geógrafos (ENG). O último evento no qual encontramos apenas dois artigos falando 

sobre agrocombustíveis ou agroenergia e nenhum nos anos anteriores foi o XXI 

Encontro Nacional de Geografia Agrária (ENGA). 
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A partir de uma amostra de artigos selecionados, elaboramos o Quadro 01 com 

estes artigos, que estão relacionados com o tema agrocombustíveis ou agroenergia, 

identificando a distribuição dos estudos pelos estados brasileiros e pelo mundo, 

observando sua maioria na região sudeste brasileira, justamente por ser detentora da 

maior produção dos agrocombustíveis, mas é claro que devemos levar em conta a 

população estudante e o número de instituições aí presentes.  

 

Quadro 01: Artigos do IV Simpósio internacional V nacional de geografia agrária 

(SINGA) relacionados ao tema agrocombustíveis. 

TÍTULO AUTOR(ES) INSTITUIÇÃO 

O uso do território a partir da política 
nacional do biocombustível: uma 

análise do documento “diretrizes de 

política de agroenergia 2006 – 2011” 

1-Alinne Borges dos 
Santos 

Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro-UERJ 

Os impactos do agronegócio dos 
agrocombustíveis sobre as famílias 

camponesas – município de Ipiranga 

de Goiás/Brasil 

1-Altacir Bunde 
2-Marcelo Rodrigues 

Mendonça 

Universidade Federal de 
Goiás-UFG 

Expansão do capital sucroalcooleiro e 
as novas transformações na região do 

triângulo mineiro 

1-Andrêza Gomes de 
Souza 

2-João Cleps Junior 

Universidade Federal de 
Uberlândia-UFU 

A expansão da canavicultura no 
contexto do desenvolvimento dos 

agrocombustíveis: transformações 

territoriais e relações de trabalho. 

Estudo de caso do EDR – Andradina. 

1-Carlos Vinicius Xavier Universidade de São 
Paulo-USP 

Disputa territorial: a “parceria” entre 

os assentados e usinas de açúcar e 

álcool 

1-Elienai Constantino 

Gonçalves 

1-FCT/Unesp– Presidente 

Prudente 

A produção de cana-de-açúcar em 
áreas de reforma agrária na Paraíba 

1-Emilia Moreira 
2-Ivan Targino 

Universidade Federal da 
Paraíba-UFPB 

A relação dos assentamentos rurais 

com o avanço do monocultivo da 
cana em Castilho-SP 

1-Fernanda Aparecida da 

Silva 
2-Francisco José Avelino 

Junior 

1-UFMS 

2-UFMS 

A expansão da monocultura 

canavieira na Zona da Mata Paraibana 
para produção do etanol 

1-Helen Nunes Cosmo da 

Fonseca 
2-Edvaldo Carlos de Lima 

Universidade Federal da 

Paraíba-UFPB 

Agro e biocombustíveis: o cenário 

brasileiro atual e as perspectivas 

futuras 

1-Helisson de Paiva 

Miranda 

2-Gabriel Egidio do 
Carmo 

Universidade Federal de 

Viçosa-UFV 

Concentração de poder no 

agronegócio e (des)territorialização: 
os impactos da expansão recente do 

capital sucroalcooleiro no triângulo 

mineiro 

1-João Cleps Junior Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 

Intensificação do trabalho precário e 
controle do capital sucroalcooleiro na 

microrregião geográfica de Presidente 

1-Joelma Cristina dos 
Santos 

2-Vera Lúcia Salazar 

Universidade Federal de 
Uberlândia-UFU 
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Prudente - SP Pessôa 

Assentamentos de reforma agrária na 

Zona Canavieira de Pernambuco: 
monopolização das usinas nos 

territórios camponeses 

1-José Plácido da Silva 

Júnior 
2-Maria Rita Ivo de Melo 

Machado 

1-Comissão Pastoral da 

Terra-CPT 
2-Universidade Federal de 

Pernambuco-UFPE 

Expansão dos agrocombustíveis em 

terras paulistas: estudo de caso em 
Araçatuba-SP 

1-Julia Marques 

Bellacosa 

Universidade de São 

Paulo-USP 

O avanço dos agrocombustíveis no 

estado de São Paulo e suas 

implicações territoriais 

1-Larissa Mies Bombardi Universidade de São 

Paulo-USP 

O agrocombustível como pólo de 

atração para a migração em 

Descalvado-SP: novos desafios para a 
reforma agrária 

1-Lucas Magno 

2-Sheila Maria Doula 

Universidade Federal de 

Viçosa-UFV 

A mesorregião da Mata 

Pernambucana e os impactos 

socioambientais gerados em função 
do monocultivo da cana-de-açúcar 

1-Maria Rita Ivo de Melo 

Machado 

2-José Plácido da Silva 
Júnior 

1-UFPE / USP 

2-CPT / UFPE 

Sustentabilidade do setor 

sucroalcooleiro em Goiás: relação da 

produção agrícola e impactos 
ambientais 

1-Silas Pereira Trindade 

2-Manoel Rodrigues 

Chaves 

UFG-CAC-Catalão-GO 

A territorialidade da via campesina na 

Paraíba: divergências políticas e 
materialização da luta de classes no 

campo frente à produção do biodiesel 

1-Thiago Leite Brandão 

de Queiroz 
2-Edvaldo Carlos de Lima 

1-Universidade Federal da 

Paraíba-UFPB 
2-Universidade Federal de 

Pernambuco-UFPE 
Organização: Raul Marques Neto 

 

Elaboramos um quadro com todas as bibliografias citadas nesses artigos 

organizamos alfabeticamente e enumeramos as vezes que foram citadas. Obtendo assim, 

um quadro teórico, que permite constatar a(s) escola(s) de pensamento dos 

pesquisadores que participaram desses eventos, como também nos serve de base e 

referencial de pesquisas futuras. Com a leitura, análise dos artigos, elaboração de 

resumos, fichamentos e um quadro com suas respectivas bibliografias. Fizemos uma 

análise crítica entre as regiões que estudam os agrocombustíveis e temas correlatos. 

Posteriormente adentramos nos estudos propriamente ditos dos artigos, onde 

compilamos as diversas análises dos pesquisadores sobre o tema supracitado. 

Os quadros com os demais eventos constando título, autores e instituições estão 

em apêndice. 

Diante desta pesquisa concluímos que apesar de termos diversos artigos 

apresentados nestes eventos, ainda há uma carência de estudos sobre os 

agrocombustíveis e se faz necessário a apropriação do tema por mais pesquisadores, 

para que estes estudos sirvam de alerta e de tomada de consciência da sociedade. 
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Analisando o Quadro 02 percebemos que não há uma concentração dos estudos 

sobre os agrocombustíveis ou temas relacionados em um único estado ou região, porém, 

por mais espraiados que estejam, a maioria das pesquisas estão na região sudeste, sem 

sombra de dúvida a maior produtora dos agrocombustíveis, intensificadora/produtora de 

conflitos, desigualdades e contradições.  

 

Quadro 02: Quantidade de artigos por estado e região do Brasil, 2009-2013 
Região UFs Artigos 

Centro-Oeste 

Distrito Federal 1 

Goiás 4 

Mato Grosso 1 

Mato Grosso do Sul 1 

Total 7 

Nordeste 

 

 
 

 

Alagoas 2 

Bahia 2 

Ceará 4 

Maranhão 0 

Paraíba 8 

Pernambuco 3 

Piauí 0 

Rio Grande do Norte 0 

Sergipe 6 

Total 25 

Norte 

Acre 1 

Amapá 1 

Amazonas 0 

Pará 5 

Rondônia 0 

Roraima 0 

Tocantins 0 

Total 7 

Sudeste 

Espírito Santo 0 

Minas Gerais 26 

Rio de Janeiro 11 

São Paulo 26 

Total 63 

Sul 

Paraná 0 

Rio Grande do Sul 0 

Santa Catarina 0 

Total 0 

Fonte: IV, V e VI Simpósio internacional V, VI e VII nacional de 

Geografia Agrária (SINGA). XII, XIII e XIV Encontro de Geógrafos 

da América Latina (EGAL), XVI e XVII Encontro Nacional de 
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Geógrafos (ENG), XXI Encontro Nacional de Geografia Agrária 

(ENGA). 

 

Precisamos nos perguntar por que a região Sul não tem nenhum estudo sobre os 

agrocombustíveis? Será que não existe um processo de expansão dos mesmos por lá e 

com isso os impactos, sejam eles sociais ou ambientais não ocorram? 

Sabemos que a região Sul é a região de menor concentração fundiária, tendo a 

diversificação de culturas e, no seu processo histórico, a pequena propriedade sempre 

prevaleceu. Esse pode ser um dos caminhos para a explicação. Porém, como vemos na 

Figura 02, a expansão da cana invade o noroeste paranaense, sendo assim pelo menos o 

Paraná deveria ter mostrado algum trabalho sobre esse avanço. 

 

Figura 02: Mapa da expansão da cana no Brasil 2008

 
 

Diante dos estudos apresentado nesses eventos científicos percebemos que há 

um descompasso entre o que está escrito no Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011 

e a realidade. 

O território permanece obedecendo aos mesmos ditames hegemônicos, de 

maneira que o estatuto socioambiental permite apenas uma nova maneira de eclipsar 

antigos problemas. O território continua permeado por contradições profundas de 

classes, pela mesma hegemonia do poder decisório, pelo mesmo tipo de produção, 

exploração, consumo e política ordenadora e, pelo mesmo tipo de paisagem marcada 
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pela miséria das classes menos favorecidas. Não há revisão alguma no uso do território 

pela Política da Agroenergia (SANTOS, 2009). 

Ainda segundo Santos (2009), as Diretrizes Nacionais apontadas, apesar de 

apresentarem propostas de mudança, mantêm a territorialização dos grandes problemas 

como: o latifúndio, a produção de alimentos subserviente à monocultura, a miséria no 

campo e os impactos ambientais e na saúde humana. Não refletindo desta forma as 

realidades econômica, social e ambiental do país. A escolha e a permanência das 

matrizes energéticas são determinadas pelo capital. 

Este estudo nos inspira a crítica e a reflexão, levanta os pontos favoráveis e os 

desfavoráveis da política de substituição de fontes energéticas, mediante uma análise a 

partir do prisma teórico da ciência geográfica.  

Os agrocombustíveis expandem-se assustadoramente a cada ano em todo o país, 

sua produção é cada vez maior, assim como a área plantada com cereais que servem de 

matéria-prima. A agroindústria vem abarcando áreas de Reforma Agrária, a exemplo do 

assentamento Nova Santo Inácio Ranchinho no município de Campo Florido-MG, 

estudo feito por (SOUZA e CLEPS JUNIOR, 2009), onde verificou-se que a alternativa 

dos trabalhadores assentados de arrendar seus lotes visou a garantia de sua remuneração 

mensal, tendo em vista que suas iniciativas anteriores de cultivar alimentos e de 

comercializá-los, não alcançaram resultados positivos, ou seja, despendiam muito 

tempo e trabalho e a venda destes produtos não cobriam todos os custos e não geravam 

renda para a reprodução desses camponeses. Deste modo, a produção de cana pôde 

assegurar a subsistência das famílias, já que a instituição responsável – INCRA – pela 

concretização de projetos alternativos para a agricultura camponesa, nem sempre libera 

os recursos necessários e no prazo para garantir a produção. Isso revela que, entre os 

fatores que contribuíram para este quadro no assentamento, destacam-se as dificuldades 

de acesso ao crédito e as políticas públicas para a reforma agrária que não têm 

conseguido gerar a renda suficiente aos trabalhadores camponeses. 

A prática da monocultura da cana-de-açúcar nunca foi e nunca será favorável 

para agricultura camponesa, pois só há um único ganhador nesse processo, aquele que 

domina as últimas fases da produção, mais rentável e menos dispendiosa. Muitas vezes 

o camponês não consegue pagar nem os custos da plantação, após a colheita, além de 

ficar escravo do mercado e aos agroindustriais que determinam o preço, como também 

são impossibilitados de plantar outros cultivos, já que sua exígua terra precisa ser toda 
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ocupada, para obter uma renda irrisória, comprometendo assim sua soberania alimentar 

e ameaçando a segurança alimentar na região em que se insere. 

 

Com a expansão do agronegócio dos agrocombustíveis, em algumas 

regiões do Brasil, comunidades rurais vêm sendo desarticuladas, 
inclusive, novas formas de arrendamentos capitalistas massivos de 

terra vêm sendo introduzidas junto aos camponeses através de 

contratos. Assiste-se ao cercamento pela cana-de-açúcar de 
comunidades camponesas inteiras (BUNDE e MENDONÇA, 2009, p. 

7). 

 

Tamanhos são os impactos em áreas onde se desenvolve o plantio da cana-de-

açúcar, especialmente para a produção de etanol, que é possível identificarmos aspectos 

aos quais Harvey (2005a) chamou de acumulação por espoliação, ideia construída por 

este autor a partir de uma (re)leitura das obras de Rosa Luxemburgo e de Karl Marx, 

onde denominavam de fase de acumulação primitiva. A acumulação que se observa 

atualmente é baseada nos princípios predatórios, da fraude, da violência entre outros. 

A produção de commodities ou mercadorias para o mercado mundial, tornou-se 

a principal meta da produção mundial de alimentos. Significa afirmar, que a produção 

de alimentos não prioriza o abastecimento interno, seja no âmbito local, regional ou 

nacional onde é produzida, mas sim, objetiva produzir para aqueles que possuem o 

poder de compra. Este processo garante a manutenção do atual sistema econômico 

desigual, que privilegia a supremacia do grande capital e impõe seu modelo subversivo 

a produção familiar (SOUZA e CLEPS JUNIOR, 2009). 

Em todo o Brasil a produção de cana-de-açúcar cresce significativamente, assim 

como as áreas de plantação, enquanto que a produção de alimentos reduz a cada ano. O 

arroz e o feijão que são os dois principais produtos que compõe a alimentação da 

maioria dos brasileiros, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), houve uma redução significativa na produção. A produção do arroz na safra 

2010/11 foi de 13,6 milhões de toneladas, na safra de 2012/13 11,8 milhões de 

toneladas. A do feijão na safra 2010/11 foi de 3,7 milhões de toneladas já na de 2012/13 

foi de 2,8 milhões. A área plantada também vem diminuindo ao longo do tempo. Na 

safra de 1976/77 a área plantada de arroz era de 5,9 milhões de hectares na safra 

2012/13 caiu para 2,3 milhões. A do feijão safra 1976/77 era de 4,5 milhões de hectares 

caindo para 3 milhões na safra 2012/13. A área da cana só da safra de 2005/06 para 

2013/14 quase que dobrou de 5,8 para 8,8 milhões de hectares e a produção de 436,7 
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para 660 milhões de toneladas. Este cenário pode ocasionar uma insegurança alimentar 

e, distancia ainda mais a tal sonhada soberania alimentar. 

Entre os estudos de Xavier (2009), vinculado à USP, verificou-se, de forma mais 

intensa no interior do estado de São Paulo, uma nova fase de expansão da canavicultura. 

Inserindo-se neste cenário a região de Andradina, a qual foi escolhida para o 

desenvolvimento do seu trabalho. Localizada na porção oeste do estado, trata-se de uma 

região onde recentemente se verifica uma profunda transformação do território, 

incentivada por essa expansão do capital agroindustrial canavieiro. Observa-se a 

redefinição das formas predominantes de uso da terra, o que reflete na modificação da 

paisagem – marcada, agora, pela presença massiva do monocultivo da cana. Procurou-se 

compreender como tem ocorrido essa transformação e quais são as consequências com 

relação às mudanças nas relações de trabalho da região. A construção dessa discussão 

segue no sentido da impossibilidade de pensar as mudanças territoriais em separado da 

forma como se realizam as relações sociais – que passam a se encontrar cada vez mais 

reguladas pelo modo capitalista de produção. 

O estudo de Gonçalves (2009), realizado na FCT/Unesp – Presidente Prudente, 

vem analisar a disputa territorial entre os territórios dos movimentos camponeses e do 

agronegócio sucroalcooleiro. Essa disputa é expressa na “parceria” entre os assentados e 

usinas de açúcar e álcool. A partir desse estudo, pode-se constatar que a territorialização 

do agronegócio sucroalcooleiro se utiliza das relações não capitalistas de produção 

encontradas em território camponês para a sua reprodução. Entende-se que as 

“parcerias” são o arrendamento de parte do lote para a plantação de cana-de-açúcar, 

como a inserção do capital no território camponês, embora de forma relativa, 

(re)estabelecendo no campo a monopolização do território pelo capital monopolista. 

Trata-se de uma nova realidade, vinculada a questão agrária atual no processo em que o 

capital cria, destrói e recria o campesinato para a sua reprodução. Agora até mesmo o 

campesinato recriado por ele mesmo, por meio da luta, volta a ser incorporado ao 

sistema dominante com a conivência do Instituto de Terras do Estado de São Paulo – 

ITESP. 

Moreira e Targino (2009), vinculados à UFPB, estudaram a expansão do cultivo 

da cana-de-açúcar em áreas de assentamento na Zona da Mata da Paraíba. Com o 

desenvolvimento dessa pesquisa constatou-se a expansão do cultivo da cana em 33 

Projetos de Assentamento (PAs) (29,0% do total existente na região), envolvendo 509 

famílias (9,6% do total das famílias assentadas na região). Os assentados afirmam que a 
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produção de cana possibilita uma complementação da renda familiar e querem continuar 

plantando, pois, segundo eles, “a lavoura branca por si só não é suficiente para garantir 

a sobrevivência da família”. A cana é vendida a atravessadores ou às usinas e engenhos 

da região. Do preço pago por tonelada são descontados os custos de transporte e mão-

de-obra para o corte. Constatou-se, que nem toda cana produzida destina-se à produção 

de etanol. Alguns assentamentos fornecem cana a engenhos para a produção de 

aguardente. 

Com as informações colhidas é perceptível que a atual expansão canavieira nos 

PAs, embora represente uma nova forma de subordinação do trabalho ao capital 

sucroalcooleiro, não significa necessariamente uma mera “rendição” do campesinato ao 

agronegócio e uma volta à tradição monocultora. Ela representa também uma estratégia 

de sobrevivência da produção familiar, assegurando deste modo a permanência dos 

trabalhadores nesses “territórios”, duramente conquistados. Todavia, se a luta pela 

reforma agrária na zona canavieira tem como principal bandeira a quebra da 

monocultura da cana e a expansão da produção de alimentos, como lidar com a nova 

situação que, aparentemente, representa uma negação de todo um processo de 

mobilização social e de luta? (MOREIRA e TARGINO 2009). 

Neste sentido percebemos o domínio da classe dominante, neste caso, os 

agroindustriais sucroalcooleiros latifundiários, que induzem os camponeses a plantar 

cana, sob o discurso de complementação de renda.  

Silva (2009), vinculada à UFMS, analisa o processo de (re)existência cotidiana 

dos sujeitos assentados, frente ao avanço do monocultivo da cana no noroeste paulista, e 

nesse caso, no município de Castilho. Nesse estudo foi verificado que grande parte dos 

entrevistados declarou trabalhar no corte de cana de abril a setembro, período esse 

caracterizado por grande déficit hídrico. Assim, verifica-se que o trabalho acessório se 

constitui numa das estratégias de reprodução desse camponês assentado. 

Nesse sentido, ao mesmo passo que esse trabalho pode significar a exploração 

camponesa, contraditoriamente pode constituir como uma estratégia para geração de 

renda monetária, uma vez que esses sujeitos no período mencionado mantêm as 

atividades típicas do roçado, como o cultivo da mandioca, milho, pimenta, abóbora 

entre outros alimentos. Portanto, o trabalho buscou analisar, como se dá a luta cotidiana 

desses camponeses, frente ao avanço do agronegócio da cana em Castilho. Dessa 

maneira, apreendendo quais as estratégias utilizadas para a reprodução camponesa, nos 

períodos mais críticos como o da seca. 
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Fonseca e Lima (2009), vinculados à UEPB e a UFPE, nos mostraram que as 

políticas públicas de incentivo aos agrocombustíveis ocasionaram vultosas mudanças no 

setor sucroalcooleiro, que vão além da homogeneização da paisagem. O modelo pré-

capitalista de produção até então existente dentro dos engenhos, deu lugar ao modelo 

capitalista de produção, através da expropriação dos trabalhadores rurais e da criação de 

usinas e destilarias no Estado da Paraíba. 

Estudando e analisando criticamente a partir do materialismo histórico dialético, 

a problemática gerada, em função da concretude do cultivo da monocultura de cana-de-

açúcar para produção de etanol, visado pelo capital internacional como alternativa de 

substituição dos combustíveis fósseis. Contudo, se faz necessário uma análise 

fundamentada à acerca das consequências promovidas por esta produção, porque além 

de promover a expansão da área cultivada, promove também o aumento da pobreza na 

região, através do processo de expulsão e exclusão dos trabalhadores rurais, inseridos 

forçadamente na lógica do capital. Além dessa problemática é oportuno lembrar os 

impasses da questão ambiental por meio do lançamento contínuo de vinhoto no solo, a 

ponto de atingir os lençóis freáticos. 

Miranda e Carmo (2009), ligados à UFV, analisam e comparam diferentes 

estudos que se pautam na temática dos agrocombustíveis (estes autores utilizam o termo 

agro e biocombustíveis) no Brasil. Delineia o cenário presente e tenta apontar o futuro 

da produção, do comércio e dos impactos que eles terão para o país. Para isso, o 

trabalho se utiliza de dados do promissor setor dos agrocombustíveis e de trabalhos 

científicos, onde os autores exploram desde as vantagens e desvantagens ambientais que 

derivam dessa produção, como também traçam os benefícios e malefícios para a 

economia e para o âmbito social.  

A expansão da produção e do comércio dos agrocombustíveis leva a uma 

reflexão sobre a relevância desse novo mercado global que tem no Brasil uma atenção 

especial. Nesse sentido, faz-se necessário um estudo aprofundado das consequências 

desse processo já em curso. Questões como a expansão da fronteira agrícola, a elevação 

de preços nos gêneros agrícolas, a esperança nos agrocombustíveis da segunda geração, 

a revolução da matriz energética nacional, as mudanças no uso da terra e os conflitos 

agrários advindos dessa produção são todos temas de interesse e abordagem desse 

trabalho.  

Dessa forma, o espaço agrário brasileiro é imensamente influenciado pelo 

crescimento do setor de agrocombustíveis. O futuro do Brasil na economia mundial 
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passa pela comercialização das chamadas “energias limpas”, onde os agrocombustíveis 

crescem em importância, sobretudo no olhar de nações centrais, como os Estados 

Unidos e países da União Européia. Devemos lembrar que não existe energia limpa, 

todas em maior ou menor grau causam impacto ambiental. 

Cleps Junior (2009), professor da UFU, analisa as contradições e conflitos 

gerados pela expansão recente do capital sucroalcooleiro em Minas Gerais, 

particularmente na região do Triângulo Mineiro. O mesmo destaca a importância de 

compreendermos a configuração do agronegócio ligado à produção sucroalcooleira em 

Minas Gerais, atualmente considerada a região de maior territorialização do setor. A 

busca deste trabalho é pela compreensão de como o atual modelo do agronegócio se 

volta para o setor sucroalcooleiro e as relações com o campesinato regional.  

Na região do Triângulo, devido à proximidade com as usinas tradicionais de 

processamento instaladas em São Paulo, a mão-de-obra pode ser aproveitada no estado 

mineiro, por meio de aliciadores que buscam trabalhadores em outras regiões do país 

em meio às denúncias de trabalho escravo. São geralmente migrantes do Nordeste e 

Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, aliciados por intermediários que selecionam a 

mão-de-obra para as usinas. Além disso, há um vaivém dos cortadores de cana, com os 

mesmos trabalhadores realizando as atividades em canaviais do Noroeste Paulista e 

Pontal do Triângulo Mineiro.  

Devido à proximidade geográfica com o Estado de São Paulo, as pequenas 

localidades situadas nas áreas produtoras têm assumido o papel de cidades-dormitórios 

para os trabalhadores das usinas. É um processo que tende a diminuir com a expansão 

do corte mecanizado.  

Outros aspectos merecem destaques na atual configuração do agronegócio da 

cana: a questão dos impactos tecnológicos sobre a mão-de-obra; as condições de 

trabalho degradantes presentes na atividade; a concentração do poder dos capitais 

agroindustriais e das terras e a conversão de áreas de produção agrícola tradicional pelos 

monocultivos, provocando o monopólio das terras e aumento dos conflitos agrários. 

Santos e Pessôa (2009), vinculadas à UFU, analisam a expansão do setor 

sucroalcooleiro na Microrregião Geográfica de Presidente Prudente, processo que 

provocou o (re)ordenamento territorial do capital e do trabalho nesta porção do território 

paulista. Assim, neste movimento, como consequência da reestruturação produtiva do 

capital, está presente a flexibilização das relações sociais de produção e de trabalho.  
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Nas agroindústrias do setor sucroalcooleiro da área dessa pesquisa, a 

precarização do trabalho é nítida e se expressa por meio das mais diversas formas de 

desrespeito aos trabalhadores, como seres humanos.  

Os sindicatos dos trabalhadores, em sua maioria, optam por acordos com o 

capital, além de lidarem com uma dificuldade presente no movimento sindical e na 

classe trabalhadora em todo o país, como reflexo de um fenômeno mundial, a 

dificuldade de unir os trabalhadores e fazê-los se entenderem enquanto classe. Daí a 

grande urgência deste início de século, tanto para os sindicatos, como para a classe 

trabalhadora como um todo, de compreender e concretizar ações para toda uma classe e 

não apenas para determinados segmentos, primeiro passo rumo à conquista de ações 

políticas emancipatórias. 

Silva Júnior e Machado (2009), vinculados à CPT e à UFPE, respectivamente, 

no artigo intitulado “Assentamentos de reforma agrária na Zona Canavieira de 

Pernambuco: monopolização das usinas nos territórios camponeses”, estudam o caso da 

Zona da Mata Pernambucana, onde o crescimento da cana tem avançado nas áreas de 

assentamentos de reforma agrária, reformulando as relações socioeconômicas 

estabelecidas nessa região.  

Tenta-se compreender e analisar as influências das usinas nos assentamentos de 

reforma agrária; identificar os impactos da expansão da cana na produção de alimentos 

dentro das áreas de assentamentos e; por fim, tentar entender as novas territorialidades 

surgidas em função do novo contexto agrário da região. Os autores perceberam que os 

assentamentos da Mata Pernambucana, estão sendo funcionais a lógica de acumulação 

do capital no campo e que, embora, parte das terras tenham sido desconcentrada, não 

caracterizou uma transformação socioeconômica na Região, mas sim, uma 

recomposição nos arranjos territoriais e uma reestruturação na forma de exploração do 

trabalhador agrícola. 

Num outro artigo intitulado “A mesorregião da Mata Pernambucana e os 

impactos socioambientais gerados em função do monocultivo da cana-de-açúcar”, 

Machado e Silva Júnior (2009) estudam a Zona da Mata Pernambucana nos seus quase 

500 anos de monocultivo da cana-de-açúcar, onde deixou sua marca na população e no 

meio ambiente. Essas marcas são visíveis nos dias atuais. O processo de inserção deste 

monocultivo se deu com a chegada dos Portugueses, através dos latifúndios 

(monocultivo, concentração de terra e escravidão).  
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As práticas agrícolas, utilizadas até hoje, além de concentrar as terras nas mãos 

de poucos, usou, e ainda usa, trabalho análogo ao trabalho escravo, degradação do meio 

ambiente e provocou uma dependência da Região à economia sucroalcooleira. Esses 

fatores fizerem desta Região uma das regiões mais pobres do Estado de Pernambuco.  

Analisando esses problemas de forma integrada, ou seja, levando em 

consideração aspectos econômico, social, político e ambiental, dentro do sistema de 

produção da cana-de-açúcar na Zona da Mata de Pernambuco, é que foi possível 

observar os principais problemas decorrentes do sistema de produção do monocultivo 

da cana-de-açúcar e sugerir medidas que contribuam para a um remodelamento 

estrutural desta Região.  

A desconcentração da terra, a diversificação da produção com práticas 

agroflorestais e com agricultura orgânica, apoio as pequenas e a médias propriedades, 

um plano de formação e capacitação para os pequenos produtores e um planejamento da 

recomposição da cobertura vegetal, são medidas que buscam melhor equilíbrio entre 

sociedade e o meio em que vive. 

Bellacosa (2009), vinculada à USP, analisou o processo atual de reprodução 

capitalista no campo, sob a perspectiva do avanço dos agrocombustíveis em terras 

paulistas, e a contradição que este representa para a questão agrária brasileira e o 

desafio iminente da reprodução camponesa, em um país que tem boa parcela de suas 

terras agriculturáveis improdutivas e, por outro lado, mais de um milhão de famílias 

sem terra.  

O capital que atua no crescimento da produção de agrocombustíveis tem 

funcionalizado cada vez mais os lugares, limitando o uso e a tentativa de apropriação 

dos lugares, e se encaminha na direção da unificação do proprietário e do capitalista em 

uma mesma pessoa, subordinando cada vez mais o trabalho camponês. Neste sentido, 

busca-se compreender as contradições presentes no processo avassalador de expansão 

dos agrocombustíveis no Estado de São Paulo, sob a ótica de um de seus fragmentos – o 

município de Araçatuba, no oeste paulista. Trata-se de uma região tradicionalmente 

conhecida como “a terra do boi gordo” que se transforma gradativamente em pólo do 

setor sucroalcooleiro. 

Bombardi (2009), também vinculada à USP, usa a Geografia para contribuir com 

a compreensão do fenômeno da expansão canavieira do ponto de vista das alterações 

territoriais por ela perpetrada. Cabe reafirmar que o modo capitalista de produção é um 

modo de produção eminentemente contraditório: é capaz de permitir ao mesmo tempo o 
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avanço de relações de trabalho tipicamente capitalistas e de formas de trabalho não 

capitalistas, como é o caso do campesinato. É significativo o fato de que uma parte 

grande destes conflitos no campo, nos últimos anos, esteja relacionada com a expansão 

dos agrocombustíveis.  

Este processo de expansão da cana tem se dado de maneira extremamente 

violenta: a CPT revela, para o ano de 2007, que 52% dos trabalhadores libertados em 

condição análoga à da escravidão, foram de usinas do setor sucroalcooleiro. Portanto, a 

expansão da agricultura capitalista tem gerado uma profunda transformação territorial, 

com inúmeros conflitos sociais, o que nos leva a buscar uma compreensão do sentido 

que tem esta expansão, abordando as transformações territoriais originadas a partir do 

avanço dos agrocombustíveis. 

Magno e Doula (2009), vinculados à UFV, vêm contribuir com seu estudo em 

uma análise dos reflexos sociais da expansão dos agrocombustíveis no município de 

Descalvado (SP). Discutindo, especificamente, a questão dos novos conflitos 

socioambientais procedentes do (re)ordenamento territorial ocorrido com a expansão da 

cana de açúcar no estado paulista. Considerando que grande parte da mão de obra 

empregada na colheita da cana desse município é proveniente de migrantes de outras 

regiões do país e que essa população vem aumentando na última década, a hipótese 

direcionadora desse trabalho é a de que após os migrantes passarem por um processo de 

desterritorialização no município de origem, eles lutam pela construção de novas 

territorialidades, isto é, buscam conquistar novos espaços para sua reprodução social no 

local de destino.  

Os resultados apontam que, ao mesmo tempo em que há a intensificação do 

movimento populacional de trabalhadores rurais para Descalvado, surgem três 

assentamentos rurais no entorno de áreas de plantação de cana e próximo a periferia da 

cidade. Verifica-se também a intensificação da presença do movimento dos 

trabalhadores sem terras no período de 1988-2006 no estado de São Paulo, sendo a de 

maior representatividade da região Sudeste do país e o segundo maior dentre os outros 

estados do Brasil, com 1.055 ocupações, ou seja, 15,04 % das realizadas. Apesar do 

segundo lugar em número de ocupações do total, o estado de São Paulo lidera em 

número de famílias envolvidas em ocupações (176.059 famílias), 16,81% do total das 

famílias registradas nas ocupações no país. Esse fato pode ter relação direta com as 

redes sociais dessa população migrante, dado que esse estado é o maior produtor de 

cana e que atrai considerável contingente populacional. 
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Trindade e Chaves (2009), vinculados à UFG-CAC-Catalão, estudaram o avanço 

do setor sucroalcooleiro, este que é potencializado em detrimento do aumento do 

consumo interno e externo de seus produtos, que estão aliados ao discurso do 

desenvolvimento sustentável. Por outro lado, há um aumento da crítica sobre a 

concepção da tese preservacionista dos complexos produtivos, nos quais expressa nas 

suas entrelinhas, um desenvolvimento econômico, desencadeador de impactos 

ambientais na região cerradeira do Brasil Central. 

Nestas áreas de expansão, surge a propagação de impactos ambientais que se 

constituem em reflexos nos elementos do ar, solo e água que são estendidas para as 

populações tradicionais, que antes habitavam estas regiões, quebrando o paradigma de 

sustentabilidade que envolve a produção de açúcar e de álcool. Para tanto, o debate 

sobre a sustentabilidade no setor agroenergético, em Goiás, estende sobre a preocupação 

da capacidade que o Bioma Cerrado, juntamente com os seus sujeitos, possui de depurar 

este novo pilar exploratório que proporciona uma realidade de degradação ainda maior 

aos recursos naturais e da população que habita estas regiões. 

Queiroz e Edvaldo (2009), vinculado à UEPB, vêm tratar de uma análise entorno 

da territorialidade da Via Campesina no Estado da Paraíba. Diante disto, constataram 

que a territorialização deste movimento fundamenta-se numa subjetividade político-

ideológica e organizacional da classe trabalhadora do campo. Consolidada como uma 

organização internacional de camponeses que se apresenta fundamentalmente no 

processo de articulação das principais decisões dos trabalhadores rurais no tocante às 

ações políticas de ocupação dos espaços improdutivos. 

Os autores afirmam que a concepção fica mais clara, justamente porque não 

percebemos a presença material de bandeiras exclusivas da Via nos acampamentos, 

assentamentos rurais organizados e liderados por esta organização. Sua presença 

manifesta-se de forma concreta no discurso dos líderes que coordenam as ações 

políticas dos trabalhadores do MST. Mas se expressa também, tanto no conjunto da base 

do movimento, quanto no discurso dos líderes dos demais movimentos congregados 

pela Via no Estado da Paraíba.  

Diante destas indagações e subjetividades foi analisado a territorialidade da Via 

Campesina nas relações conflituosas contidas no cenário agrário paraibano. De outro 

modo analisou-se também as divergências e contradições político-ideológicas internas 

ao movimento como um todo. Em contrapartida à consolidação dos movimentos em 

pauta, analisaram o processo de produção do espaço agrário paraibano, tendo em vista a 



54 

 

tendência ao desenvolvimento de áreas específicas para plantação de mamona, girassol 

entre outros vegetais para a produção do agrodiesel.  

Por último evidenciou-se que na área em estudo, Bacia do Rio Paraíba, 

especialmente na microrregião da Mata Paraibana inicia-se um processo de expansão 

das áreas para produção de agrodiesel nos assentamentos de reforma agrária. Esta 

pesquisa faz uma análise histórico-geográfica procurando expressar as transformações 

nas relações sociedade e natureza inerente ao espaço agrário paraibano, assim como, 

suas contradições. 

Analisando os artigos do SINGA comparando e diferenciando os estudos nas 

regiões, onde se realizaram pesquisas sobre os agrocombustíveis e temas 

correlacionados, percebemos que as diferenças estão nas escalas de análise, as regiões 

estudadas, o recorte territorial e temporal, a forma de abordar o tema, as categorias de 

análise, as escolas do pensamento geográfico e principalmente o método. Porém todas 

tiveram os mesmos objetivos: refletir os interesses de ordem capitalista na escolha e 

manutenção da matriz energética; entender a configuração da geografia de energia do 

Brasil; analisar as políticas públicas, sobretudo a política de agroenergia brasileira; 

compreender a utilização do território nacional; analisar a expansão do agronegócio, 

sobremaneira do setor sucroalcooleiro e os impactos socioterritoriais sobre os 

camponeses e demais pequenos produtores. 

A partir dessas considerações compreendemos que seríamos prolixos e 

repetitivos, se fizéssemos a análise de todos os artigos dos eventos, então optamos por 

fazer a análise de um dos eventos que foi o IV Simpósio internacional V nacional de 

geografia agrária (SINGA), por ter maior quantidade de artigos, uma análise mais 

profunda sobre o tema, por ser um evento internacional e pelo grau de importância que 

se dá ao tema, tendo inclusive um eixo específico para as discussões. De todos os outros 

os quadros que se encontram no apêndice, a equiparação bibliográfica e o mapa teórico, 

que se encontra anexo a esse trabalho. 

Elaboramos um quadro com todas as bibliografias citadas nesses artigos 

organizadas por ordem alfabética e o número de vezes de citações. Tendo assim um 

quadro teórico e uma biblioteca de leituras correlatas aos estudos dos agrocombustíveis. 

É pertinente conhecer a teoria e as várias realidades através de diversos olhares, isso nos 

permite confrontar a teoria com nossa realidade. Na prática é a realidade que nos mostra 

a teoria. Assim que lemos e estruturamos fichamentos, resumos e discutimos os textos, 

começamos um processo de desvendamento do tema. 
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Faz-se necessário destacar as bibliografias que foram mais citadas nos artigos, 

pois essas leituras se tornam obrigatórias para quem porventura venha estudar os 

agrocombustíveis e quem já os estuda. O livro mais citado foi o de Raffestin (1993) Por 

uma geografia do poder, com treze citações. Thomaz Junior (2002) Por trás dos 

canaviais, os “nós” da cana: a relação capital x trabalho e o movimento sindical dos 

trabalhadores na agroindústria canavieira paulista, com doze é o segundo mais citado 

e seguindo de perto com onze vezes o livro de Oliveira (2005), Intitulado A Geografia 

Agrária e as transformações territoriais recentes no campo brasileiro. Posteriormente o 

texto de Fernandes (2005) Questão agrária: conflitualidade e desenvolvimento 

territorial, que foi citado nove vezes. 

Com seis citações encontramos Haesbaert (2004) O Mito da 

desterritorialização: do "fim dos territórios" à multiterritorialidade. HOUTART (2010) 

A Agroenergia: solução para o clima ou saída da crise para o capital?. MARTINS 

(1981) Os camponeses e a política no Brasil: as lutas sociais no campo e seu lugar no 

processo político. OLIVEIRA (1996) A Agricultura camponesa no Brasil. OLIVEIRA 

(2009) Os agrocombustíveis e a produção de alimentos. Silva (2005) Trabalho e 

trabalhadores na região do “mar de cana e do rio do álcool”. Silva (2005) Os errantes 

do fim do século. 

Bray; Ferreira; Ruas (2000) As políticas da agroindústria canavieira e 

PROÁLCOOL no Brasil. Fernandes (1999) MST: formação e territorialização. Oliveira 

(1984) Renda da terra. PRADO JR. (1987) A Questão Agrária no Brasil. Silva (2004), 

Se eu pudesse, eu quebraria todas as máquinas. Thomaz Junior (1988) A 

Territorialização do Monopólio: as agroindústrias canavieiras em Jaboticabal. Todas 

citadas cinco vezes. 

Partindo desse arcabouço teórico podemos dar seguimento aos próximos 

capítulos, entendendo a classe camponesa e o processo de expansão dos 

agrocombustíveis no Brasil, poderemos entender a questão agrária capelense e as 

políticas públicas direcionadas ao campo. 
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3. A QUESTÃO AGRÁRIA CAPELENSE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS: 

PLANO NACIONAL DE AGROENERGIA E PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA  

 

Só uma revolução permitirá à classe que derruba a outra 

aniquilar toda a podridão do velho sistema e tornar-se apta a 

fundar a sociedade sobre bases novas (MARX e ENGELS). 

 

 

 Depois de entendermos o campesinato como classe, afirmando e reafirmando o 

conceito de camponês como sinônimo de luta pela terra e na terra, verificando esta luta 

através de outros trabalhos em recortes territoriais diferentes pelo Brasil, nos dando uma 

visão maior na busca pela totalidade, neste capítulo discutiremos sobre a Questão 

Agrária brasileira, para entendermos e analisarmos a Questão Agrária capelense, 

enfatizando os rebatimentos territoriais das políticas públicas direcionadas ao campo. 

 

 

3.1 Recordando a Questão Agrária 

 

Tendo o campo capelense como nosso recorte empírico, precisamos entender de 

que forma a Questão Agrária brasileira se materializa nessa fração do espaço eleita para 

o aprofundamento de nossa análise. Sendo assim faz-se necessário um pequeno 

apanhado histórico para podermos entrar em sintonia com tudo que será escrito 

posteriormente. 

O sistema de capitanias hereditárias foi instituído no Brasil em 1536 pelo rei de 

Portugal, Dom João III. Foram criadas 14 capitanias, divididas em 15 lotes e 

distribuídas a 12 donatários, que eram representantes da nobreza portuguesa. Em troca, 

eles eram obrigados a pagar tributos à Coroa. A partir das capitanias, foi implementado 

o sistema de sesmarias, que consistia na permissão como uso das terras para colonos. 

 

Iniciada a colonização, implantaram os portugueses o sistema das 

sesmarias em que os donatários das capitanias hereditárias, por 
delegação do rei de Portugal, poderiam doar terras, com extensões 

ilimitadas, aos seus amigos e companheiros d’armas, desde que 

fossem cristãos, tivessem condições econômicas de fazer o 

aproveitamento da terra e de defendê-la dos ataques dos índios que 
estavam sendo expropriados. Cometia-se, assim, em nome do 

progresso, da civilização um ato de violência contra os indígenas, que 

passavam a ser despojados de sua única fonte de alimentos, ao mesmo 
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tempo que os privava da liberdade, uma vez que os sesmeiros podiam 

peá-los e escravizá-los. (ANDRADE, 1980, p.17). 

 

Para Koshiba (1992), essa estrutura agrária que se iniciara no Brasil, ou melhor, 

na América Portuguesa, diferenciou-se da América Espanhola, no que diz respeito a 

exploração. Os espanhóis a priori encontraram ouro, assim houve um maior 

investimento na mineração, os portugueses por sua vez não encontraram minérios 

preciosos de imediato, desta forma as feitorias estavam voltadas para extração do pau-

brasil, que quase foi extinto de nossa flora. O extrativismo vegetal destruiu mais de 80% 

da Mata Atlântica brasileira, além de dizimar povos indígenas, os verdadeiros donos das 

terras invadidas e que delas dependiam seu sustento. 

Após o declínio da atividade extrativista do pau-brasil, apresentou-se como base 

da economia colonial o sistema monocultor agroexportador açucareiro. Esse motivo, 

aliado a ocupação em larga escala sendo utilizado como estratégia para garantir posse 

das terras do novo mundo, onde Portugal defendia-se assim das novas potências da 

época, França, Holanda e Inglaterra, que não reconheciam o tratado de Tordesilhas. E os 

amplos poderes dados aos donatários, mas legitimados e controlados pelo rei da 

metrópole portuguesa, que tinha o direito de arrecadar impostos e estes tinham o dever 

de ocupar, povoar e defender as terras. Por estas razões não houve, ao contrário da 

América Espanhola, uma fragmentação do espaço colonial brasileiro, mas sim, a 

anexação de novos territórios. 

A conquista do território brasileiro se fez com a doação de grandes extensões de 

terra a particulares, possibilitando o surgimento dos latifúndios escravistas. Com a 

necessidade de exportar em grande escala e a escassez de mão-de-obra na colônia surge 

um rentável mercado de tráfico de escravos, seres humanos tratados e vendidos como 

mais uma mercadoria do capital. A finalidade primordial do latifúndio escravista era 

produzir para exportar. Contudo o produto mudava de acordo com os interesses da 

metrópole, no começo foi o açúcar e no fim da escravidão, apresentava-se o café. 

 

Em 1850, a Lei nº 601 de 18 de setembro, conhecida como Lei das 

Terras, veio eliminar o sistema da posse gerando propriedades e 

substituí-lo pela venda das terras devolutas, permitindo a colonização. 
(ANDRADE, 1980, p.47). 

 

Esta lei definia que todas as terras devolutas só poderiam ser apropriadas 

mediante compra e venda e, o dinheiro obtido com a venda das terras seria destinado 



58 

 

pelo governo para o financiamento da vinda de colonos europeus. Limitando desta 

forma o acesso as terras apenas àqueles que poderiam pagar para obtê-las, incentiva-se 

também a substituição do sistema escravista por um mercado de trabalho livre. 

 

No século XIX, a extinção do sistema das sesmarias e a sua 

substituição pelo reconhecimento da propriedade de quem tivesse a 

posse da terra veio consolidar o latifúndio, de vez que o grande 
posseiro tinha maior acesso ao poder público e maior facilidade de 

reconhecimento de seus direitos eventuais do que o pequeno posseiro 

que vivia lavrando a terra a grande distância dos centros de poder. 
Assim o sistema de posse veio permitir a consolidação das grandes 

propriedades [...] (ANDRADE, 1980, p.47 – grifos nossos). 

 

Com a proibição do tráfico negreiro, a Lei de Terras e a abolição, o sistema 

latifundiário-escravista entra em decadência, porém criam-se outros tipos de escravidão 

onde 

 

[...] a grande maioria dos agricultores brasileiros ou não possui 

terras próprias, tendo que trabalhar em terras alheias, em 

condições as mais desfavoráveis, face ao sistema de relações de 

empregado e patrão no meio rural, ou as possui, mas essas são 

insuficientes para a manutenção da família, necessitando 

cultivar, além das suas, as terras dos grandes proprietários, nas 

condições impostas por estes. (ANDRADE, 1980, p.23). 

 

A cada dia os latifúndios, em sintonia com os segmentos agrícolas, 

agropecuários e agroindustriais, se expandem cada vez mais, expropriando o camponês, 

comprando terras dos pequenos produtores, invadindo terras devolutas, legalizando 

através de grilagem e devastando grandes florestas, na busca de novas terras para 

aumentar sua produção, sobretudo seu lucro. 

 

Os latifúndios ocupam áreas imensas e podem ser classificados em 

dois tipos principais – os tradicionais, pertencentes a proprietários da 

região ou a imigrantes nela radicados há dezenas de anos, e os 
modernos, de propriedade de grupos econômicos estrangeiros ou do 

sul e sudeste do país. [...] os modernos obtêm a concessão de terras 

com os governos estaduais – desde a Proclamação da República, as 
terras devolutas passaram a pertencer aos Estados –, elaboram projetos 

agrícolas ou agropecuários ou, ainda, agroindustriais para conseguir 

incentivos [...] (ANDRADE, 1980, p 32). 

 

No século XVI houve uma expansão absurda da ocupação de áreas florestadas, 

ocorrendo desmatamentos em massa, extermínio e a expropriação dos verdadeiros 
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donos das terras, os índios, estes que se refugiaram na mesma floresta, que continua 

sendo devastada, para não serem escravizados, porém hoje muitos se encontram 

escravos do mercado, com salários de miserabilidade. 

 

Este crescimento e a expansão do povoamento vêm sendo feito de 

forma bastante violenta, com a conquista de terras aos índios, sendo 

estes transformados em trabalhadores assalariados, quando não 
morrem em conseqüência do contato com pessoas portadoras de 

moléstias que lhes são desconhecidas, com a não-adaptação às 

transformações culturais a que são submetidos. A vegetação natural é 
eliminada pelo fogo, através do processo da “coivara” e pelas serrarias 

que atendem à demanda de madeira da porção próxima ao litoral e 

desmatada desde o século XVI. (ANDRADE, 1980, p. 41). 

 

Este processo que continua acontecendo na Amazônia, com maior intensidade, 

também ocorre no nordeste e sudeste do país, com o desmatamento do que restou da 

Mata Atlântica. 

A sociedade do consumo, criação do sistema capitalista, que dogmatiza o 

acúmulo de capital em escala crescente, exacerbada e sem precedentes, deposita na 

exploração latifundiária uma das inúmeras formas de disseminar esse modelo de vida. 

As consequências também são sem precedentes, com a expansão do latifúndio há a 

expropriação do camponês e de pequenos produtores, que está a cargo da maior parte do 

abastecimento alimentício interno. Sem os mesmos o país é obrigado a importar para 

atender a demanda populacional, se os produtos importados são mais caros o preço para 

o consumidor também será alto, diminuindo dessa forma o poder de consumo, onde 

muitos podem deixar de comprar itens básicos para sua subsistência e alguns podem até 

passar fome. Os agricultores que saem do campo migram para as cidades, e engrossam o 

caldo de desempregados, aumentando ainda mais os diversos problemas urbanos. Essas 

são algumas das consequências que geram outras em um surpreendente efeito dominó.  

 

[...] há um domínio da exploração latifundiária da terra em todo o 
território nacional e que, em nome de uma racionalização da 

agricultura e do desenvolvimento do capitalismo, vem sendo 

consolidada, intensificada e protegida esta estrutura concentradora de 
rendas e benefícios. (ANDRADE, 1980, p.43). 

 

Sabemos que a propriedade fundiária no Brasil passou por um processo bem 

diferente de outros países. Não aconteceu aqui um conflito de interesses que 

proporcionasse uma cisão de classes entre capitalistas e proprietários fundiários. 
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[...] diferentemente do que ocorreu em outras sociedades, não havia, 

na elite, uma classe antagônica suficientemente forte e consciente de 

seus interesses e de suas posições, como uma burguesia industrial ou 

simplesmente uma burguesia moderna, oposta aos interesses do 
latifúndio, que pudesse levar adiante reformas sociais que não 

afastassem opções políticas e ideológicas fundamentais (MARTINS, 

1994, p. 58). 

 

O Estado é o principal agente viabilizador do crescimento latifundiário com 

políticas públicas que beneficiam e os protege. 

 

[...] o sistema latifundiário, apesar do ônus que acarreta à sociedade 

brasileira, vem se consolidando e se ampliando à proporção que novas 

terras vêm sendo integradas ao processo produtivo, graças ao emprego 
de dinheiro público, e que toda a legislação feita ou procura beneficiar 

o latifúndio ou, em suas entrelinhas, permite que ele vá se 

consolidando e que com a sua consolidação, vá agravando os 

problemas de distribuição de renda e de estruturação da sociedade 
brasileira (ANDRADE, 1980, p.49). 

 

A propriedade fundiária tem como funcionalidade a acumulação pela via 

rentista, e que vai se confirmando não só pelo processo de valorização própria da 

dinâmica populacional que expressam necessidades crescentes de alimentos e de base 

física para instalação de moradias, indústrias, serviços, entre outros, porém mais do que 

qualquer coisa, a propriedade da terra é o que franqueia o acesso privilegiado aos cofres 

do Estado, ou seja, ao fundo público (PAULINO e ALMEIDA, 2010). 

 

Não são poucos os exemplos de que essa é uma característica 

estrutural do capitalismo no Brasil. A oligarquia cafeeira dele pode 
desfrutar, primeiro pela subvenção pública à imigração, como forma 

de suprir a necessidade de mão de obra nas lavouras; posteriormente 

pela compra de milhões de sacas de café por parte do governo em 
situações de saturação do mercado. Faz-se necessário esclarecer que 

essa saturação não era medida pelo abastecimento pleno dos lares, 

mas, sim, por um patamar de preços compatíveis com a remuneração 

da renda fundiária. Essa interferência culminou na destruição de um 
estoque estimado em 78 milhões de sacas na década de 1930, ou o 

equivalente a três anos do consumo mundial do produto (PAULINO e 

ALMEIDA, 2010, p.85-86). 

 

Outro momento histórico marcado pelo exercício do poder oligárquico dos 

latifundiários foi o da criação do Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) em 

1975. Devemos destacar que na realidade, este programa foi constituído desde o início, 
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“para beneficiar os usineiros que dispunham de poder político e de uma estrutura de 

organização capaz de colocar o aparato do Estado funcionando de acordo com seus 

interesses, carreando recursos para o setor” (LOCATEL, 2004, p. 60-61) 

Desta forma, podemos dizer que a estrutura agrária brasileira foi e continua 

sendo concentrada, além do que o grau de concentração aumenta vertiginosamente, 

apesar das mudanças nas relações de produção permitindo à agricultura atender às 

necessidades da industrialização conseguindo “grandes avanços na solução das questões 

agrícolas, isto é, dos problemas ligados à produção propriamente dita”. Contudo, “esse 

desenvolvimento só fez agravar a questão agrária, ou seja, o nível de miséria da 

população rural brasileira” (SILVA, 1985). 

Ainda segundo Silva (1985), diante disto, ressurge a reforma agrária com uma 

nova roupagem, agora apenas, como remédio para a crise agrária e esta se une a outras 

questões, como a questão energética, a questão indígena, a questão ecológica, a questão 

urbana e a questão das desigualdades regionais. Tornando assim, a reforma agrária uma 

questão eminentemente política. 

 

A reforma agrária é hoje a expressão da reivindicação dos 

trabalhadores rurais pela apropriação dos frutos do seu trabalho. E é 
nesse sentido que a reforma agrária não é mais apenas uma 

reivindicação dentro da “legalidade capitalista”: não é mais o direito 

de cada um à sua propriedade, mas o direito dos trabalhadores ao 

resultado da sua produção. (SILVA, 1985, p.105). 

 

Uma bandeira hasteada não só para os trabalhadores do campo, mas para vários 

seguimentos da sociedade. 

 

A reforma agrária é agora uma bandeira de luta política capaz de 

unificar não só os trabalhadores do campo, mas inclusive de se 

estender aos trabalhadores urbanos. A reforma agrária hoje começa a 
se apresentar como uma luta pela transformação da própria sociedade 

brasileira para um outro sistema, onde o trabalhador não só trabalhe, 

mas também se aproprie dos frutos do seu trabalho. (SILVA, 1985, 

p.105). 

 

Claro que a reforma agrária não é a solução para todos os problemas do campo, 

mas com certeza é o primeiro passo, um salto grandioso no caminho da mudança desse 

sistema, pois a revolução acontecerá a partir do fortalecimento das classes subalternas e 

a concretude da consciência para si. 
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3.2. A questão agrária, a luta pela terra em Capela e a configuração do setor 

agroenergético 

 

É neste panorama que Capela se insere no contexto da questão agrária e a luta 

pela terra, assim como parte do circuito espacial de produção sucroalcooleiro. O campo 

capelense é um reflexo do modo de produção capitalista no mundo, na busca incessante 

de acumular capital, onde o foco principal está na produtividade, para isso acontecer se 

faz necessário o investimento tecnológico, gerando dessa forma uma grande 

competitividade no mercado. A adequação a esse processo gera a divisão internacional 

do trabalho e a divisão territorial do trabalho. 

Sergipe que possuía uma grande produção de cana-de-açúcar e que contava com 

820 engenhos em 1862 e que Capela chegou a possuir 122 no século XX (SANTOS, 

2003), através do processo de modernização e grande competitividade, passa para 47 

usinas em 1961
1
 e 4 usinas de 1973 a 1981

2
. É nesse período que algumas usinas 

transformam-se também em produtoras de álcool, nascem várias destilarias algumas 

anexadas às usinas, ocorrendo o auge da produção na década de 1970 com o Programa 

Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), criado pelo governo brasileiro em 1975. Com a 

diminuição dos subsídios advindos do governo, aliado ao aumento do preço do açúcar 

internacionalmente o setor entra em crise, é nesse momento que acirra-se a disputa de 

mercado entre o Nordeste e Sudeste do país. Na década de 1990 há uma 

desregulamentação do setor e o fim do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), 

provocando a extinção de empresas menos competitivas (LOCATEL, 2004). Diante 

deste processo ocorre o declínio da atividade açucareira, o desmantelamento e a falência 

de grupos fixados em Sergipe.  

Em Capela esse processo fica mais claro, engenhos transformaram-se em usinas, 

a exemplo do antigo engenho Horta Velha que localizava-se no município de Divina 

Pastora e mudou-se para Capela com o nome Usina Vassouras, que veio a falência em 

1995, e outros engenhos tornaram-se destilarias como o Junco Novo e Taquari. 

Encontrava-se ainda no município a Usina Pedras que fechou suas portas na década de 

1960, mas continuou fornecendo cana para as demais. Devemos destacar aqui a 

permanência do latifundiário com grandes extensões de terra mesmo depois da falência 

das agroindústrias e a continuação da monocultura da cana. Existia a Usina Proveito a 

                                                
1 Fonte: IBGE – Anúncios estatísticos do Brasil, 1961. 
2Fonte: IBGE – Anuário estatístico do Brasil, 1973 e 1981. 
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primeira Usina de açúcar cristal, que faliu em 1981 e a Usina Santa Clara com sua 

falência decretada em 1991. 

A falência da Santa Clara é o ponto de partida para os conflitos territoriais no 

campo capelense, organizado pelo MST, culminando na morte de um dos integrantes do 

movimento, mas que depois de uma longa batalha judicial as terras da antiga usina 

foram desapropriadas e entregue para Reforma Agrária, instalando-se o Assentamento 

José Emídio dos Santos, nosso fragmento territorial na busca da realidade e visualização 

das contradições, assunto que aprofundaremos no terceiro capítulo. 

A luta pela terra no município não se encerrou com a conquista e a instalação do 

assentamento estudado, pois ainda existem na atualidade acampamentos e acampados 

que reivindicam a desapropriação de terras para fins de reforma agrária. 

A margem da rodovia SE-226 recém construída, bem próximo de uma das 

entradas para o município de Capela, encontra-se o acampamento Arthur Bispo do 

Rosário (Figura 03), que despejado de uma fazenda no município de Japaratuba, 

montou acampamento às margens dessa rodovia há três anos, cujo terreno pertence ao 

Estado. Os camponeses reivindicam terras independentemente de local, podendo ser em 

Capela ou em qualquer outro município da região. 

 

Figura 03: Acampamento Arthur Bispo do Rosário, no município de Capela

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 
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Seguindo um pouco mais adiante na rodovia SE-226, em direção a sede do 

município de Capela, próximo do povoado Terra Dura, temos outro acampamento 

denominado Nova Esperança (Figura 04), este fixado em uma fazenda sob litígio 

judicial, terra de herança a qual o INCRA não possui recursos financeiros para comprá-

la, devido sua alta valorização, segundo informação dos camponeses que permanecem 

nesta terra há oito anos, e que dizem que só sairão quando o Estado tiver uma terra 

específica e pronta para o assentamento. 

 

Figura 04: Acampamento Nova Esperança, no município de Capela 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

Na rodovia SE-339 saindo da sede do município indo em direção ao povoado 

Pirunga, nos deparamos com mais um acampamento, denominado José Roberto (Figura 

05). Este acampamento tem cinco anos de existência, mais uma demonstração de luta 

pela terra e ineficiência do Estado em amparar a classe camponesa. Ao lado do 

acampamento outra demonstração da luta pela terra uma comunidade quilombola que 

produz na terra há muitos anos. 
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Figura 05: Acampamento José Roberto, no município de Capela 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

O campo sergipano passa pelo processo de reestruturação produtiva, onde suas 

terras que antes monopolizadas por latifundiários para o cultivo de cana-de-açúcar 

destinada à produção de açúcar e aguardente, hoje se volta também para produção de 

energia e etanol. Neste bojo é que se inserem os conflitos territoriais entre campesinato 

e agronegócio sucroalcooleiro. 

Ocorre neste momento uma revalorização das terras agricultáveis, deixando bem 

claro que a Região Cotinguiba sempre foi considerada a região mais fértil do estado por 

seu solo de massapé, clima de estações bem definidas, meses secos e de chuvas, tendo 

uma boa precipitação, uma rica rede hidrográfica e assim grande abundância em água, 

tudo isso permitiu o desenvolvimento do monocultivo. O que queremos destacar é que a 

revalorização das terras agora vai além disto, hoje ela ocorre mediante incentivos fiscais 

estaduais, concedidos às agroindústrias através do Programa Sergipano de 

Desenvolvimento Industrial (PSDI)
3
 e créditos públicos federais, usinas antes 

                                                
3 Segundo o governo de Sergipe sendo a empresa nova ou já instalada e em funcionamento, se ela for 

considerada como empreendimento industrial prioritário para o desenvolvimento do estado, poderá 

usufruir dos seguintes incentivos: 

Apoio Fiscal: a) Diferimento do ICMS nas importações, do exterior, de bens de capital, bem como do 

diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais pertinentes aos referidos bens de capital novos, feitas 

por empreendimentos industriais novos, ou por empresas industriais em funcionamento; b) Recolhimento 

do ICMS devido, percentual de 8%, podendo esse porcentual ser reduzido a 6,2%. c) Diferimento do 

ICMS nas importações de matérias-primas, material secundário e de embalagem, utilizados 



66 

 

produtoras de açúcar passam a produzir álcool e novos grupos instalaram-se no Estado. 

Com o aumento da demanda por cana, ocorre a mudança nos padrões de uso da terra, 

áreas que eram destinadas às pastagens, a fruticultura, a policultura, terras mantidas sem 

produção e agricultura familiar camponesa, passam a produzir a cana-de-açúcar. No 

momento temos no estado de Sergipe em operação seis agroindústrias (Quadro 03). 

 

Quadro 03: Sergipe: agroindústrias em operação por município, 2010 
Razão Social Município Produção Safra 

2008/2009 

Agroindustrial Campo Lindo Ltda 
(Campo Lindo) 

Nossa Senhora das 
Dores 

Álcool 

Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool 

(CBAA) 

Japoatã Álcool 

Agroidustrial Capela Ltda (Destilaria 
Taquari) (Figura 06) 

Capela Álcool 

Junco Novo Ltda (Junco Novo) (Figura 

07) 

Capela Álcool 

Usina São José do Pinheiro (Pinheiro) Laranjeiras Mista 

Usina Termo elétrica Iolando Leite Ltda 

(UTE) (Figura 08) 

Capela Álcool 

Fonte: MAPA, Secretaria de Produção de Agroenergia, Departamento da Cana-de-açúcar e Agroenergia - 

Relação das Unidades Produtoras Cadastradas no Departamento da Cana-de-açúcar e Agroenergia, 

posição em 01/04/2010. 

 

Fig. 06: Destilaria Taquari, Capela (SE)       Fig. 07: Junco Novo Ltda, Capela (SE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Agência Sergipe de Notícias - Lúcio Teles               Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

 

                                                                                                                                          
exclusivamente na produção dos bens incentivados. O prazo de fruição desse benefício é de 10(dez) anos, 

podendo ser estendido até15 (quinze) anos por decisão do Conselho de Desenvolvimento Industrial. 

Apoio Locacional: Cessão ou venda de terrenos ou galpões industriais, ou permuta desses galpões, a 

preços subsidiados, para implantação de empreendimentos industriais e de base tecnológica. 

Apoio de Infraestrutura: Implantação de sistemas de abastecimento de água, de energia, de gás natural; 

terraplanagem; sistema viário e de acesso; sistema de comunicação de voz e de dados; aquisição de 

imóveis; construção, reforma, ampliação ou recuperação de galpões industriais e de outras infraestruturas 

não disponíveis em áreas onde sejam necessárias viabilização de empreendimentos prioritários para o 

desenvolvimento do Estado. Fonte: Portal de Sergipe 
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Figura 08: Usina Termo Elétrica Iolando Leite 

Ltda
4
. (Carvão), Capela (SE) 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

Depois de escolher o latifúndio como base desenvolvimentista do Estado 

brasileiro, agora escolhe o agronegócio como salvador das crises e a catapulta do 

desenvolvimento, porém devemos salientar que isso não tem nada de novo, são apenas 

roupagens novas nos velhos conhecidos latifundiários, pois estes comandam o 

agronegócio no país. 

Os atores do agronegócio conseguem (re)negociações financeiras com o 

Governo Federal, conquista a redução de encargos incorporados às dívidas para 

desonerar os produtores e estabilizar suas rendas. O monocultivo da soja e da cana-de-

açúcar ganha a principal atenção dos agentes envolvidos na agricultura, uma vez que a 

conjuntura para a produção de agrocombustíveis é favorável. Diversas grandes 

empresas se desdobram para aproveitar as altas demandas do mercado, apropriando-se 

de territórios. O apoio das cidades vem massivamente, onde os interesses da cidade 

confundem-se cada vez mais com os interesses do capital no campo. Porém, nós 

sabemos que a agricultura tecnomercantil é insustentável. Temos a comprovação de 

vários textos técnicos, científicos e jornalísticos que denunciam a degradação ambiental 

e a exploração do trabalho, mostrando o caráter próprio do sistema capitalista, 

concentrador e descomprometido com ambientes e culturas. Sempre pautado no modelo 

neoliberal, seu foco principal é a lucratividade imediata e a consolidação e expansão 

corporativa no sistema financeiro (CAVALCANTE, 2008).  

                                                
4Esta Usina além de produzir álcool, produz sua própria energia, através da queima do bagaço da cana-de-

açúcar. 
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Com a reestruturação produtiva no campo, a partir da década de 1990, 

inicia-se uma nova fase no Brasil, quando foi difundida a noção de 

agronegócio como um modelo a reestabelecer a agricultura comercial 

exportadora após a crise da década de 1980. Assim, o agronegócio é 
uma expressão do capitalismo neoliberal no campo, iniciada nos 

governos Collor/Itamar através da forte atuação de agências de 

regulação financeiras internacionais no país. A partir daí, a aquisição 
de terras por parte de empresas não possui um papel tão somente de 

especulação, mas de ocupação produtiva. As empresas do setor 

agropecuário tomam frente do processo na corrida desenfreada pela 
conquista de territórios, ao passo que as empresas de outros setores da 

economia se deslocaram para se fortalecer dentro de sua 

funcionalidade principal.  

O agronegócio, um vigoroso circuito capitalista de produção que se 
territorializa no campo, é uma das faces da reestruturação produtiva 

promovida pelo capitalismo. Ele produz e reproduz a lógica territorial 

das empresas transnacionais implantando novas racionalidades que 
reconfiguram toda a dinâmica socioespacial (CAVALCANTE, 2008, 

p. 21 e 23). 

 

Percebemos que o Brasil desde sua fase colonial e hoje sob a hegemonia do 

pensamento único neoliberal, elege a grande propriedade da terra como forma mais 

eficiente para responder aos desafios de um modelo de desenvolvimento rural que 

satisfaça às expectativas dos interesses econômicos dominantes nacionais e estrangeiros. 

Entretanto, essa concepção de mundo trouxe e tem trazido mais impacto negativo do 

que contribuições para um processo continuado de democratização da renda e da 

riqueza rural, muito menos de toda a sociedade brasileira e de afirmação da soberania 

nacional, sejam como nação ou com a soberania alimentar (CARVALHO, 2001). 

É o velho discurso do “desenvolvimento” e da técnica como caminho para a 

sociedade atingir um patamar “superior”. Na prática não é nada disso que acontece, o 

que ocorre é um processo de expropriação das terras dos camponeses, desemprego 

estrutural no campo, concentração das terras e da renda, e a degradação das condições 

de trabalho para os poucos que conseguem se manter no processo produtivo de forma 

precária. Este discurso é colocado em prática pelos teóricos do Estado, ficando bem 

clara a ideologia imperante neste tipo de pensamento, são concepções de um Estado 

burguês com sua função garantidora da reprodução das classes dominantes. Há uma 

propagação do agronegócio como “modelo” que garante e proporciona níveis crescentes 

de extração da renda da terra para os proprietários latifundiários e altos lucros para as 

empresas capitalistas atuantes no campo brasileiro (SOUZA e CONCEIÇÃO, 2008). 
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Com base nesta realidade é que a CPT, no âmbito de suas ações vêm 

denunciar uma série das questões que caracterizam o campo brasileiro 

hoje e o processo de desumanização contido no bojo dos discursos da 
modernização e do agronegócio, na expropriação das condições 

objetivas e na exploração do trabalho, em níveis inaceitáveis. 

Denuncia este processo como intrinsecamente maléfico porque 
baseado na exploração e na violação dos direitos humanos sociais e 

ambientais, como premissa para o financiamento da expansão 

agrícola, industrial e tecnológica; denuncia ainda o agronegócio como 

fenômeno econômico gerador de desigualdade social, de degradação 
ambiental e trabalho escravo, como a sua faceta mais trágica. Também 

o favorecimento do governo atual a este processo, com perdão e 

renegociação de dívidas e várias formas de subsídio e financiamento, 
premiando oligopólios que cresceram sob os auspícios da grilagem e 

concentração da terra, de fraudes e desvios de dinheiro público, da 

impunidade em casos de violência contra os trabalhadores e do 
trabalho escravo; a crescente precarização das condições de vida e de 

trabalho dos assalariados rurais, a manutenção do sistema de migração 

dos trabalhadores – de maneira especial os nordestinos, que continuam 

servindo como mão-de-obra barata para o enriquecimento dos velhos 
senhores de engenho (seguindo a rota de migração do próprio capital), 

deixando para trás a desagregação familiar, comunitária e cultural de 

nosso povo (SOUZA e CONCEIÇÃO, 2008, p. 119). 

 

No momento em que vivemos, marcado pela expansão das commodities e pela 

ideologia do agrocombustível, em especial da cana, precisamos questionar a tese da 

homogeneização das relações sociais no capitalismo. Um olhar para o campo em vários 

estados do Brasil nos concede a medida da territorialização do capital e com isso a 

expropriação de diversos camponeses. Está claro e não se pode negar a diminuição da 

população rural e o avanço da relação em que proprietário de terra e capitalista se 

fundem numa aliança de classes, tirando de cena a questão camponesa, também 

podemos reafirmar a tese da permanência contraditória das relações não capitalistas, ou 

seja, a unidade de produção camponesa (PAULINO e ALMEIDA, 2010). 

 

Isso quer dizer que, embora insistentemente a realidade aponte para 

um campo que caminha para um “mar de cana” como a instalar uma 
uniformidade no território, comandado por relações de assalariamento, 

no plano da essência das relações capitalistas, isso não é possível por 

duas razões básicas: O desenvolvimento do capital se faz de forma 

desigual e combinada, tendo por base a multiplicidade das formas 
sociais; segundo, a ausência do camponês no território não significa 

ausência do conflito próprio da dinâmica das relações sociais, porque 

a territorialização do capital afronta a sociedade, em especial os sem-
terra (PAULINO e ALMEIDA, 2010, p. 29-30). 
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Os proprietários fundiários sempre demonstraram uma enorme capacidade de 

fazer o aparelho de Estado um mediador em favor de seus interesses, isso demonstra a 

singularidade do embate de classes na sociedade brasileira, dessa forma é importante 

ficarmos atentos para a atual estrutura agrária, cenário que houve redefinições, onde o 

latifúndio e empresa passaram a compartilhar um objetivo comum: o monopólio 

fundiário fruto do entrelaçamento entre terra e capital e fundamento da acumulação. 

Portanto, não podemos falar mais em uma herança própria da ordem espoliativa 

colonial, mas de uma estratégia estrutural de classes a reafirmar a centralidade da terra 

no modelo de desenvolvimento, e que se apoiará na ideologia da eficiência produtiva da 

produção de escala (grande propriedade), orientando as estratégias de modernização 

técnica. Nesse momento podemos falar em um novo arranjo territorial desde o Golpe 

Militar de 1964, sobremaneira, este representa o ataque ao projeto camponês em favor 

da agricultura empresarial, expressamente contemplada na edição do primeiro 

instrumento público de redistribuição fundiária em escala nacional, o Estatuto da Terra 

(PAULINO e ALMEIDA, 2010). 

As políticas públicas direcionadas para o agro brasileiro, estão baseadas no papel 

que o Brasil desempenha no cenário internacional (exportador de matéria-prima) e tem 

como princípio à lógica do espaço agrário como lócus do agronegócio, do espaço de 

troca, permanência do latifúndio, das monoculturas, da criação de grandes rebanhos 

bovinos, da especulação e da reserva de valor.  

Nesta lógica foram criados inúmeros planos e programas para estimular o 

crescimento de setores do agronegócio. No entanto, dado os objetivos dessa pesquisa, 

vale ressaltar o Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos (PROHIDRO), 

Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo a Agroindústria do Norte e Nordeste 

(PROTERRA), o Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), o Programa de 

Desenvolvimento Tecnológico do Biodiesel (PROBIODIESEL), o Programa do 

Combustível Verde, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) e 

atualmente o Plano Nacional de Agroenergia (2006-2011), sendo que este último 

estabelece as diretrizes para pesquisas de quatro fontes: biodiesel, etanol, florestas 

energéticas cultivadas e o aproveitamento de resíduos agrícolas e pecuários. A partir 

deste surge o Programa de Desenvolvimento da Agroenergia (PDA), contido no Plano 

Plurianual 2012 – 2015 (PPA), que define os investimentos orçamentários em ações que 

objetivem a difusão de tecnologias e apoio à organização produtiva (BRASIL, 2013). 
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3.3 O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) 

 

O governo brasileiro antes de lançar o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB), em 2005, apresenta o PROBIODIESEL e, este apresentava tal 

proposta como mecanismo e ação de benefício social voltado para os agricultores 

familiares. Neste sentido, afirmava-se que o programa estaria direcionado para 

assegurar uma contínua fonte de renda para as famílias que habitavam as regiões que 

estivessem à margem do processo de desenvolvimento econômico do país. Porém, é 

importante destacar as variáveis que não fizeram parte do pacote oficial.  

Primeiramente o governo direcionou uma atividade do agronegócio (produção 

de matéria prima para combustíveis) para o agricultor camponês, detentor de exíguas 

áreas de terra, e estas tiveram que competir com a produção comercial da mamona, 

pinhão-manso, girassol, entre outras oleaginosas, configurando-se posteriormente, em 

uma insegurança alimentar, quando estas ocuparam as terras dos cultivos alimentares.  

Posteriormente, isso intensifica a competição externa entre os agricultores e o 

setor do agronegócio em dois aspectos: um voltado para o valor da mamona produzida 

pela agricultura camponesa e grandes empresários rurais e, por outro lado, temos o 

papel a ser desempenhado pelo campesinato na cadeia produtiva do agrodiesel, quando 

este teve apenas a função de produtor da matéria prima. A produção do óleo estava, e 

está, nas mãos dos proprietários das usinas de beneficiamento, assim entre produção, 

circulação, distribuição e consumo, mais uma vez o pequeno ficou e está com a 

atividade mais árdua e menos lucrativa. 

O espaço agrário brasileiro atualmente não é produzido enquanto lugar para a 

prática da policultura dos camponeses, que são continuadamente expulsos e/ou 

expropriados das suas terras para dar lugar à especulação fundiária, ou ainda, através 

dos mecanismos de subsunção do campesinato ao capital, sofrem a expropriação do 

sobre trabalho pelos agentes hegemônicos que monopolizam a circulação das 

mercadorias agrícolas. Os que insistem em continuar na terra (com algumas exceções) 

se tornam reféns dos grandes proprietários e das políticas pública e privada que tendem 

a transformá-los em braços para os capitalistas (arrendando suas terras, por exemplo), 

porém não se transformam em proletários rurais, pois, possuem o meio de produção que 

é a terra. Mas, esta que deveria servir como sinônimo de liberdade torna-se o meio para 

a sua prisão, diante do modelo de espaço rural que se constitui na prática, pela ação do 

Estado em consonância com o capital nacional e internacional. 
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No caso brasileiro, o Estado destina para a agricultura, na metade do século XX, 

as funções de, fornecer matérias primas, mão de obra para indústria além de tornar-se 

mercado cativo para alguns seguimentos da indústria metalmecânica e química 

(CASTRO, 1988). E nos dias atuais a mesma é a responsável pela produção de 

superávits da balança comercial, com políticas voltadas para a afirmação do 

agronegócio, sem considerar os danos sociais e ambientais que este modelo tem 

proporcionado ao país e ao mundo. 

O Brasil, ao longo do processo histórico, foi palco de diversas políticas 

macroeconômicas visando torná-lo uma grande potência econômica mundial. Neste 

contexto, foram desenvolvidos e implantados diversos planos econômicos na 

perspectiva de dinamizar o setor urbano-industrial, já que a industrialização foi eleita 

como eixo norteador do desenvolvimento (que é confundido como crescimento 

econômico), sendo que o campo sempre foi um dos pilares desta industrialização.  

No tocante ao espaço rural, mais recentemente, tendo em vista a eleição do 

agronegócio como modelo de desenvolvimento econômico, as políticas setoriais foram 

direcionadas para financiar e modernizar a grande propriedade, privilegiando a 

monocultura de exportação. 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) e a Lei nº 11.097, 

visavam e introduziram o agrodiesel na matriz energética do país, no qual, segundo o 

governo, o principal foco era o pequeno produtor, visando a inclusão social, fixação de 

mão de obra e distribuição de renda. O governo incentivou intensivamente os pequenos 

produtores a plantarem mamona, uma das matérias primas para produção do agrodiesel, 

além de outras oleaginosas. Esse incentivo ocorreu através do PRONAF (Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que segundo o Governo Federal é 

um programa para apoiar o desenvolvimento rural sustentável e garantir segurança 

alimentar, fortalecendo a agricultura familiar, por meio de financiamentos aos 

agricultores, bem como as suas associações e cooperativas.  

O PRONAF foi criado em 1994, para atender ao pequeno produtor rural de 

forma diferenciada, mediante apoio financeiro ao desenvolvimento de suas atividades 

agropecuárias e não agropecuárias, exploradas com a força de trabalho familiar. 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), criado em 1994, também representa uma importante 

conquista para a classe camponesa no país após anos de luta, na 

medida em que, pela primeira vez, é criado um programa de crédito 
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dedicado à agricultura camponesa em nível nacional. Porém, 

contraditoriamente e evidenciando as sutilezas que perpassam o jogo 

político, o Governo Fernando Henrique Cardoso serviu-se do 
programa para aplacar o poder de pressão dos movimentos sociais 

envolvidos na luta pela terra e extinguiu o programa especial de 

crédito para a reforma agrária, substituindo-o pelo PRONAF e 
submetendo o público assentado precocemente a parâmetros 

semelhantes aos dos produtores já consolidados (MARQUES, 2008, 

p.64). 

 

Através do PRONAF criou-se o PRONAF Biodiesel, que além de financiar a 

agricultura camponesa, certifica os produtores de agrodiesel que comprarem a produção 

desta agricultura, com o chamado Selo Combustível Social. Este selo confere aos 

empresários do setor, por meio dos incentivos, acesso a alíquotas de PIS/Pasep e Cofins 

com coeficientes de redução diferenciados e acesso às melhores condições de 

financiamentos junto às instituições financeiras. 

O resultado dessa inserção foi que o camponês que antes produzia gêneros 

alimentícios, pautado na economia de excedente
5
, foi introduzido na produção de 

monocultura, ficando a mercê do mercado, sendo na maioria das vezes explorado e 

sofrendo a duras penas, pois não conseguem competir com as grandes empresas e os 

latifundiários, ocorrendo sua expropriação e até a proletarização. Quando ele opta por 

plantar mamona, girassol, pinhão-manso ou qualquer outro tipo de matéria prima para o 

agrodiesel, não é essa produção que vai para sua mesa; o camponês precisa vender para 

comprar alimentos. Quando isso não ocorre, ou ele vende por um preço muito mais 

baixo, inferior ao dos alimentos que necessita para sua sobrevivência, corre um sério 

risco de não ter acesso aos viveres básicos. Assim são obrigados a buscarem trabalhos 

alternativos, seja no campo ou na cidade, engrossando cada vez mais a massa do 

exército de reserva de mão de obra. Isso é contrário ao que está posto no PNPB, 

proposto pelo governo brasileiro, pois nesse caso não há fixação de mão de obra e nem 

geração/ampliação de renda. 

Os pequenos produtores passaram a depender cada vez mais do mercado onde 

existe o controle da produção, distribuição e circulação, estabelecidos por grandes 

empresas, desestimulando o pequeno, que perde na relação custo/benefício, uma vez 

                                                
5 O excedente não é o produto que sobra do consumo, mas o produto dos fatores de produção excedentes 

dos que foram utilizados na subsistência (no caso a mão de obra e a terra com suas pastagens naturais). É 

o fator excedente que gera o produto excedente e que define a economia, a sociedade e a cultura baseadas 

no excedente, à margem das relações monetárias, das relações sociais abstratas, da dominação política, 

das relações capitalistas de produção típicas, da conduta racional com relação a fins seculares. 

(MARTINS, 1975, p. 12) 
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que o valor do produto final é inferior aos custos de produção, além da presença do 

atravessador, que extrai o sobre trabalho contido na mercadoria agrícola, convertendo-o 

em lucro, que deveria ser retido pelo camponês. O governo brasileiro chama esta 

situação de “geração de renda” o camponês com o trabalho mais duro e com menos 

dinheiro, os grandes empresários com o trabalho menos penoso e com mais dinheiro, 

desta forma não podemos chamar este quadro de “inclusão social”. Fica claro que o 

pequeno produtor não pode competir nesse sistema de monocultura, sendo mais sensato 

voltar à economia de excedente. 

 

Experiências como a plantação da mamona por pequenos agricultores 

no Nordeste demonstraram o risco de dependência a grandes empresas 

agrícolas, que controlam os preços, o processamento e a distribuição 

da produção. Os camponeses são utilizados para dar legitimidade ao 
agronegócio, através da distribuição de certificados de “combustível 

social” (PINTO, MELO E MENDONÇA, 2007, p.1). 

 

O PNPB é uma das amostras da inserção do Brasil na lógica capitalista que paira 

sobre o espaço rural, obrigando o campo a mecanizar-se para competir, mediante o 

avanço no meio técnico-científico-informacional. O país que não se enquadra fica à 

margem do dito desenvolvimento, principalmente quando esse país exerce um papel 

servil diante da divisão internacional do trabalho, como é o caso do Brasil. 

 

 

3.4 O Plano Nacional de Agroenergia (2006-2011) e o Programa de 

Desenvolvimento da Agroenergia (PDA) 

 

O Plano Nacional de Agroenergia (2006-2011) e o Programa de 

Desenvolvimento da Agroenergia (PDA) são políticas públicas de grande incentivo ao 

agro brasileiro, porém obedece a mesma lógica das diversas políticas anteriores, 

garantindo benefício para poucos e exploração de muitos. Oriundos aos incentivos estão 

as transformações impactantes em que o espaço rural brasileiro vem passando. 

Tendo sua justificativa amparada na necessidade da superação da crise, as 

políticas agrícolas locais seguem às políticas nacionais e internacionais sob o comando 

das instituições financeiras internacionais que determinam a ampliação das 

monoculturas para a produção de agrocombustíveis (CONCEIÇÃO, 2011). 
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Sendo importante ressaltar que a análise local da expansão do 

agronegócio no estado de Sergipe está inscrita na esfera 

nacional/mundial. O novo modelo neoliberal de desenvolvimento se 
institucionaliza na aliança entre o Estado, as Grandes Empresas 

multinacionais: químicas, de automobilismo, de petróleo e da 

agroindústria, via capital especulativo, através de subsídios diretos e 
indiretos dos governos, nacionais e locais, com o objetivo de grandes 

lucros na promoção de agrocombustíveis produzidos em grande 

escala. Sob o modelo do agronegócio as transnacionais ampliam seu 

controle de mercado no território brasileiro, em prejuízo da produção 
camponesa, controlando mais de 60% dos territórios produtivos 

(SHIMADA, 2010, p. 20-21). 

 

Para entendermos o porquê especificamente dessa política se faz necessário a 

compreensão da totalidade, o que se passa no mundo e quais os mecanismos que o 

sistema capitalista perpetra nos diversos meios a fim de sua reprodução ampliada. Desta 

forma, precisamos analisar um dos elementos utilizados para justificar o investimento 

público em políticas dessa natureza, que é o aquecimento global, pois essa é uma de 

suas facetas de acumulação, conduzindo as políticas públicas do campo brasileiro entre 

elas a dos agrocombustíveis. 

Paira pelos diversos meios de comunicação que há um aquecimento global. No 

entanto, há controvérsias em relação a isso, uma determinada ala da comunidade 

científica considera que não existe aquecimento global. Esse discurso tornou-se só mais 

uma forma que o capitalismo e os capitalistas vêm utilizando para continuar com o 

processo de produção e reprodução ampliada do capital. Assim, o discurso ambiental 

vem ganhando força e servindo como estratégia das empresas, que buscam manter ou 

ampliar margens de lucro, convertendo em vantagens competitivas a incorporação do 

discurso da economia verde. No entanto, 

 

Não é possível apontar uma data para o início da questão ambiental, 
mesmo porque tal conceito é muito amplo e em diversos momentos da 

história diversas sociedades se preocuparam com a conservação de seu 

meio ambiente. Porém, não importa sua data, sua origem ou sua 

motivação; o desdobramento histórico de um evento ou de uma ideia 
não permanece necessariamente ligado às circunstâncias que levaram 

ao seu surgimento. Ao contrário, uma ideia ou um evento, por 

vicissitudes históricas ou por suas próprias contradições internas, pode 
tomar rumos completamente imprevistos e opostos àqueles apontados 

por sua trajetória inicial. No caso dos movimentos ambientalistas, 

mesmo que suas origens estejam relacionadas à luta contra o uso 

predatório da natureza, nada garante que esta será sempre a sua 
questão norteadora: eles bem podem se tornar instrumentos de 

conservação e reforço das estruturas sociais, políticas e econômicas 

por eles criticadas (ONÇA, 2012, p. 2). 
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Diante da reprodução ampliada do capital e seu desenvolvimento desigual e combinado 

ocorre o encobrimento ou transferência de foco, distanciando-se dos verdadeiros e 

maiores problemas da humanidade. 

 

Há dez anos a ecologia podia ser tranquilamente ignorada ou 

desqualificada como totalmente irrelevante. Agora, ela é obrigada a 

ser grotescamente desfigurada e exagerada de forma unilateral para 

que as pessoas – impressionadas o bastante com o tom cataclísmico 
dos sermões ecológicos – possam ser, com sucesso, desviadas dos 

candentes problemas sociais e políticos (MÉSZÁROS, 2009, p. 51). 

 

A natureza intacta foi transformada em raridade, desejável, cobiçada, 

transformada em mais uma necessidade, em um simples negócio e sua preservação um 

problema de todos. Tudo isto nos leva a necessidade de debater  

 

[...] sobre a importância dos mitos e das simbologias nas sociedades 

modernas. Por mais que a sociedade urbano-industrial e o avanço das 
ciências tenham dessacralizado o mundo e enfraquecido os mitos, a 

imagem de parque nacional e outras áreas protegidas como um paraíso 

em que a natureza virgem se expressa em toda a sua beleza, 
transformando-se num objeto de reverência do homem urbano, 

ressalta a ideia de que as mitologias têm vida longa e podem renascer 

à sombra da racionalidade. Esse mito da natureza intocada e intocável 
reelabora não somente crenças antigas, mas incorpora também 

elementos da ciência moderna, como a noção de biodiversidade, das 

funções dos ecossistemas, numa simbiose expressa pela aliança entre 

determinadas correntes das ciências naturais e do ecologismo 
preservacionista. A persistência da ideia de um mundo natural, 

selvagem, não tocado, tem força considerável, sobretudo entre 

populações urbanas e industriais que perderam, em grande parte, o 
contato quotidiano e de trabalho com o meio rural. Isso apesar de 

evidências científicas crescentes de que nas diversas centenas de 

milhares de anos de vida humana, os homens de uma forma ou outra 

interferiram, com maior ou menor intensidade, nos diversos 
ecossistemas terrestres, hoje restando muito pouco de natureza 

virgem, intocada (DIEGUES, 2001, p. 157). 

 

Como foi ressaltado no primeiro capítulo, aquele que usa termos ou teorias com 

conceitos ideológicos marcados pelo ilusionismo, alienação e fetichismo, assume um 

discurso elitizado e toma partido das classes dominantes ou do Estado que serve a estas 

classes. É preocupante saber que alguns geógrafos assumem estes discursos. 

 

Uma das características da atmosfera terrestre é o aprisionamento de 

calor proveniente do sol através do processo de radiação, mecanismo 
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conhecido por efeito estufa terrestre, e que tem sua origem na própria 

dinâmica natural do planeta. O fenômeno que hoje tanto desperta 

preocupação da sociedade é a intensificação do aquecimento da baixa 
atmosfera, particularmente da troposfera, a camada sobre a qual 

voltam-se os estudos da climatologia. Mesmo tendo origem natural, o 

aquecimento observado na contemporaneidade, tratado no âmbito das 
discussões das mudanças globais, parece estar diretamente vinculado 

às atividades humanas; esta é a constatação resultante da maioria dos 

estudos relativos à evolução da temperatura da atmosfera terrestre 

(MENDONÇA, 2003, p. 207). 

 

O posicionamento de um pesquisador seja concordando ou discordando deve 

estar explícito em sua pesquisa ou na sua fala, pois este deviria entender sua 

importância como formadores de opiniões. 

 

Apesar da maioria dos estudiosos concordar com a tendência de um 

aumento global da temperatura, existem correntes científicas que 

discordam da teoria do aquecimento global. Para alguns cientistas, o 

planeta inclusive estaria caminhando para uma nova era glacial, pois 
prevê-se que está se encerrando um ciclo de maior aquecimento 

iniciado no fim da última glaciação, há 10 mil anos. Esta hipótese se 

baseia nas atividades cíclicas do sol e nos movimentos cíclicos da 
terra, quando ocorrem alterações nos índices de radiação solar 

recebidos no planeta. [...] as flutuações da órbita terrestre em relação 

ao sol (conhecidas como ciclos de Milankovitch) conseguiram 
explicar variações climáticas de diferentes graus, que foram 

registradas em sequências micropaleontológicas marinhas. [...] 

sobrepostos a estes ciclos orbitais, reconhecem-se os originados pelas 

manchas solares, que afetam o clima e têm dado uma explicação, por 
exemplo, ao fenômeno denominado “pequena idade do gelo”, que 

aconteceu entre os séculos XV e XIX (VERÍSSIMO, 2003, p. 140). 

A atmosfera terrestre exerce papel fundamental ao desenvolvimento 
das diferentes formas de vida que se distribuem na superfície terrestre. 

Contudo, no decorrer da história o homem, ao se apropriar dos 

recursos naturais para garantir a sua sobrevivência, interferiu no meio 

ambiente e, dessa maneira, na atmosfera. Foi a partir da revolução 
industrial que as ações humanas tornaram-se cada vez mais 

expressivas e desencadearam processos de degradação até então sem 

precedentes. Uma das alterações mais discutidas e que causa muita 
polêmica junto à comunidade científica é a climática, atribuída 

principalmente às atividades desenvolvidas pela sociedade humana e 

que ocorrem de maneira diversa nas diferentes partes do planeta. 
Apesar das interpretações e explicações serem amplas e diversas, das 

quais algumas catastróficas, a maioria dos estudiosos tem concordado 

que um aumento na temperatura global vem se confirmando. 

Entretanto, eles ainda apontam muitas incertezas em suas análises, o 
que os leva a prosseguir em suas pesquisas no sentido de diferenciar 

os efeitos naturais dos antropogênicos e de melhor compreender a 

dinâmica climática (Idem, p. 142). 
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Felizmente temos geógrafos e profissionais de outras áreas do conhecimento que 

se posicionam, caminhando numa direção oposta e contradizendo os discursos 

estrategicamente economicistas.  

Segundo Molion (2008b), a variação da atividade solar dos últimos quatrocentos 

anos demonstra que, nos próximos dois ciclos de manchas solares, ou melhor dizendo, 

até aproximadamente 2030, a atividade solar seja semelhante às de 1900 à 1920. 

Portanto, como a Oscilação Decadal do Pacífico (ODP) está em uma nova fase fria e a 

atividade solar estará mais baixa, é muito provável que as condições climáticas globais 

entre 1947-1976 venham a se repetir qualitativamente, ou seja, um declínio global nos 

próximos vinte anos. Os próprios dados da temperatura média global confirmam essa 

hipótese, mostrando que 1998 foi o ano mais quente dos últimos nove anos, isso nos 

leva a crer que o aquecimento global parece ter acabado em 1998. Continuaremos esta 

discussão no apêndice depois das referências bibliográficas. 

O Brasil, na política pública do Plano Nacional de Agroenergia (2006-2011) e 

agora Programa de Desenvolvimento da Agroenergia (PDA), projeta nos 

agrocombustíveis, ou agroenergia, a possibilidade de inclusão social, geração de 

emprego e renda, sustentabilidade ambiental, dentre outros. Na prática não é isso que 

ocorre verdadeiramente, o que observamos é a expropriação dos camponeses e demais 

pequenos produtores, que não conseguem competir com grandes empresas que 

controlam a produção, distribuição e circulação.  

Na relação com as destilarias de álcool, estas ditam que variedades de cana 

devem ser usadas, o quanto deve ser produzido, quando há muita oferta da matéria 

prima os preços ficam mais baixos, pouca oferta, preços mais altos. Algumas vezes no 

município de Capela as usinas fornecem o transporte da cana-de-açúcar da propriedade 

dos produtores até as unidades agroindustriais, quando não, surgem os atravessadores 

que absorvem parte da renda e oneram os custos de produção ainda mais. 

O camponês é apenas uma parte da cadeia produtiva e lhe cabe apenas produzir 

a matéria prima, um trabalho árduo, duro e de rentabilidade irrisória, comparada com as 

agroindústrias detentoras do produto final e de valor agregado, que lucram com a 

distribuição/venda e fazem o produto circular.  

Há a devastação de grandes áreas florestadas com o avanço dos monocultivos, 

que disputam espaço com a produção de alimentos ocorrendo uma grande 

reconfiguração territorial. Grande parte das áreas de produção da cana-de-açúcar ainda 
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ocorre as queimadas, poluindo o ar, de agrotóxicos, poluindo o solo e os lençóis 

freáticos, além de se apropriarem das terras mais férteis e de água doce em abundância. 

Segundo Carvalho (2009), tanto a oferta da matéria prima para a produção do 

etanol como para o agrodiesel (entre outras fontes renováveis de energia) foram objetos 

de propostas da sociedade civil de maneira que essa expansão de matérias primas 

propiciasse melhores condições de vida e de trabalho para milhões de camponeses em 

todo o mundo. No entanto, a ampliação contemporânea da oferta de cana-de-açúcar e de 

oleaginosas reproduziu um modo de produzir similar ao colonial. Sendo que na 

atualidade, sob o domínio das grandes empresas capitalistas, provocando um processo 

combinado de dependência crônica dos camponeses e de superexploração dos 

trabalhadores rurais assalariados pelas grandes empresas capitalistas nacionais e 

transnacionais do agronegócio. A monocultura da cana-de-açúcar no Brasil, também 

exerce uma pressão sobre a produção de alimentos, as florestas, as terras agricultáveis, a 

água doce e os bens comuns. 

Segundo Moreno e Ortiz (2007) a expansão dos agrocombustíveis, em 

monoculturas de escala industrial destinadas ao abastecimento de um mercado global 

crescente de energia, tem sido justificada como estratégia de enfrentamento das 

mudanças climáticas, de substituição parcial do petróleo, que chega ao seu pico de 

produção mundial, e até mesmo de “desenvolvimento rural”. Entretanto, o modelo do 

agronegócio, além de petrodependente na sua forma de produção e logística de 

distribuição em escala planetária, está associado a impactos ambientais e sociais que, 

em última análise, inviabilizam a produção e distribuição descentralizada de alimentos e 

de energia, mais eficiente e mais saudável ao ser humano e ao ambiente. Assim mesmo, 

segue avançando sobre os territórios onde se dá a reprodução social das dinâmicas 

camponesas, especializando-os na produção monocultural, mecanizada, calcada no 

emprego de agrotóxicos e biotecnologia, que não se destina às necessidades locais e 

acaba por reduzir a diversidade biológica, social e cultural e, assim, as bases para o 

suprimento destas mesmas necessidades. 

Ainda segundo Moreno e Ortiz (2007), este movimento global sobre o campo e a 

agricultura para atender a demanda internacional de energia, vem constituindo 

rapidamente uma ofensiva sobre as terras agriculturáveis tropicais, cujos impactos nos 

países da América Latina, e no Brasil em particular, indicam que a associação 

agronegócio e agrocombustíveis ameaçam como uma “mistura explosiva”. A 

intensificação do modelo de agricultura industrial e dos transgênicos sobre a 
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biodiversidade, afeta dramaticamente os territórios indígenas, as populações e os meios 

de vida tradicionais em todo o continente.  

Nos países subdesenvolvidos “exportadores” os agrocombustíveis estão sendo 

promovidos sob a rubrica de “desenvolvimento rural” e como uma alternativa de 

incentivar o comércio e assim “reduzir a pobreza”, haja vista que as preocupações 

climáticas e uma visão ambiental passam apenas ao largo do que de fato está sendo 

proposto com a cooperação de agências internacionais tais como: Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA), Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e organismos multilaterais como o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Este, por exemplo, vem auxiliando os 

países da região na promoção da produção de agrocombustíveis, com financiamento de 

estudos de viabilidade econômica, planos de negócios, avaliações técnicas para embasar 

a formulação de propostas de políticas públicas, além de vultosos financiamentos para 

as novas usinas privadas exportadoras de álcool e açúcar (MORENO E ORTIZ, 2007). 

As políticas públicas direcionadas ao meio rural brasileiro, entre elas, o Plano 

Nacional de Agroenergia, que vende a ideia falseada dos biocombustíveis, são um 

atentado à vida que porventura não pode ter o prefixo “bio” (vida), sendo mais sensato 

usar o “agro”, intrinsecamente mais ligado à realidade. Assim usamos agrocombustíveis 

quando nos relacionamos aos biocombustíveis e agora o também caracterizado pelo 

Estado brasileiro como biodiesel, hoje o chamamos de agrodiesel, denominação que 

também é utilizada por Carvalho (2009), Tagnin e Mattes (2008). 

 

A violência do modelo dos agronegócios se manifesta diariamente: na 
expulsão dos camponeses, na militarização do campo, na 

estrangerização de territórios, na apropriação dos recursos naturais, 

nos investimentos do Estado ao serviço das corporações com o 

crescimento das dívidas externas (em portos, hidrovias, estradas, vias 
de telecomunicação), na concentração de terras, na desertificação, na 

contaminação por agrotóxicos e por transgênicos, na destruição da 

biodiversidade, no êxodo rural e no crescimento dos cinturões de 
miséria ao redor dos centros urbanos, no desemprego generalizado e 

na precarização do trabalho, na fome e na desnutrição, nas doenças e 

mortes por causas evitáveis, na colonização de nossas culturas e na 

perda de nossos patrimônios alimentares, no domínio do 
supermercadismo sobre os mercados locais e no controle das 

transnacionais sobre os preços dos alimentos e o conteúdo da cesta 

básica. Todas estas consequências se originam em um processo que 
nasce nos modelos rurais e que, desde ai, se projeta e domina a 
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sociedade urbana (FÓRUM DE RESISTÊNCIA AOS 

AGRONEGÓCIOS, 2006, p. 1). 

 

Os agrocombustíveis são uma ameaça à soberania alimentar. Esta que se define 

segundo Madeley (2003), como o direito que cada país tem de determinar a produção, a 

distribuição e o consumo de alimentos de acordo com preferências e tradições culturais 

da população, determinando assim outro modelo de sociedade. Rompendo desta forma 

com o conceito de segurança alimentar, no qual seria a possibilidade que uma população 

tem de se alimentar por dia, ou seja, a acessibilidade de alimentos de uma determinada 

população. Apresentando abrangência sobre determinado efetivo demográfico quatro 

fatores: disponibilidade dos alimentos, acessibilidade aos alimentos, regularidade no 

abastecimento e aceitabilidade cultural. 

Para a FAO (1996) existe segurança alimentar quando todas as pessoas têm, em 

todo momento, acesso físico e econômico a suficientes alimentos inócuos e nutritivos 

para satisfazer suas necessidades alimentícias e suas preferências, a fim de levar uma 

vida ativa e saudável.  

Desta forma fica claro que não há uma preocupação de onde vêm esses 

alimentos, como eles são produzidos e por quem são produzidos, não importa se são 

transgênicos ou não e se usam agrotóxicos. O importante é a disponibilidade, 

acessibilidade, regularidade e aceitação, porém, estas são ditadas pelo Estado em 

consonância com as elites do agronegócio, instituições nacionais e internacionais. Não é 

a população quem decide o que quer comer, plantar e como plantar, mas sim, o sistema. 

A soberania alimentar é o direito dos países de decidir como produzir, consumir 

e proteger seus alimentos (MDA, 2008). Errado, esse conceito não pode ser concebido 

como soberania alimentar, pois não são os países representados como Estado Nações 

por um regime e governo político que determina o que produzir e como produzir, até 

mesmo porque, o Estado é gerido para atender os anseios de uma pequena parte da 

população, as elites. Cabe a ele a regulação do mercado, o verdadeiro ditador do que se 

deve ou não e o quanto deve ser produzido. No entanto esse direito cabe a toda 

população. Para a Via Campesina, soberania alimentar é o direito a alimentos nutritivos, 

saudáveis e culturalmente adequados, acessíveis, produzidos de forma sustentável e 

ecológica, o direito dos povos a decidir o próprio sistema de alimentação e produção. 

Na América Latina, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

estimula a produção de agrocombustíveis com o argumento que devemos utilizar nossos 
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“enormes potenciais em terra cultivável, condições climáticas e custos de mão de obra”. 

O BID anunciou a pouco tempo sua intenção de investir 3 bilhões de dólares em 

projetos privados de agroenergia. A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 

Regional Sulamericana (IIRSA), prevê uma série de grandes projetos energéticos 

(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA e REDE SOCIAL DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS, 2007), tendo como base o tripé comunicação, transporte e energia, 

também financiada por outros organismos multilaterais de fomento, como a Corporação 

Andina de Fomento (CAF) e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do 

Prata (FONPLATA), investe na área de extrativismo mineral, na construção de usinas 

hidrelétricas, de linhas de transmissão que ultrapassam as fronteiras, de gasodutos 

interligando vários países garantindo um maior abastecimento. Estes investimentos 

aliados aos de infraestrutura permitem um melhor escoamento da produção 

agropecuária entre os países da América do Sul, bem como para diversos outros países.  

Por mais que o Brasil venha ganhando espaço no cenário mundial como 

exportador de produtos manufaturados e de tecnologia, o modelo de integração do 

IIRSA segue o nosso padrão histórico que, desde a colonização, tem favorecido os 

interesses de grandes empresas e cumprido o objetivo de exportar matéria-prima barata 

e recursos naturais para países centrais ou metrópoles.  

Neste contexto, o papel dos países periféricos é fornecer energia barata para 

países ricos, o que representa uma nova fase da colonização. As atuais políticas para o 

setor são sustentadas nos mesmos elementos que marcaram a colonização: apropriação 

de território, de bens naturais e de trabalho, o que representa maior concentração de 

terra, água, renda e poder (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA e REDE SOCIAL 

DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 2007). 

Aliado ao nosso pensamento está a posição das organizações, movimentos e 

pastorais sociais sobre a agroenergia no Brasil. Para estes não há dúvida de que o 

planeta Terra está sucumbindo devido à ação destruidora do capital, o grande 

responsável pela devastação ambiental, além da privatização de várias formas de vida. 

Assim, pode-se afirmar que estamos diante de uma encruzilhada: ou mudamos o 

paradigma de civilização atual ou a humanidade e a vida no planeta poderá passar por 

profundas transformações. A nossa luta deve ser por uma nova civilização baseada em 

uma relação de harmonia entre a humanidade e a natureza. Uma civilização em que não 

prevaleça o consumismo e a lógica do lucro e do mercado, que devasta os recursos 

naturais, concentra a riqueza e poder nas mãos de poucos e gera pobreza e desigualdade 
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social. Devemos lutar por uma sociedade baseada na justiça social e ambiental, na 

igualdade, na solidariedade entre os povos, assentada em valores éticos coerentes a 

sustentabilidade de todas as formas de vida (ORGANIZAÇÕES, MOVIMENTOS E 

PASTORAIS SOCIAIS, 2007).  

Organizações, movimentos e pastorais sociais afirmam, ainda, o direito da 

soberania popular sobre o seu território e seu destino. A soberania alimentar e 

energética é o direito do povo produzir e controlar os alimentos e a energia para atender 

suas necessidades. A política de produção de agroenergia não pode ser determinada pela 

lógica do mercado e pelos interesses de lucro das empresas petrolíferas, 

automobilísticas e do agronegócio. Reafirmam também, a necessidade de uma reforma 

agrária popular e de um processo de democratização de acesso a terra como via para 

garantir a soberania alimentar e a soberania energética. Esta foi a posição apresentada 

na I Conferência Nacional Popular sobre Agroenergia, que contava com 500 

participantes representantes dos movimentos que compõem a Via Campesina, 

ambientalistas, sindicalistas e pastorais (ORGANIZAÇÕES, MOVIMENTOS E 

PASTORAIS SOCIAIS, 2007). 

O território permanece obedecendo aos mesmos ditames hegemônicos, de 

maneira que o estatuto sócio-ambiental permite apenas uma nova maneira de eclipsar 

antigos problemas. O território continua servido por contradições profundas de classes, 

pela mesma hegemonia do poder decisório, pelo mesmo tipo de produção, exploração, 

consumo e política ordenadora e, pelo mesmo tipo de paisagem marcada pela miséria 

das classes menos favorecidas. Não há revisão alguma no uso do território pela Política 

da Agroenergia (SANTOS, 2009). 

Ainda segundo Santos (2009), as Diretrizes de Política de Agroenergia, apesar 

de apresentarem propostas de mudança, mantêm a territorialidade dos grandes 

problemas como: o latifúndio, a produção de alimentos subserviente à monocultura, a 

miséria no campo e os impactos ambientais e na saúde humana. Não refletindo desta 

forma as realidades econômica, social e ambiental do país. A escolha e a permanência 

das matrizes energéticas são determinadas pelo capital. 

No campo capelense a expansão dos agrocombustíveis vem causando diversos 

impactos socioterritorias e ambientais. Além do uso excessivo de agrotóxicos nas 

plantações de cana que poluem o solo e lençóis freáticos temos a queima da cana que 

antecede o corte, provocando a poluição do ar e a fuligem da palha da cana que adentra 

as casas na cidade e no campo, causando grandes transtornos à população. 
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É perceptível o quanto foi retirado da vegetação original, para dar lugar à cana-

de-açúcar, houve um grande desmatamento da Mata Atlântica, ocorrendo ainda hoje de 

forma velada. Na Figura 08 podemos observar a disputa de espaço da monocultura com 

a floresta. 

 

Figura 09 – Mata Atlântica e monocultivo de cana em Capela (SE) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Raul Marques Neto, 2014. 

 

No próximo capítulo buscaremos analisar os impactos causados pela expansão 

dos agrocombustíveis no assentamento José Emídio, identificando o processo de 

monopolização do território camponês pelo capital monopolista. 
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4. A RECONFIGURAÇÃO DO USO DA TERRA NO CAMPO CAPELENSE: 

PERMANÊNCIA/RESISTÊNCIA E OU DESTRUIÇÃO DA CLASSE 

CAMPONESA 

 

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se 

afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez 

passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que 

serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 

caminhar (EDUARDO GALEANO). 

 

 

 Depois de entender e definir camponês no primeiro capítulo e falar sobre as 

políticas públicas no segundo, trataremos neste, que segue, sobre as transformações no 

campo de Capela. A morosa luta pela terra no campo e nos tribunais, a conquista da 

terra transformando-a em território camponês e as estratégias de permanência neste 

território que é tensionado pelo conflito. A resistência ao monopólio do setor 

sucroalcooleiro através da produção da cana-de-açúcar ou à subordinação ao capital 

monopolista, configurando-se em parte como uma estratégia de luta na terra, contudo 

um caminho de risco para sua expropriação. 

Poderemos observar também mudança nos padrões de uso da terra e as 

consequências advindas disto. Os problemas ambientais, os impactos socioterritoriais, a 

insegurança alimentar, diante da hegemonia da produção do monocultivo da cana, os 

esforços do Estado em promover e financiar o setor, o completo abandono ao camponês 

e demais pequenos produtores. 

 

 

4.1 A luta pela terra e pela permanência  

 

O município de Capela é uma fração do território nacional que carrega em si as 

contradições do desenvolvimento do capitalismo no campo, logo, palco do conflito pela 

terra. Resultado desse conflito, o Projeto de Assentamento José Emídio dos Santos 

(Figura 10), que antes de ser território conquistado/apropriado, passou por um processo 

de luta que começou, quando uma grande usina produtora de açúcar, denominada de 

Santa Clara, abriu falência e encerrou suas atividades em 1991. Após esse 
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acontecimento, o INCRA realizou algumas vistorias e atestou a improdutividade da área 

de 3130 hectares, que anteriormente estava repleta de cana-de-açúcar. 

 

Figura 10 – Assentamento José Emídio dos Santos, município de Capela (SE)

 

 

Diante da possibilidade de implementação de um assentamento, os camponeses, 

trabalhadores da usina que ficaram desempregados, trabalhadores rurais sem-terra, 

pequenos posseiros, parceiros, meeiros e alguns proletários urbanos do setor terciário e 

industrial e trabalhadores informais de Capela e municípios circunvizinhos, foram 

mobilizados pelo MST e o líder religioso católico Gerard Lothaire Juls Olivier (Padre 

Geraldo), pároco do município de Japaratuba (SE) na época do ocorrido. Numa reflexão 

sobre suas condições de miséria, sem emprego ou subemprego e subordinação, decidem 

coletivamente ocupar as terras outrora pertencente a usina, em 27 de novembro de 1995.  

 

Em 24 de novembro de 1995, decidimos fazer uma grande 

concentração no ginásio de esportes de Capela, para discutir como 

seria pela primeira vez um acampamento em uma usina e o 
enfrentamento a um usineiro [...] o pessoal tava com medo porque a 

informação era que tava cheio de pistoleiro, mais de 500 tudo armado 

[...], na mística do dia 27 de novembro de manhã depois do café da 

manhã, decidimos marchar, caminhar de Capela até aqui [...] por volta 
de dez horas da manhã chegamos na Santa Clara com 821 famílias, 
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montamos o acampamento, daí então surgiu o processo inicial de 

acampamento, muita perseguição, repressão, muita conversa, 

negociação e ai lá vai. Chegando em 10 de novembro de 1996 saiu o 
decreto de desapropriação dessa área e a família recorreu, entrando 

com embargo de emissão de posse para o INCRA, e ai rolou 

praticamente 10 anos, nessa angústia e sofrendo, até 2000 sofremos 3 
despejos, ficamos aqui na margem da pista mais ou menos uns 5 anos 

(Assentado Messias). 

 

Instalado o conflito, o latifundiário por meio de seus jagunços, utiliza-se da 

violência explícita para reprimir os trabalhadores, culminando no assassinato de um 

deles. Em novembro de 1996, a fazenda é desapropriada por decreto federal, mas o 

INCRA não recebe a posse do imóvel em função dos processos judiciários.  

 

Nesse período a usina tava toda desativada, mas existia uma guarita 

com vigilantes pra que o pessoal não entrasse na sede, tava desativada, 

mas tinha muita coisa de valor deles lá e um dia resolveram matar um 
companheiro nosso, que era o companheiro José Emídio entrou em 

um lado da usina pra pegar um animal, um cavalo tava lá e ai um dos 

seguranças da usina disparou um tiro de 12 (espingarda calibre 12), foi 

fatal e ele morreu nesse dia. Com a morte do José Emídio, a gente se 
revoltou entrou na usina, quebramos o cacete com tudo mesmo, 

prendemos os vigias, pegamos a arma levamos pro fórum, o vigia foi 

preso e solto com 24 horas, no outro dia, pagaram fiança soltaram e 
não aconteceu nada com ele ta solto até hoje (Assentado Messias). 

 

 O conflito territorial transpassa as lutas no campo e ganha os tribunais, 

intensificando a penosa luta e impetrando uma morosidade judicial. Somente depois de 

nove anos de embates na justiça ocorreu a emissão de posse da terra, em 10 de 

dezembro de 2005, e com isso a estruturação do assentamento através do INCRA, que 

recebe o nome de José Emídio dos Santos, em homenagem ao colega de luta 

assassinado durante o conflito pela posse da terra. 

 Nesse longo processo muitas famílias desistiram e atualmente o assentamento 

possui 279 famílias, divididas em 7 agrovilas, Uma delas denominada Sede onde os 

destroços da usina localizam-se (31 famílias). Na frente da Sede existe uma estrada de 

piçarra que culmina em mais 3 agrovilas, Campinhos (60 famílias), Chapada do 

Aparecido (20 famílias) e Chapada do Santo Antônio (55 famílias), a Chapada do 

Eucalipto um pouco mais acima da sede indo em direção a cidade de Capela, às 

margens da rodovia SE-438 (33 famílias). Em outra rodovia SE-226 entrada também 

para a sede do município de Capela estão localizadas mais 2 agrovilas Boa Vista no 

povoado Boa Vista (28 famílias) e Anarício Barros no povoado Miranda (42 famílias). 
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Dez famílias foram alocadas em casas do projeto minha casa minha vida do governo 

federal na área urbana do povoado capelense, chamado Canta Galo, mas receberam 

lotes com os mesmos tamanhos, 6,6 hectares ou 20 tarefas, que é uma unidade de 

medida utilizada popularmente pelos assentados
1
 e próximos de suas residências. 

 Precisamos neste momento destacar algo importantíssimo com relação à 

implantação deste Projeto de Reforma Agrária que é a dimensão dos lotes. 

Considerando o módulo fiscal, instituído pela Lei nº 6.746/79, este que representa uma 

unidade de medida, indicando a extensão “mínima” das propriedades rurais 

consideradas áreas produtivas “economicamente viáveis”, isto conforme o município de 

sua localização, além da renda obtida com a exploração predominante (LANDAU, et 

al., 2012), verifica-se que no caso do PA José Emídio os lotes estão bem a baixo da 

dimensão ideal para a geração de renda adequada para os assentados. 

 Os módulos fiscais variam entre cinco hectares, que é o menor módulo fiscal, e 

110 hectares o maior. Estes são definidos por disponibilidade de condições de produção, 

dinâmica de mercado, infraestrutura instalada, disponibilidade tecnológica e de aspectos 

naturais, como água e solo, por exemplo. Aqueles municípios com maior acesso a essas 

condições, para desenvolver atividades e obter rentabilidade, têm um módulo menor, 

aqueles que não têm, o módulo é maior (LANDAU, et al., 2012). 

 O módulo fiscal do município de Capela é de 30 hectares, ou seja, a extensão 

mínima para uma propriedade rural no município capelense ser considerada uma área 

produtiva “economicamente viável” é de 30 hectares. O assentamento foi fracionado em 

lotes de apenas 6,6 hectares. Sendo assim, como é possível uma família viver dessa 

exígua porção de terra? É evidente que não é possível. Esse é o primeiro e o maior 

problema enfrentado pelos camponeses, um problema estrutural, um assentamento que 

começa fatidicamente errado, talvez com a intencionalidade governamental de que 

nunca dê certo e poder assim, argumentar que a reforma agrária não é um caminho 

viável. 

No assentamento algumas famílias desenvolvem atividades agrícolas voltadas 

para a produção da mandioca, macaxeira, de batata doce, de milho, de inhame, feijão, 

fava, árvores frutíferas e criação de peixes, a maior parte dessas atividades ocorrem no 

quintal das casas, uma área de 40 por 75m². Nos lotes com área de vinte tarefas (6,6 ha), 

                                                
1Essa unidade de medida é usada não só pelos assentados, mas por todos os agricultores da região, 

usineiros e até pelo INCRA. 
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o cenário muda consideravelmente, constatamos em pesquisa de campo que 

aproximadamente 90% dos assentados plantam cana-de-açúcar.  

O PA José Emídio vai completar 10 anos, e ainda com parte da infraestrutura e 

medidas ambientais a serem executadas. O MDA prevê 20% dos recursos destinados ao 

assentamento para projetos ambientais, estes recursos foram utilizados no projeto de 

cultivos de mudas da Mata Atlântica, pois dentro do assentamento existe a Unidade de 

Conservação Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco
2
, que ocupa 47% das terras, 

sendo a área total do assentamento de 3130 hectares. Esse projeto de cultivo das mudas 

acabou, segundo os assentados, por causa de vários furtos de materiais necessários para 

manutenção e desenvolvimento do projeto. 

Com relação às casas construídas pelo INCRA a situação é precária para a 

maioria das famílias camponesas, na agrovila Chapada do Eucalipto metade das casas 

não possui piso de cerâmica, todas sem banheiro e sem água encanada. Na Sede 

(Figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18), além de não ter piso de cerâmica, banheiro 

construído, água encanada, as casas estão em processo de desmoronamento, 

esfacelando-se com o tempo, o uso de material de péssima qualidade, falta de estudo do 

solo/área de construção e investimento na parte estrutural da casa são os principais 

motivos. 

 

 

                                                
2 Segundo maior remanescente de Mata Atlântica do estado de Sergipe, com uma área total de 894,76 

hectares. Criado através do Decreto 24.944 de 26 de dezembro de 2007, o Refúgio objetiva proteger 

vegetação nativa da Mata Atlântica, bioma enquadrado entre os 34 hotspots mundiais, ou seja, 

ecossistemas com elevada biodiversidade e que sofreram severa destruição, correndo risco iminente de 

desaparecer. Nesta Unidade encontramos uma das espécies de primatas mais ameaçadas de extinção do 

Brasil, o Callicebuscoimbrai, conhecido como macaco guigó. Esta Unidade também visa proteger o 

principal manancial de abastecimento do município de Capela, o riacho Lagartixo. Fonte: Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH). Localizado em: 

<http://www.semarh.se.gov.br> Acesso em: 24 ago. 2014. 
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Figura 11: Casa abandonada na agrovila Sede que foi 

destinada a irmã de José Emídio dos Santos

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

Lembremos que no II PNRA está escrito que as medidas vão além do acesso a 

terra, nele está previsto ações para que os agricultores produzam e tenham renda, prevê 

também acesso a direitos fundamentais como saúde, educação, saneamento básico e 

energia elétrica. 

 

Figura 12: Casa na agrovila Sede com varanda desmoronando 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 
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Figura 13: Casa na agrovila Sede com 

rachaduras na parede da sala 

Figura 14: Casa na agrovila Sede sem 

piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014                                      Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

 

 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014                             Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Casa na agrovila 

Sede com rachaduras externas 
Figura 16: Casa na agrovila Sede com 

parede dos fundos caindo 
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Foto: Raul Marques Neto, 2014                    Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

A agrovila Anarício Barros, apesar de suas casas terem sido terminadas, os 

moradores convivem com a falta de água encanada e problemas também na estrutura, 

onde a deterioração das casas é visível (Figura 19). Mas com certeza a pior situação é da 

agrovila Campinhos, das casas que foram construídas nenhuma tem piso de cerâmica, 

todas sem banheiro e sem água encanada, todas em processo de deterioração, 

ressalvadas aquelas que o morador tirou do seu próprio bolso e fez os reparos 

necessários para que a casa não caísse. Algumas casas sequer foram construídas ou 

terminadas (Figuras 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26). 

 

Figura 19: Parede de casa na agrovila Anarício Barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 

Figura 18: Casa na agrovila 

Sede com parede da sala 

desmoronando 

Figura 17: Varanda de casa 

na agrovila Sede sustentada 

por um pedaço de madeira 
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Figura 20: Casa na Agrovila Campinhos, onde a varanda e o telhado caíram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014                                         Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014                                          Foto: Raul Marques Neto, 2014 

Figura 21: Casa na agrovila Campinhos 

com varanda sendo sustentada por um 

pedaço de madeira e sem reboco 

Figura 22: Casa na agrovila Campinhos 

com varanda sendo sustentada ainda por 

tijolos, mas abandonada 

Figura 23: Casas inacabadas na agrovila 

Campinhos do lado direito 

Figura 24: Casa inacabada na agrovila 

Campinhos, mas com milho plantado 
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Foto: Raul Marques Neto, 2014                                       Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

Nas agrovilas Chapada do Santo Antônio e Chapada do Aparecido, todas as 

casas foram terminadas, porém ainda não possuem água encanada. Do mesmo modo, na 

Boa Vista todas as casas estão concluídas. Pelo que entendemos isso só foi possível 

porque os assentados se organizaram e contrataram uma empresa de construção civil 

privada, autorizada pelo próprio INCRA, que repassou o dinheiro para esta empresa. Os 

assentados tiveram com isso, a possibilidade de escolha do material a ser usado nas suas 

casas. A encanação que foi feita nas agrovilas e uma caixa d’água, pelo projeto, 

receberia água que viria de poços artesianos, como isso não foi concluído, moradores da 

agrovila Boa Vista entraram em contato com o SAAE (Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto), empresa municipal de abastecimento e está aproveitando os canos já 

instalados, fornecendo água para os moradores mediante pagamento de conta mensal 

(figuras 27 e 28). 

 

Figura 27: Casas na agrovila Boa Vista concluídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 

Figura 26: Casa inacabada na agrovila 

Campinhos 

Figura 25: Casas inacabadas na agrovila 

Campinhos 
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Figura 28: Casa na agrovila Boa Vista com água encanada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

Alguns assentados, pela falta de estrutura não moram nas casas, moram na sede 

do município, em casa de parentes, sua própria casa, casa alugada ou construiu um 

barraco no lote para morar. Aqueles que insistem em morar nas casas sem estrutura 

correm risco de morte pelo desabamento e de saúde, por não ter o mínimo que é a água 

tratada. No começo do ano de 2014 várias crianças, adolescentes e adultos foram 

hospitalizados, diagnosticados com esquistossomose e uma criança veio a óbito. 

A pulverização do assentamento em agrovilas, construindo as casas próximas 

aos seus lotes facilita o deslocamento dos assentados até a área de cultivo, porém 

dificulta a estruturação de condições básicas para a sobrevivência, como saneamento 

básico, posto de saúde e escola. Sabemos que a fragmentação é uma das várias 

estratégias do capital reproduzir-se, nos tirando a visão do todo, diminuindo a 

possibilidade de organização, nos tirando a consciência de classe, nosso papel na 

sociedade e no processo produtivo. Quando Lefebvre (1976) nos fala sobre o direito a 

cidade é o direito sobre os serviços e produtos que nela se encontram, direito a saúde, 

educação, lazer e os produtos básicos que não podem ser produzidos na terra. Como 

Lefebvre (1999) também nos diz, as positividades do urbano. 

Outro grande problema encontrado no assentamento, por causa do longo 

processo de conquista, é o envelhecimento da população assentada. A força e o tempo 

de trabalho diminuíram, alguns se aposentaram, a maioria dos filhos destes saíram de 

casa para constituir suas famílias, os que ficaram diante das dificuldades vivenciadas 

pelos pais não querem continuar trabalhando na terra, alguns estudam e outros já 
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trabalham na cidade. Isso obriga os assentados a contratar serviços de terceiros para 

continuar produzindo. 

Sobre essa realidade Silva (2001) aponta que 

 

estão crescendo as pequenas glebas (em geral com menos de 2 ha, 

tamanho do menor módulo rural) que têm a função muito mais de uma 

residência rural que de um estabelecimento agropecuário produtivo. E 
que a gestão das pequenas e médias propriedades agropecuárias está 

se individualizando, ficando o pai e/ou um dos filhos encarregado das 

atividades, enquanto os demais membros da família procuram outras 
formas de inserção produtiva, em geral fora da propriedade. Também 

uma parte cada vez maior das atividades agropecuárias antes 

realizadas no interior das propriedades está sendo hoje contratadas 

externamente mediante serviços de terceiros, independentemente do 
tamanho das explorações. Ou seja, quem dirige os estabelecimentos 

agropecuários hoje não é mais a família como um todo, mas um (ou 

alguns) de seus membros, o que coloca por terra a ideia de uma 
divisão social do trabalho assentada na disponibilidade de membros da 

família, distinta de uma divisão do trabalho capitalista (SILVA, 2001, 

p.42). 

 

Os próprios pais não incentivam os filhos a trabalhar na terra. Com base nas 

entrevistas todos dizem que a vida é muito dura e que não há futuro para aqueles que 

precisam sobreviver da terra e sustentar sua família. Isso é notado por outras pesquisas 

realizadas em Sergipe, como por exemplo, a constatação de Conceição (2007), que 

afirma que 

 

No campo sergipano [...] há uma cultura alimentada pelos próprios 

pais de que não é possível a melhoria do jovem na terra. Em entrevista 

com os pais dos jovens, estes justificaram sua posição frente ao 
sofrimento que está reservado para os filhos devido à falta de 

perspectivas, de trabalho e da terra. No quadro de intenções do jovem 

pode-se afirmar que não há uma linha nítida de definição da 
preferência do campo ou cidade. O que se observa é que na curva das 

suas intenções prepondera uma linha linear onde está definida a opção 

pela condição de vida, a garantia do trabalho, a própria terra. 
(CONCEIÇÃO, 2007, p. 96). 

 

As plantações nos lotes viraram palco da monocultura, a maioria plantando 

cana-de-açúcar, alguns com criação de gado e plantação de capim. Todos os 

entrevistados disseram que durante esses nove anos nunca tiveram assistência técnica 

nos seus lotes, seja para analisar o solo, acompanhar ou indicar os melhores cultivos na 

terra conquistada. 
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Para refletirmos sobre o porquê das plantações de cana-de-açúcar em território 

camponês, precisamos entender dois processos, a territorialização e a monopolização do 

território camponês pelo capital monopolista. 

 

 

4.2 A territorialização e a monopolização do território camponês pelo capital 

 

Diante do processo de industrialização da agricultura o capitalismo unifica 

contraditoriamente a indústria e a agricultura, algo que havia separado no início de seu 

desenvolvimento. Esta possibilidade está ocorrendo porque os capitalistas adquiriram 

terras tornando-se latifundiários. O sistema capitalista desenvolveu ligamentos de 

sujeição que amarram o campesinato, fazendo com que muitas vezes ele produza 

unicamente para a indústria (OLIVEIRA, 1995). 

No campo capelense temos exemplos claros deste panorama quando nos 

referimos as agroindústrias que adquirem terras e mais terras para produzir, sendo 

indústria e agricultura parte do mesmo processo, o capitalista industrial, proprietário de 

terra, capitalista agrário tornaram-se um só e que para produzir utilizam o trabalho 

assalariado. Neste exemplo de desenvolvimento capitalista, podemos dizer que o capital 

territorializou-se, ocorrendo um processo de territorialização do capital monopolista na 

agricultura. 

Diante de um cenário de embate, conflitos e resistência, há uma reprodução de 

ideologias culturais de estado pólo, no qual o Nordeste brasileiro especificamente o 

sertão exemplifica bem essa reprodução, ao apresentar-se como um lugar tramado pela 

diferenciação intra-regional, de um lado temos terras que possuem pouco valor 

comercialmente, sendo desta forma pouco lucrativa para a territorialização do capital. 

No entanto, do outro lado, temos a monopolização do território camponês pelo capital 

através da produção dos camponeses. Monopolização que ocorre também na 

apropriação dos outros seguimentos do processo capitalista, como a comercialização, a 

circulação e/ou a industrialização. Uma parte da renda da terra é retirada do camponês, 

sem sua expropriação (SANTOS, 2012a). Os camponeses nos sertões do nordeste estão 

estruturados por esses processos. 

Contudo o campo capelense é uma das exceções que segue a lógica dos sertões, 

apesar de suas terras terem um grande valor comercial, sendo desta forma um espaço 

propício para a territorialização do capital, este esbarra na resistência camponesa. Não 
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havendo a possibilidade de sua territorialização o capital monopoliza o território 

camponês. 

Atualmente os camponeses do Assentamento José Emídio que plantam cana-de-

açúcar e vendem sua produção para as usinas é um exemplo da monopolização do 

território pelo capital, sem territorializar-se. Ocorrendo assim um processo de 

monopolização do território camponês pelo capital monopolista. 

 

No primeiro mecanismo, quando o capital se territorializa, ele varre do 

campo os trabalhadores da indústria, comércio ou serviços, quer para 
serem trabalhadores da indústria, comércio ou serviços, quer para 

serem trabalhadores assalariados no campo (“bóias-frias”). Neste caso 

o processo especificamente capitalista se instala e a reprodução 
ampliada do capital desenvolve-se em sua plenitude. O 

capitalista/proprietário da terra acumula simultaneamente o lucro da 

atividade industrial e agrícola (da cultura da cana, por exemplo) e a 

renda da terra gerada por essa atividade. A monocultura se implanta e 
define e caracteriza o campo, transformando a terra num “mar” de 

cana, soja, de laranja, de pastagem etc. 

No segundo mecanismo, quando o capital monopoliza o território sem 
se territorializar, ele cria, recria e redefine relações de produção 

camponesa e familiar. Assim, ele abre espaço para que a produção 

camponesa se desenvolva e com ela o campesinato como classe social. 
O campo continua povoado, a população rural pode até se expandir. 

Neste caso o desenvolvimento do campo camponês pode possibilitar 

simultaneamente a distribuição da riqueza na área rural e nas cidades, 

que nem sempre são grandes. O próprio capital cria as condições para 
que os camponeses produzam matérias-primas para as indústrias 

capitalistas, ou mesmo viabilizem o consumo dos produtos industriais 

no campo (ração na avicultura e na suinocultura, por exemplo). Nessas 
condições, o capital sujeita a renda da terra produzida pelos 

camponeses à sua lógica, realizando a metamorfose da renda da terra 

em capital. Portanto, a produção do capital nunca é gerada por 

relações especificamente capitalistas de produção. 
É por isso que o desenvolvimento do capitalismo no campo abre 

espaço simultaneamente para a expansão do trabalho familiar 

camponês nas suas múltiplas formas, como camponês proprietário, 
parceiro, rendeiro ou posseiro. É assim que os próprios capitalistas no 

campo utilizam-se desse processo para produzir o seu capital. 

(OLIVEIRA, 1995, p. 478-479). 

 

 Paulino e Almeida (2010), utilizando-se também das concepções de Oliveira 

(1995) vêm explicar que acontece a territorialização do capital monopolista mediante a 

aliança de classes entre capital industrial e latifundiário, onde estes se tornam um só 

agente do capital, algo que é comum no setor sucroalcooleiro e de celulose e papel. É 

neste processo que brota um território em conflito/disputa, pois a territorialização é 
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sempre processo de conquista de frações do território capitalista, logo expropriação do 

camponês. 

 

En el primer caso, el capital se territorializa en los segmentos más 

ventajosos de la agricultura, como el de la caña de azúcar, que además 
de invertir directamente en la producción agrícola, también implanta 

agroindustrias. Eso establece una amplia relación con el sector de 

bienes de capital y suministros para la agricultura, con el sector 
financiero y de investigación, constituyendo lo que se denominó 

complejo agroindustrial (CAI). La constitución del CAI puede ser 

observada en otros segmentos agrícolas, como por ejemplo, el de la 

naranja y de la soja, entre otros, aunque con características diferentes 
(LOCATEL e HESPANHOL, 2003, p. 3). 

 

 Porém, o capital pode monopolizar o território sem territorializar-se, isso 

acontece quando o capitalista não é o dono da terra, no entanto cria as condições para 

sujeitar a renda da terra na agricultura camponesa, onde ela não aparece claramente. 

Portanto, a apropriação da renda da terra, tanto pode estar na produção e circulação, no 

qual teremos a territorialização e a monopolização, como somente na circulação, em que 

ocorre apenas a monopolização do território pelo capital (PAULINO e ALMEIDA, 

2010). 

 

En el segundo caso, el capital crea mecanismos para subordinar la 

actividad agrícola a su lógica, monopolizando el territorio, pero sin 

territorializarse. Esto ocurre a través del monopolio ejercido en la 
circulación de la producción agrícola. Los segmentos agrícolas con 

menor territorialización del capital son aquellos destinados al mercado 

interno. Estos productos forman parte de las materias primas para la 
agroindustria y para alimentos para el consumo in natura. Estos 

segmentos se presentan menos capitalizados, con menor incorporación 

de tecnología al proceso productivo y, la explotación de esas culturas 
se realiza predominantemente en las unidades de producción con 

menor dimensión (LOCATEL e HESPANHOL, 2003, p. 3). 

 

 Paulino e Almeida (2010, p. 46) discordam de Amin e Vergapoulos em relação à 

sujeição da propriedade e do trabalho camponês ao capital, entendendo que 

 

[...] a drenagem da riqueza produzida pelo trabalho camponês para as 

mãos do capitalista ocorre mediante a sujeição da renda da terra, 
porque, no caso do camponês, ele preserva a propriedade da terra e 

nela trabalha com a força de trabalho familiar. Logo, insere-se no 

mercado pelo seu produto, pelo trabalho contido, no seu produto, 
donde a exploração não é direta como a do operário. Neste caso, 

mesmo que haja uma crescente dependência do camponês em relação 

ao capital, o que ocorre não é a territorialização, mas a monopolização 
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do território pelo capital. Por conseguinte, não ocorre a sujeição real e 

nem formal do trabalho ao capital, como adverte Martins. 

 

A ampliação das relações capitalistas de produção não ocorre em todos os 

setores da produção agrícola, nos latifúndios do monocultivo da cana é nítida essa 

ampliação, porém nos setores de produção alimentícia como os de hortaliças, legumes, 

feijão, mandioca, entre outros, dificilmente isso ocorre. 

 

Na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela 

trabalha sem o recurso do trabalho assalariado, utilizando unicamente 
o seu trabalho e o da sua família, ao mesmo tempo que cresce a sua 

dependência em relação ao capital, o que temos não é a sujeição 

formal do trabalho ao capital. O que essa relação nos indica é outra 

coisa, bem distinta: estamos diante da sujeição da renda da terra ao 
capital. Esse é o processo que se observa hoje claramente em nosso 

país, tanto em relação a grande propriedade, quanto em relação à 

propriedade familiar, de tipo camponês (MARTINS, 1981, p. 175). 

 

Deixando ainda mais claro esse processo, Souza e Conceição (2008), nos explica 

que o capital sempre age compactuado com os interesses dos grandes proprietários e 

frequentemente verifica-se que o capitalista e o proprietário podem ser a mesma pessoa. 

Diante disto, ocorre a territorialização do capital no campo, tornando-se o capitalista 

também grande proprietário, imobilizando parte de seu capital na compra da terra e, é 

por meio da produção que garante a apropriação da renda da terra e do lucro, quando 

transforma a produção em mercadorias. 

 

Por outro lado, esta não é a única forma do capital atuar no campo 
brasileiro. Este também busca outras formas de garantir sua 

reprodução, quando a força de trabalho camponesa ganha relevância. 

Este processo acontece, sobretudo, quando o capitalista não se torna 
proprietário, mas desenvolve outras formas de se apropriar do 

resultado da produção através da sujeição da renda da terra ao capital. 

Assim sendo, o capitalista não se torna proprietário, mas se apropria 

da renda que deveria ser destinada ao produtor direto. Um exemplo 
mais claro dessa sujeição pode ser verificado nas granjas de frango do 

Sul do país, por exemplo, quando o capital não precisa expropriar o 

camponês da terra, mas fazê-lo trabalhar de acordo as suas demandas. 
Isto quer dizer que este camponês não vai mais produzir o que desejar, 

mas o que as indústrias definirem (determinando ainda como e quanto 

estes devem produzir). Desta forma, o camponês é transformado em 
força de trabalho para o capital, que não precisa investir no pagamento 

desta força de trabalho. É neste contexto que o capitalismo passa a 

difundir o discurso da agricultura familiar, que diferente da agricultura 

camponesa vem, ideologicamente, demonstrar que o camponês 
(atrasado segundo esta vertente) se modernizou, ou seja, se inseriu no 
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circuito do capital, tornou-se um agricultor familiar (SOUZA e 

CONCEIÇÃO, 2008, p. 106-107). 

É como se a sociedade convivesse em plena harmonia e pairasse 
acima das contradições estruturais do capital, negando toda a história 

conflituosa que caracteriza o campo brasileiro, como se a sociedade de 

classes não existisse e como se a riqueza das classes dominantes, 
historicamente, não se realizasse, exatamente, na exploração da classe 

trabalhadora [...] (Idem, p. 111). 

 

No campo capelense essa sujeição da renda da terra ao capital, ocorre quando o 

camponês cooptado pelos usineiros resolve plantar cana-de-açúcar, perdendo sua 

autonomia, sujeitando-se as demandas das indústrias sucroalcooleiras, que determinam 

como e quando devem produzir. 

 

 

4.3 A subordinação camponesa: resistência ou destruição? 

 

Entendendo o processo de territorialização e monopolização podemos agora 

falar das múltiplas determinações que explicam porque pequenos capitalistas do campo 

e camponeses, fora e dentro do assentamento de reforma agrária José Emídio dos Santos 

no espaço agrário capelense, produzem a monocultura da cana. 

Recapitulando os problemas enfrentados, temos a estrutura do assentamento com 

apenas 6,6 hectares, sendo que o módulo fiscal do município é de 30 hectares, para se 

ter condições de viver da terra. A maior parte das casas em completa desolação 

estrutural, assim, podemos dizer que a política de reforma agrária não proporcionou as 

mínimas condições de infraestrutura para moradia, que seria a casa e saneamento 

básico. O envelhecimento da população, não permitindo que os assentados trabalhem o 

mesmo tempo e com o mesmo vigor físico de antes, os filhos destes que já constituíram 

família, não moram na propriedade e os que moram são incentivados a trilhar novos 

rumos fora da terra, dificultando o trabalho do camponês que precisa dos braços da 

família para cultivar a terra. São quase dez anos e nenhuma assistência técnica apareceu 

ou aparece no assentamento, mostrando mais uma vez a política do abandono. Diante 

destes problemas os camponeses são facilmente cooptados. 

A presença de três agroindústrias no município de Capela e uma quarta nos 

limites de Nossa Senhora das Dores (SE), porém com uma pequena distância de Capela, 

exercem uma grande pressão sobre os assentados e demais produtores, por esses 

empreendimentos não terem terras suficientes para plantar a quantidade de cana 
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necessária para sua capacidade de produção de álcool ou açúcar, as agroindústrias 

necessitam terceirizar a plantação, havendo uma grande demanda pela matéria prima. 

Desta forma a produção ocorre pela consciência desta demanda e escoamento rápido e 

garantido da cana. Ainda ocorre a divulgação por parte dos usineiros a falácia de que as 

terras capelenses só são propícias para o cultivo da cana, uma vez que o solo se adaptou 

a essa plantação, por ter passado por séculos de cultivo da mesma. Outro engodo 

difundido são as vantagens da produção: menos trabalho e renda, maior que qualquer 

outra produção, a segurança da compra de tudo que plantarem e o pagamento de um 

preço justo sempre. 

A classe dominante consegue alienar os agricultores em prol dos seus interesses 

pela cooptação, universalizando um pensamento de bem comum a todos. 

 

É o que pensa a própria classe dominante. Esta concepção da história, 

comum a todos os historiadores, principalmente a partir do século 

XVIII, chocará com o fato de os pensamentos reinantes serem cada 
vez mais abstratos, adquirindo cada vez mais uma forma universal. 

Com efeito, cada nova classe no poder é obrigada, quanto mais não 

seja para atingir os seus fins, a representar o seu interesse como sendo 
o interesse comum a todos os membros da sociedade ou, exprimindo a 

coisa no plano das ideias, a dar aos seus pensamentos a forma da 

universalidade, a representá-los como sendo os únicos razoáveis, os 
únicos verdadeiramente válidos (MARX e ENGELS, 2007 p. 30). 

 

De forma epidemiológica estas falácias alastraram-se por entre os produtores, 

pois os entrevistados que plantam cana-de-açúcar, todos dizem a mesma coisa quando 

questionado o porquê de plantar cana: “A terra daqui é o que dá”, “só dá cana”. Quase 

todos dizem dar menos trabalho, pelo menos a partir do segundo corte, onde não se faz 

necessário o plantio e se usar algum herbicida reduz a necessidade de mão de obra para 

a limpeza dos canaviais. Só em relação a renda eles ficam divididos. Nesse sentido, dois 

entrevistados afirmam que: 

 

Porque a terra o que dá é cana, a terra só dá cana, só dá cana, alguma 

bananeirinha e milho. O trabalho mais da cana é o plantar, plantou deu 

o primeiro corte ai é só manter, arranca um capinzinho, dá uma limpa 
e pronto, passa o remédio e vai a frente, são 3 limpa. Dá mais renda 

porque você plantando ela você zelando tem ela pra vida toda fica só 

desfrutando [...] (Assentado Caetano). 

 
A terra é apropriada pra cana, mas fácil não é não, porque o povo usa 

veneno e eu não uso, então pra mim não é fácil, eu sei que no ano eu 

vou ter aquele dinheiro é uma renda fixa, uma renda certa. Ela não 
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rende mais que os alimentos, eu sou muito ligada nas verduras sei que 

dá mais dinheiro e é um dinheiro que a pessoa vai ter toda semana, 

mas requer muito cuidado e eu não tenho tempo de ta cuidando, 
porque cuido de casa dos meus filhos também (Assentada Silvânia). 

 

Com relação ao assentamento, o INCRA também deu sua contribuição ao 

permitir que 10 tarefas (3,3 ha) de terra do lote pudessem ser usadas para a plantação de 

cana e agora existe mais uma contribuição, a dos bancos, que oferecem 20 mil reais, 

através do PRONAF A. O que podemos perceber na pesquisa de campo e nas 

entrevistas é que esse limite de 10 tarefas (3,3 ha) não é respeitado, existindo lotes 

inteiros com o monocultivo da cana, ou seja, 20 tarefas (6,6 ha) plantadas, havendo 

variações, mas quase sempre acima de 10. Aqueles que não atingem o máximo do limite 

dos seus lotes com a plantação da cana, não plantam nada, ou plantam capim, ou 

macaxeira. Tudo isto, também é contrário ao que está posto no II PNRA, que visa 

ampliar a oferta de alimentos e diversificar a produção. 

Mesmo com tudo isso, pode-se dizer que a maioria dos assentados são 

camponeses, pois, observamos que o processo de circulação de mercadoria nas unidades 

de produção familiar camponesa obedece a uma simples circulação, onde o camponês 

na busca para satisfazer suas necessidades, compreendendo que mesmo sendo 

subjugado pelo capital e adquirindo diversos bens e produtos, não produz almejando 

lucro, sendo assim, suas ações no ciclo econômico instaura-se como valor de uso 

(SANTOS, 2012b). 

 

Nesse debate, o fundamental é reiterar que não é na propriedade da 
terra e, muito menos, na presença da renda que estão os indicativos da 

mudança de classe dos camponeses. É apenas na medida em que há a 

presença de assalariados permanentes na unidade de produção que 
estamos diante da mudança de camponês para capitalista (PAULINO 

e ALMEIDA, 2010, p. 50-51). 

 

No ano de 2013 o processo produtivo funcionou da seguinte forma: o produtor 

compra a semente da agroindústria ou deixa para abater na primeira colheita (R$ 100,00 

por tarefa, por 0,33 ha), o adubo da mesma forma (R$ 50,00 por saco), caminhão e 

carregadeira de cana (R$ 150,00). Aqueles que têm sua família, ou conhecidos ajudam 

na plantação, capinação (limpeza do terreno), depois na colheita para queimar, cortar, 

recolher a cana que a carregadeira não conseguiu pôr no caminhão, senão paga-se diária 

para trabalhadores (em média R$ 40,00 por pessoa). Para limpar o terreno o produtor 

pode optar pela aplicação do herbicida (R$ 450,00 mais R$ 70,00 da pulverização) ou 
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usar mão de obra externa e da família. Se a mão de obra for externa vai haver um 

acréscimo no custo de produção. Fazendo as contas se uma tarefa (0,33 ha) dá em média 

25 toneladas e a usina paga R$ 55,00 por tonelada, o produtor plantando 10 tarefas (3,3 

ha) que é o limite autorizado pelo INCRA, conseguiria 250 toneladas e teria R$ 

13.750,00.  

Para sabermos a renda real precisamos tirar os custos de produção. No primeiro 

plantio do ano, existe o pagamento das sementes, valor correspondente a R$ 100,00, que 

será equivalente a um plantio de 10 tarefas (3,3 ha); R$500,00 de adubo, sendo um saco 

por tarefa (0,33 ha) a um custo de R$50,00 cada saco; para preparar o terreno e fazer a 

plantação pagando 5 pessoas a R$ 40,00 a diária durante 10 dias, desembolsará R$ 

2.000,00; limpar o terreno umas 4 vezes no ano pagando 5 pessoas em 2 dias a R$ 40,00 

a diária terá que pagar R$1.600,00; mais R$ 150,00 do caminhão e carregadeira; no dia 

da colheita para cortar, juntar e catar as sobras paga-se 15 pessoas a R$ 40,00 a diária, 

dando um total de R$600,00 reais. 

Fazendo a soma temos o seguinte: 1.000+500+2.000+1.600+150+600=6.050. 

Portanto, R$ 13.750,00 menos R$ 6.050,00 é igual R$ 7.700, que é a renda que o 

produtor teria para sobreviver durante todo o ano até a próxima colheita. Pelo fato de 

não precisar mais plantar a cana, uma vez que depois de plantada ela rende em média 

oito cortes, tiraríamos do custo de produção os R$ 2.100 das sementes e da plantação, 

porém a cada corte o adubo dobra ou triplica dependendo do terreno. Se imaginarmos 

que houve a adição do dobro de adubo em cada corte, no oitavo corte o produtor estaria 

utilizando oito sacos por tarefa (0,33 hectares), em 10 tarefas (3,3 hectares) utilizaria 80 

sacos e desembolsaria R$ 4.000, onerando os custos em R$ 6.350, ou seja, no final ele 

teria R$ 7.400 para passar o ano todo. 

Pegando o primeiro caso de R$ 7.700,00, que seria da primeira colheita, 

supondo que o camponês assentado não tenha outra renda (trabalho acessório ou 

aposentadoria, por exemplo) e não plantou outra coisa a não ser cana e tendo este 

mulher e dois filhos no mínimo, teria que sustentar sua família com apenas R$ 641,00 

mensalmente. Isso seria possível? É claro que não, neste caso como no segundo, onde a 

renda passaria a ser de R$ 616,00 mensalmente, não seria possível sustentar-se. 

Todos os entrevistados em 2014 disseram que não conseguem administrar o 

dinheiro até a próxima colheita e a maioria tem uma renda extra advinda do filho que 

trabalha na cidade ou no campo, da mulher que trabalha, seu próprio trabalho seja na 
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cidade ou no campo, aposentadoria, ou algum tipo de ajuda do governo como a bolsa 

família. 

Dos entrevistados, três compõe a renda com trabalho assessório advindo dos 

filhos, dois com a renda da mulher, catorze recebem bolsa família, dez fazem trabalho 

acessório como pedreiro, carpinteiro, cortador de cana e feirante, três montaram um bar 

no assentamento e quinze recebem aposentadoria. Nenhum dos camponeses vive apenas 

da terra. 

Devemos ressaltar que não existe nenhum contrato formal com a empresa 

sucroalcooleira, isso significa que além de determinar preço da semente, do adubo, não 

existe a segurança que a agroindústria irá comprar a produção e pagará um bom preço 

por ela. Se imaginarmos que um dia a usina possa pagar R$ 40,00 por tonelada e a 

produção por algum problema climático ou de pragas só atinja 10 toneladas por tarefa, o 

camponês teria prejuízo, ou seja, pagaria para trabalhar. “Se a cana cair de preço ai não 

consegue adubar ai vai ter que parar, é como diz o povo né? Tem que andar na moda, 

tem que acompanhar os outros porque é o que ta dando” (Assentado Gilson). 

Entrevistados relataram haver agroindústria que demorava em fazer a colheita 

propositadamente para que o peso da cana diminuísse, uma vez que existindo um tempo 

certo de maturação e uma data específica para colher, quanto mais se ultrapassa esse 

tempo, diminui a sacarose, diminuindo dessa forma o peso. Relatos também que o 

camponês não podia assistir a pesagem, não sabendo assim se o peso estaria correto. 

A terra não é propriedade do capital, mas a família mesmo sendo dona, não 

exerce sobre ela o seu domínio, quando ela produz em função dos interesses do 

capitalista, este subordina a produção camponesa, subjuga a renda da terra ao capital. O 

camponês sendo proprietário da terra, sendo dono dos meios de produção, ele não é 

dono de sua “vontade” (que caracteriza o domínio ideológico), ele produz a cana abaixo 

do custo de produção, subordina-se às negociações determinadas pelas usinas 

sucroalcooleiras, que controla o fornecimento da matéria prima e a compra do produto 

final, através do controle monopolista, na apropriação do trabalho não pelo capital. 

Desta forma o camponês não se apropria de todo o resultado de seu trabalho, ele não se 

realiza por inteiro, é a coisificação, a sua alienação. Desta forma não é possível 

determinar sua satisfação (CONCEIÇÃO, 1991). 

Diante de uma minoria de assentados dois concebem a cana como uma renda 

extra no final do ano e não como principal, dessa forma, plantam diversas culturas, 

como a banana, macaxeira, inhame, coco, batata doce, melancia entre outras. O primeiro 
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assentado seu Pedro (Figura 29) possui uma banca na feira, na sede do município de 

Capela, e três no município de Carmópolis. O mesmo deixou a casa do assentamento 

para sua filha e marido, e em um terreno de herança construiu sua casa e de três filhos, 

comprou um caminhão para transportar sua mercadoria para as feiras, tem duas motos 

para sua locomoção e dos filhos e comprou mais um pedaço de terra, onde está 

construindo mais uma casa e plantando diversas culturas. O segundo seu Raimundo 

(Figura 30) que é irmão do primeiro tem apenas uma banca na feira de Capela, deixou a 

casa do assentamento para os filhos, e em seu terreno de herança construiu uma casa 

para morar, comprou também um pedaço de terra que planta diversas culturas. O 

primeiro diz ter uma renda semanal de R$ 800,00, o segundo uma renda de R$ 400,00 

por semana. 

 

 

Figura 29: Seu Pedro com seu filho 

em sua banca na feira de Capela 

Figura 30: Seu Raimundo em sua 

banca na feira de Capela 
 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014                                 Foto: Raul Marques Neto, 2014 

 

 

Existem mais dois assentados Gonçalo (Figuras 31) e Júnior (Figura 32) que não 

optaram pelo cultivo da cana, os dois plantam em seus lotes frutas, verduras, hortaliças 

e legumes (tomate, goiaba, jenipapo, laranja, maracujá, acerola, manga, pimentão, 

couve, alface, coentro, cebola, etc.) e comercializam seus produtos em um carrinho de 

mão no caso de Gonçalo e em caixotes e cestos no caso de Júnior na feira de Capela e 

Carmópolis, estratégia para não pagar a prefeitura, que cobra R$ 20,00 daqueles que 

possuem banca. Outra estratégia que podemos observar nas fotos é que os quatro 

feirantes compram outros produtos para revender, com a intencionalidade de 
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potencializar seu produto que foi plantado em seu lote, pois com a diversificação atrai 

os clientes. 

O primeiro diz obter na semana em média R$ 600,00 e o segundo R$ 450,00. 

Utilizando só a menor renda de R$ 400,00, o camponês consegue obter R$ 1.600,00 

mensalmente, no ano terá R$ 19.200,00, valor bem superior àquele gerado com o 

cultivo da cana-de-açúcar.  

 

Figura 31: Gonçalo vendendo seus produtos em um 

carrinho de mão na feira de Capela 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 
 

Figura 32: Júnior comercializando seus produtos em 

caixas e cestos na feira de Capela 

 
Foto: Raul Marques Neto, 2014 
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Isto comprova irrefutavelmente que os alimentos produzidos e comercializados 

diretamente com o consumidor são mais rentáveis do que a cana-de-açúcar. Sem contar 

na segurança alimentar que ele tem, pois o que é vendido, nada mais é do que o 

excedente da sua produção. Os dois últimos assentados disseram que os únicos produtos 

comprados são carne de boi, ou porco, produtos de higiene pessoal e limpeza de casa. 

 

A cana tem um problema trabalhar pra o usineiro, ficar cativo do 

usineiro, ele vai tirar aquela mercadoria o dia que ele bem quiser, vai 
me tesar, lá ele vai pegar cortou aqui e quem pagou o trabalhador foi 

eu, o caminhão pra pisar aqui dentro vai ser eu que vou pagar, pra 

levar pra usina, o adubo, repare o problema que dá, segundo tem que 
adular ele pra vir aqui pegar o produto e se ele disser não quero não, 

eu to perdido, ta vendo como é o negócio? Meu problema é esse, e 

uma ele ali vai tirar das minhas costas, vai tirar o lucro e eu não vou 

tirar nada nem o meu trabalho eu vou tirar, desse jeito eu vou ser 
cativo a ele, empregado dele e eu não quero ser empregado dele. 

Agora se eu tivesse como consumir a cana eu plantava, você não pode 

dizer um preço, só vende a x, lá ele diz o preço que ele quer, se ele 
disser só vou pagar 10 conto a tonelada ele só paga 10 conto, porque 

se une com os usineiro todinho, o negócio deles é esse, como veio 

esse projeto pra plantar cana e eu disse rapaz não quero não, é a coisa 
mais sem futuro é ficar devendo ao banco, nada tenho, mais o que 

tenho é meu, nenhum fiscal de banco vem tomar. A pior coisa do 

mundo é você ta com uma casa bonita e devendo, é melhor você ta 

numa de tábua, meu pai já dizia. Sem ta devendo a banco, vou 
comprar um motor a diesel maior e vou plantar melancia e quiabo, 

mas negócio de cana eu não quero. Tenho minha carroça, meus animal 

tudo adquirido de roça de verdura e barriga cheia 3 vezes ao dia, me 
chamam de doido e eu digo doido é você que planta cana, isso é coisa 

de usineiro, o presidente deu a terra pra gente plantar alimento e 

vender na feira pra o povo comer. Na terra dá tudo, só não dá se o cara 

não quiser plantar é só adubar. Você pode chegar na cidade numa casa 
de laje e colocar 3 palmos de terra, pode fazer uma roça em cima que 

dá. Não sei fazer meu nome porque não tive estudo, mas tenho muita 

experiência. Planto coentro e couve, quando ta velho tiro e planto 
quiabo no verão aproveitando o adubo, a água que aguei, aproveito 

tudo. Não peguei empréstimo, se viesse na minha mão pra fazer o que 

eu quisesse eu pegava, mas só vem pra plantar cana, já vem pra você 
pagar a semente do usineiro, esse negócio não dá pra mim não, porque 

to sendo dominado e só quem me dominava era meu pai e minha mãe 

(Assentado Gonçalo). 

 

Devemos ratificar neste momento que apenas esses dois camponeses optaram 

pela exclusividade da policultura em todo o assentamento. Dos entrevistados cinco 

dedicam-se exclusivamente a criação de gado e pasto e, por informações passadas pelos 
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assentados entrevistados, mais dois também se dedicam a essa atividade. O restante do 

assentamento produz cana em menor ou maior quantidade. 

Diante do domínio do cultivo da cana-de-açúcar, os camponeses que não 

aceitam submeter-se ao monopólio da terra exercido pelo capital sucroalcooleiro, 

permanecem na agricultura de autoconsumo, retirando a renda da terra, sem necessidade 

de submeter-se diretamente ao capital. A produção da policultura garante a condição 

camponesa, pois esta é suficiente para a manutenção da unidade de produção familiar, o 

excedente é comercializado e a maioria das plantações demandam pouco investimento 

em insumos e menor apropriação de parte da renda da terra camponesa pelo capital. A 

venda direta nas feiras livres é a estratégia para evitar que o capital comercial se 

aproprie de sua renda. Assim, permanecem camponeses (CONCEIÇÃO, 2007). 

Nitidamente aparece o confronto entre dois seguimentos. Um forçosamente 

integrado à racionalidade capitalista de monopolização, representado pela entrada da 

cana nos assentamentos, que supostamente garantiria a autonomia e permanência na 

terra, mas de forma subordinada. Do outro, o que procura mostrar para governos locais, 

regionais, nacionais, para a própria sociedade e assentados, que através da 

diversificação agrícola é possível quebrantar uma cultura hegemônica da cana-de-açúcar 

e buscar um novo caminho para sua autonomia e liberdade. 

Para Ferrante (2007, p. 71), No primeiro seguimento: 

 

[...] a queimada, associada aos venenos que acabam por afetar as 

plantações, representa, na fuligem e na fumaça, a perda da liberdade 
de ter, na terra, um espaço diferente de produção e de reprodução 

social. A chama da cana queimada assume, na representação 

simbólica dos assentados que resistem à marca da volta ao trabalho 

“cativo” esquadrinhado por outros saberes e poderes. 

 

A origem de cada assentado seja ele ex-trabalhador da cidade, ou trabalhador do 

campo como cortador de cana, a falta de experiência com outras culturas, a falta de 

assistência técnica e a frágil segurança de escoamento da produção são o mister 

facilitador de imposição dos interesses do capital, portanto qualquer outro tipo de 

cultura que não fosse cana seria imposta e adentraria o assentamento. 

 

A cana nos assentamentos tem várias faces, as quais diferem pelas 

experiências individuais e principalmente pelo retorno financeiro que 
cada um consegue com ela. O que mais marcou a presença dela nos 

lotes foi a carência dos assentados com uma alternativa que lhes dê 

essa renda para investimento. A “imposição” da cana é uma 
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constatação que vem da própria característica da paisagem regional, 

na qual se vê homogeneamente a cultura plantada pelas usinas do 

complexo agroindustrial local, a qual organiza grande parte da 
economia regional. Se fossem usinas de beneficiamento de arroz, 

provavelmente seria esta cultura a invadir os lotes. A parceria talvez 

cause tanto descontentamento devido ao passado dos trabalhadores, 
ex-bóias-frias excessivamente explorados pelo trabalho nas colheitas e 

também por ser a reforma agrária, na opinião dos que são contrários à 

cana, uma política pública para se mudar a composição da paisagem 

homogeneizada pela cana e seus respectivos mecanismos de controle e 
de poder. Isso não vem mudando com a política de assentamentos 

praticada atualmente, por vezes vazia em investimentos e 

credibilidades em alternativas de interesse dos assentados e coniventes 
até demais com as usinas, causando revolta aos que lutam contra a 

subordinação junto ao complexo canavieiro (FERRANTE, 2007, p. 

76). 

 

O completo abandono do assentamento por parte do Estado, não concluindo as 

obras estruturantes, ou concluindo de forma precária e a falta de investimento em 

políticas que promovam sua autonomia, enquanto produtor de alimentos para 

autoconsumo e abastecimento interno, proporcionou através da insatisfação o abandono 

de alguns assentados e a comercialização dos lotes (algo proibido), para pessoas fora do 

assentamento e sem conhecimento do INCRA. Segundo relato de entrevistados houve 

um caso, que através de denuncia a polícia federal, junto com o INCRA, retomou um 

lote que foi comercializado ilegalmente e cedeu para outra família. Porém a 

comercialização de alguns lotes ocorreu. Contudo, não foi possível identificar os lotes 

vendidos e quem vendeu ilegalmente. 

 

Eu tenho uma área de terra, porque tenho 7 filhos e não pegou lote, 

não deram lote pra meus filhos, deram lote ai e a maioria já vendeu! A 

maioria já vendeu! Tenho uma base de 5 tarefa de terra a mais que eu 
cerquei. Aquele (...) mesmo ele e os filhos tudo já venderam os lote. 

Só não vendeu a minha vizinha a (...), as outra tudo vendeu! As outra 

tudo vendeu! Não sei se eles vão deixar essa terra comigo (as 5 tarefas 

a mais, no final disse que eram 10). Tenho uma briga da pé com o 
vizinho ele me secou um tanque cheio de peixe, ele tem um gado, 

botou numa tarefa de milho que eu tenho e comeu o milho, se eu não 

tivesse a cabeça brasileira já tinha feito besteira. Ele quer a terra né? 
Mas já disse que não vou dar, quem vai decidir é o INCRA, se ele vai 

dar um lote ao meu filho ou não. Eu não quero terra pra vender eu 

quero pra trabalhar! E lá vizinho a mim venderam bastante (Assentado 

Jorge). 

 

O abandono do Estado também está representado na falta de fiscalização 

relacionada a essa comercialização ilegal dos lotes. 
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Poderíamos associar a complexa transformação dos assentamentos 

rurais em espaços para a produção de cana à possível falência das 

experiências de reforma agrária, já que a expansão de cana sugere a 

reprodução da monotonia da paisagem das monoculturas e das 
degradadas condições de trabalho a que são submetidos os cortadores 

de cana, movimento que se põe na contramão das perspectivas de 

autonomia sugeridas pelas políticas de assentamentos (FERRANTE, 
2010, p.12). 

 

Considerando o entendimento sobre camponês que assumimos nesse trabalho, 

temos que destacar três casos de não camponeses no assentamento. O primeiro, de 

acordo com entrevista, sua origem sempre foi de um trabalhador rural, trabalhava em 

uma fazenda mediante pagamento de salário, comprou sua própria terra no município de 

Japaratuba (SE) onde fica sua residência. Comprou também as bem-feitorias de um lote 

de assentado mediado pelo INCRA, mas como já possuía terra em seu nome, pôs no 

nome do filho que mora na cidade, trabalha na cidade e vai à casa só aos fins de semana. 

Neste lote ele produz a cana-de-açúcar e capim, porque tem algumas cabeças de gado. 

Este senhor possui dois funcionários que recebem salário. 

O segundo caso é de um senhor que antes de receber o lote era motorista e 

operador de máquinas. No lote ele produz o monocultivo do boi, diante do sucesso da 

produção o mesmo comprou dois ônibus, nos quais faz transporte escolar, ou para 

algum tipo de evento. Este senhor mora na casa que recebeu no assentamento e possui 

dois funcionários que recebem salário. 

No terceiro caso, um senhor que era administrador da falida usina Santa Clara, 

que tem sua casa na cidade de Capela, tem uma renda de algum trabalho, que não quis 

informar, tendo ainda como renda sua aposentadoria e aposentadoria de sua esposa. Este 

vai ao lote ocupado com a produção de cana somente nos fins de semana, deixando aos 

cuidados de um funcionário ao qual paga salário. 

 

Ao se fazer uma análise dialética dos “caminhos e descaminhos do 

capital” enquanto processo, afirma-se que é o próprio 

desenvolvimento desigual que, ao introduzir uma nova tecnologia, 
possibilita que se dê na própria unidade de produção familiar, 

condições de criação de excedentes (aumento da produção), que 

possibilite a contratação de trabalhadores assalariados e a converta em 
unidade de produção capitalista (CONCEIÇÃO, 1991, p. 96). 
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Os demais camponeses depois de pagar pelo adubo e herbicida se for o caso, 

empréstimo bancário também se for o caso, as sementes adquiridas através da usina, o 

que resta não é salário, uma vez que não há um empregador, nem pode ser capital, 

porque não será utilizado na contratação de trabalhadores para extração da mais-valia e 

reprodução do capital. O restante trata-se apenas da renda destinada ao sustento da 

família. Apesar de contratar lavradores em alguns momentos da produção (plantio, 

limpeza, corte, etc.), não pode ser confundido com salário, pois se trata de pagamentos 

diários em momentos específicos da produção e por tempo determinado, onde essa 

contratação serve apenas para potencializar o trabalho familiar. Isso acontece 

frequentemente com as famílias que apenas o patriarca trabalha no lote, com filhos 

menores estudando, sua esposa cuidando da casa e demais filhos trabalhando em outros 

segmentos, seja no campo ou cidade (trabalhos acessórios). 

Nos três casos citados a cima há uma mudança significativa na intencionalidade 

do assentado, seu propósito não é mais o de reprodução familiar, mas de obtenção do 

lucro, vendo a terra como mercadoria e não como condição de vida e de trabalho. Por 

tanto não podem ser considerados camponeses. 

Diante de tudo isto que ocorre no campo capelense, especificamente no 

assentamento José Emídio, podemos mostrar alguns dados que irão clarificar e 

comprovar a volta da produção hegemônica da cana-de-açúcar e sua crescente 

expansão. 
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Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 

Organização: Raul Marques Neto 

 

 

 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 

Organização: Raul Marques Neto 

 

 

 

Tabela 01 - Capela – Produção vegetal área plantada de 2003-2012 

Variável = área plantada (hectares) 

Tipo de produção vegetal 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Feijão em grão 310 320 320 320 220 190 160 160 55 55 

Mandioca 700 800 1.550 1.550 750 450 350 350 300 300 

Milho em grão 900 1.000 1.000 1.000 800 700 600 600 600 400 

Cana-de-açúcar 2.500 2.800 3.200 7.360 6.460 7.760 11.860 11.880 12.180 10.050 

Tabela 02 - Capela – Produção vegetal 2003 - 2012 

Variável = Toneladas 

Tipo de produção vegetal 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Feijão em grão 159 162 120 75 92 80 66 66 30 23 

Mandioca 9.100 10.400 9.750 10.400 9.750 5.850 4.550 4.550 3.900 3.900 

Milho em grão 1.260 1.300 1.000 1.000 960 840 720 720 720 560 

Cana-de-açúcar 165.000 182.000 208.000 270.400 419.900 504.400 770.900 831.600 852.600 703.500 
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Na Tabela 01 que mostra a área plantada de cada produção, a atividade 

canavieira que também recebe benefícios e conseguem com maior facilidade 

empréstimos junto ao setor financeiro (vários bancos), incorporam mais terras, 

ocorrendo o processo de territorialização. Visualizamos este processo com relatos de 

pessoas que viram terras serem vendidas para os usineiros e sendo tomada pela cana, 

porém não conseguimos entrevistar os vendedores, pois muitos fizeram aquele velho 

processo do êxodo rural, na busca de melhores condições de vida nas várias cidades do 

país. 

No ano de 2005 com a construção do assentamento, houve um aumento de 750 

hectares na área plantada de mandioca (Tabela 01), ocorrendo o mesmo em 2006, 

havendo também um aumento da produção (Tabela 02), claro que isso não é 

coincidência. Os relatos dos assentados dizem que na época que o PA foi criado havia 

uma resistência muito grande em plantar cana, pois representava segundo eles o atraso, 

dias de sofrimento no corte da cana e plantar qualquer outro tipo de cultura representava 

uma nova vida de esperança, de liberdade e independência. 

Analisando a Tabela 02 podemos perceber que após recessão do setor 

sucroalcooleiro e investimentos massivos do Estado para tirar-lo dessa situação, a 

produção da cana dispara a subir. Com a implementação do Plano Nacional de 

Agroenergia 2006-2011 e a continuação de grandes injeções de incentivos fiscais 

através do PSDI aqui no estado, a produção quase que dobrou de 2006 para 2007. 

Enquanto que há uma inquestionável diminuição da produção dos alimentos ao longo 

dos anos.  

 Este cenário não muda ao longo dos anos, a produção da cana crescendo 

exponencialmente e a dos alimentos descendo vertiginosamente. Não se pode aqui falar 

em problemas climáticos porque não houve, com exceção de 2012, no entanto a 

produção da cana também caiu e não é possível argumentar que as terras não são 

propícias para a produção de alimentos, pois, as terras do Vale do Cotinguiba a qual 

Capela se insere, são consideradas as mais férteis do estado sergipano e com grande 

abundância de água. 

Parece que essa esperança não só de autonomia, mas na quebra de uma produção 

hegemônica, para produzir a policultura, aproximar-se da soberania alimentar e garantir 

segurança alimentar ao município, parece que se diluiu com o tempo. Pois o que vemos 

é o aumento da produção da cana e áreas plantadas, inclusive com a ajuda dos próprios 

assentados terceirizando essa produção e subordinando-se ao capital monopolista. 
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Os Gráficos 01 e 02 mostram quatro linhas, uma que sobe assustadoramente, 

parecendo não ter limites, sendo mais que um rio perene aumentando seu volume, é 

inimaginável onde essa territorialização vai desaguar. E temos três linhas tênues, que 

potencialmente descerá a zero área plantada, como rio intermitente que cessa, mas não 

sabemos se volta e quando volta. Este é o palco da contínua ascensão do inço latifúndio 

em detrimento do território camponês. 
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Gráfico 1  Capela – Produção vegetal área plantada de 
2003-2012
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Este é o quadro desolador do campo capelense, um recorte do que ocorre no 

Brasil e no mundo, processos desencadeados pelo desenvolvimento desigual e 

combinado do capital, que visa alimentação e retroalimentação sociometabólica do 

sistema, construindo e destruindo, criando e recriando relações capitalistas e não 

capitalistas, parte inerente de sua crise estrutural. 
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5. PARA CONTINUARMOS REFLETINDO 

 

 Está claro que existem dois processos em curso no campo capelense, um de 

territorialização do capital agroenergético, expropriando camponeses e não camponeses 

do campo, provocando êxodo rural e aumentando o exército de reserva nas cidades, 

desencadeando uma grande massa de desempregados e a desumana exploração do 

trabalhador, com pagamento de baixos salários e a contínua diminuição de seus direitos. 

O outro processo de monopolização do território camponês pelo capital monopolista, 

identificado no Projeto de Assentamento José Emídio dos Santos, onde os camponeses 

plantam cana-de-açúcar em seu território conquistado a duras penas e vendem a 

produção para os usineiros, configurando a sujeição da renda da terra ao capital. 

 Encontramos múltiplas determinações que contribuem para que os camponeses 

optem por produzir cana, entre elas estão: estrutura do assentamento com lotes de 

apenas 6,6 hectares; a política de reforma agrária não proporcionou mínimas condições 

de moradia;o envelhecimento da população e saída de integrantes da família na busca de 

trabalho acessório; a ineficiência ou ausência de assistência técnica no assentamento, 

nos seus quase dez anos de implantação. Além desses fatores, o próprio INCRA 

autorizou o monocultivo da cana em metade do lote e ainda concedeu empréstimos para 

a produção. Poderíamos citar outras, como a falta de conhecimento ou de 

esclarecimento sobre a produção da cana, seus rebatimentos ambientais e econômicos, 

sua origem, educação, falta de oportunidades, entre outras. É diante destas 

determinações que os camponeses são facilmente induzidos a produzir para os usineiros. 

 A demanda por cana-de-açúcar, ocasionada por três usinas no município e uma 

nas adjacências, pressionam os camponeses, a partir do uso de diversas falácias, como a 

ideia de que a terra só produz cana, produção que dá menos trabalho e maior renda que 

qualquer outra, pagamento justo sempre e segurança da compra de tudo que for 

plantado. Assim sem opções e tomado por experiências frustrantes de outras culturas, 

entra no processo de produção, sendo essa mais uma estratégia de luta para permanecer 

na terra, ou seja, de subordinação e ao mesmo tempo de resistência. 

 Quando o PA José Emídio dos Santos é implantado, surge a esperança da 

mudança nos padrões de uso da terra, camponeses que optariam pela policultura de 

autoconsumo e venda do excedente, quebrando assim a hegemonia da cana. Porém, por 

todos os problemas elencados deixaram de lado a mudança e passaram a seguir a 

corrente. Aqueles que não plantam cana, não travam uma luta apenas para obter sua 
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autonomia, mas também uma luta contra o capital, uma luta anticapitalista, caminhando 

para uma consciência para si. Por mais que o capital necessite contraditoriamente dessa 

relação não capitalista para acumular ainda mais, é com o fortalecimento dessas 

contradições que o modelo capitalista vigente poderá ser superado. 

O município de Capela tem uma grande demanda por produtos alimentícios, 

observando os dados da produção municipal do IBGE, os alimentos onde a produção 

atinge a unidade de medida (tonelada e hectare), podendo dessa forma serem 

contabilizados, além dos mencionados nos quadros do terceiro capítulo (feijão, 

mandioca e milho), apenas aparecem nos dados, a fava com uma ínfima produção de 6 

toneladas e uma área plantada de 20 hectares, amendoim com 3 toneladas e área de 3 

hectares e abacaxi com 600 mil frutos em 25 hectares. Apenas estes são produzidos de 

maneira que possam ser comercializados. Em pesquisa realizada na feira, com os 

feirantes, identificou-se que a maioria dos produtos que são vendidos através dessa 

forma de comércio, não são produzidos no município, com exceção dos produtos dos 

quatro assentados citados no último capítulo. São produzidos também 40% da carne 

bovina, abatidos nos matadouros do município, 65% da carne suína em pequenas 

criações domésticas e 85% do frango também em pequenas granjas domésticas. Ou seja, 

a maioria dos produtos vem de outros municípios, inclusive de outros estados e desta 

forma são encarecidos. Esta é uma porta que está aberta para os camponeses 

aproveitarem e se fortalecerem. Mas é claro buscando a autonomia, tendo o direito de 

escolha do que produzir, como e quanto e com práticas que não causem danos ao meio 

ambiente. 

Constatando que a sociedade precisa ser transformada é que se supera a 

consciência da reivindicação pela da transformação (IASI, 2007). A transformação da 

sociedade ocorrerá quando assumirmos a condição de classe proletária e camponesa, 

entendendo como a sociedade funciona, suas relações, contradições, quais as causas e 

assim poder transformá-la. 

A revolução acontecerá quando o proletariado e o camponês libertarem-se dos 

resquícios da sua posição social anterior. Entrando numa fase em que a manifestação de 

si coincide com a vida material; correspondendo desta forma em transformação de 

indivíduos completos, superando tudo o que lhes foi originariamente imposto pela 

natureza. Haverá a transformação do trabalho em manifestação de si e a metamorfose 

das relações em união. A propriedade privada será abolida com a apropriação da 

totalidade das forças produtivas pelos indivíduos unidos (MARX e ENGELS, 2007). 
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Assim, a luta dos camponeses pelos meios de produção, a terra, representa a 

busca pela liberdade que difere da liberdade burguesa, de ser livre e possuir a 

propriedade privada que lhes dê riqueza (acumulação de capital), esta que produz a 

desigualdade social.  

O campesinato é uma relação não capitalista e a propriedade familiar camponesa 

é um instrumento de vida e trabalho e não de reprodução do capital. Para o camponês, 

obter a propriedade privada familiar da terra não se configura numa representação 

mental da desigualdade entre indivíduos. Opostamente significa a possibilidade da 

identidade de interesses coletivos, resultando a partir daí o reencontro da classe 

camponesa e de sua organização, tendo como pilar a tríade família, trabalho e terra 

(PAULINO e ALMEIDA, 2010). Portanto, devemos considerar a luta camponesa como 

uma luta anticapitalista. 

Sabemos que as políticas públicas são elaboradas e direcionadas para a classe 

dominante, quando uma política pública toma uma direção contrária, favorecendo as 

classes dominadas, vem de forma precária, deturpada, morosa e incompleta. Visando 

assim como várias outras formas o controle social. 

A busca incessante deste controle social pelo capital encontra seus limites e 

resistências, não basta mais a guerra de um contra todos, sobressaindo a míope 

racionalidade do estreito interesse individual. Surge o risco de uma aniquilação nuclear 

e a destruição irreversível do meio ambiente. Os limites do capital agora colidem com 

os limites da existência humana (MÉSZÁROS, 1987). Os limites afloram, as 

contradições, as crises, incluindo a própria crise de dominação, numa “base econômico-

social da produção auto-saturante de commodities e da acumulação do capital que se 

auto-invalida” (MÉSZÁROS, 1987, p. 53). Desta forma, chegamos a uma crise 

estrutural do capital. 

O que acontecerá para além do capital não sabemos, porém para obtermos a 

classe universal, devemos superar todas as classes, fazendo a “verdadeira história”, 

encontrando a totalização coletiva, que está centrada nos interesses da classe 

historicamente mais avançada (MÉSZÁROS, 2002). O campesinato como classe é o 

espelho e a base da nova classe que se estabelecerá, resgatando a célula da sociedade a 

instituição família em crise no capital e o trabalho como condição ontológica do 

homem. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice I: Questionário para o camponês 

 

Nome:_______________________________________________________________ 

Idade:____ Formação:__________________ Estado Civil:____________ 

Quantos filhos teve: ________Quantos residem:______ 

Idade da mulher____ dos filhos_________________________________________ 

Município de nascimento:___________________ Última Moradia:_____________ 

Morava na cidade ou no campo__________________ 

O que o(a) senhor(a) era antes___________________ 

Proprietário, arrendatário/parceiro, posseiro, empregado rural, empregado na cidade, 

outro qual?__________________________ 

Quantos anos vive na propriedade:______ Que área tem_________ 

Situação da propriedade_______________ Tem outra? Onde?________________ 

Utilização da terra ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Quem trabalha na propriedade? Chama alguém de fora da família? Paga essas pessoas? 

________________________________________________________ 

Comercialização dos produtos (quem determina o preço?) 

__________________________________________________________________ 

Planta cana? Por quê? 

___________________________________________________________________ 

Ela rende mais que os alimentos? Quais os gastos(insumos) e tempo para a produção? 

__________________________________________________________________ 

Que produtos são comprados para alimentação? 

_____________________________________________________________________ 

Quais são produzidos? 

_____________________________________________________________________ 

Além da terra que outras rendas possui? Outros membros possuem renda? 

__________________________________________________________________ 

Que instrumentos usa na terra? 

___________________________________________________________________ 
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Tem assistência técnica? Que tipo? 

___________________________________________________________________ 

Pegou algum financiamento? Qual? Quanto? Conseguiu pagar algum? Quanto tempo 

passou? Teve dificuldades? 

_____________________________________________________________________ 

Usou em que? Melhorou alguma coisa? 

___________________________________________________________________ 

Participa de sindicato, associação, cooperativa ou partido? 

___________________________________________________________________ 

Energia elétrica (  ) Água encanada (  ) Irrigação (  ) TV (  ) DVD (  ) Som (  ) Geladeira 

(  ) Fogão (  ) Telefone (  ) Computador (  ) Transporte (  ) qual? ______________ 

Casa é de alvenaria (  ) Madeira (  ) Pau a pique (  ) Mista (  ) outros (  )_________ 

Quantos quartos? ____ Banheiro____ Fossa_______________ 

Tipo de piso___________________ Cobertura_____________________ 

Transporte mais utilizado para locomoção_________________________ 

O(A) senhor(a) sabe o que são problemas ambientais? 

Como o(a) senhor(a) se considera hoje? (função, profissão, como te chamam e como 

gosta de ser chamado). 

O que o(a) senhor(a) entende por Camponês? 

 

 

1 hectare = 10.000m²     1 tarefa = 3.333,33m² 
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Apêndice II: Quadros dos artigos dos demais eventos 

 

Quadro 1 – Artigos do IV Simpósio internacional V nacional de geografia agrária 

(SINGA) relacionados ao tema agrocombustíveis. 
TÍTULO AUTOR(ES) INSTITUIÇÃO 

O USO DO TERRITÓRIO A PARTIR 

DA POLÍTICA NACIONAL DO 

BIOCOMBUSTÍVEL: UMA ANÁLISE 

DO DOCUMENTO “DIRETRIZES DE 

POLÍTICA DE AGROENERGIA 2006 – 

2011” 

1-Alinne Borges dos Santos Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro-UERJ 

OS IMPACTOS DO AGRONEGÓCIO 

DOS AGROCOMBUSTÍVEIS SOBRE 

AS FAMÍLIAS CAMPONESAS – 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DE 
GOIÁS/BRASIL 

1-Altacir Bunde 

2-Marcelo Rodrigues 

Mendonça 

Universidade Federal de 

Goiás-UFG 

EXPANSÃO DO CAPITAL 

SUCROALCOOLEIRO E AS NOVAS 

TRANSFORMAÇÕES NA REGIÃO DO 

TRIÂNGULO MINEIRO 

1-Andrêza Gomes de Souza 

2-João Cleps Junior 

Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 

A EXPANSÃO DA CANAVICULTURA 

NO CONTEXTO DO 

DESENVOLVIMENTO DOS 

AGROCOMBUSTÍVEIS: 

TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS 

E RELAÇÕES DE TRABALHO. 

ESTUDO DE CASO DO EDR – 

ANDRADINA. 

1-Carlos Vinicius Xavier Universidade de São Paulo-

USP 

DISPUTA TERRITORIAL: A 

“PARCERIA” ENTRE OS 
ASSENTADOS E USINAS DE 

AÇÚCAR E ALCOOL 

1-Elienai Constantino 

Gonçalves 

1-FCT/Unesp– Presidente 

Prudente 

A PRODUÇÃO DE CANA-DE-

AÇÚCAR EM ÁREAS DE REFORMA 

AGRÁRIA NA PARAÍBA 

1-Emilia Moreira 

2-Ivan Targino 

Universidade Federal da 

Paraíba-UFPB 

A RELAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 

RURAIS COM O AVANÇO DO 

MONOCULTIVO DA CANA EM 

CASTILHO-SP 

1-Fernanda Aparecida da 

Silva 

2-Francisco José Avelino 

Junior 

1-UFMS 

2-UFMS 

A EXPANSÃO DA MONOCULTURA 

CANAVIEIRA NA ZONA DA MATA 

PARAIBANA PARA PRODUÇÃO DO 

ETANOL 

1-Helen Nunes Cosmo da 

Fonseca1 

2-Edvaldo Carlos de Lima 

Universidade Federal da 

Paraíba-UFPB 

AGRO E BIOCOMBUSTÍVEIS: O 

CENÁRIO BRASILEIRO ATUAL E AS 
PERSPECTIVAS FUTURAS 

1-Helisson de Paiva Miranda 

2-Gabriel Egidio do Carmo 

Universidade Federal de 

Viçosa-UFV 

CONCENTRAÇÃO DE PODER NO 

AGRONEGÓCIO E 

(DES)TERRITORIALIZAÇÃO: OS 

IMPACTOS DA EXPANSÃO 

RECENTE DO CAPITAL 

SUCROALCOOLEIRO NO 

TRIÂNGULO MINEIRO 

1-João Cleps Junior Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 

INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO 

PRECÁRIO E CONTROLE DO 

CAPITAL SUCROALCOOLEIRO NA 

MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE 

PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

1-Joelma Cristina dos Santos 

2-Vera Lúcia Salazar Pessôa 

Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 

ASSENTAMENTOS DE REFORMA 1-José Plácido da Silva 1-Comissão Pastoral da 
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AGRÁRIA NA ZONA CANAVIEIRA 

DE PERNAMBUCO: 

MONOPOLIZAÇÃO DAS USINAS 

NOS TERRITÓRIOS CAMPONESES 

Júnior 

2-Maria Rita Ivo de Melo 

Machado 

Terra-CPT 

2-Universidade Federal de 

Pernambuco-UFPE 

EXPANSÃO DOS 

AGROCOMBUSTÍVEIS EM TERRAS 

PAULISTAS: ESTUDO DE CASO EM 

ARAÇATUBA-SP 

1-Julia Marques Bellacosa Universidade de São Paulo-

USP 

O AVANÇO DOS 

AGROCOMBUSTÍVEIS NO ESTADO 

DE SÃO PAULO E SUAS 
IMPLICAÇÕES TERRITORIAIS 

1-Larissa Mies Bombardi Universidade de São Paulo-

USP 

O AGROCOMBUSTÍVEL COMO 

PÓLO DE ATRAÇÃO PARA A 

MIGRAÇÃO EM DESCALVADO-SP: 

NOVOS DESAFIOS PARA A 

REFORMA AGRÁRIA 

1-Lucas Magno 

2-Sheila Maria Doula 

Universidade Federal de 

Viçosa-UFV 

A MESORREGIÃO DA MATA 

PERNAMBUCANA E OS IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTAIS GERADOS EM 

FUNÇÃO DO MONOCULTIVO DA 

CANA-DEAÇÚCAR 

1-Maria Rita Ivo de Melo 

Machado 

2-José Plácido da Silva 

Júnior 

1-UFPE / USP 

2-CPT / UFPE 

SUSTENTABILIDADE DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO EM GOIÁS: 

RELAÇÃO DA PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA E IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

1-Silas Pereira Trindade 

2-Manoel Rodrigues Chaves 

UFG-CAC-Catalão-GO 

A TERRITORIALIDADE DA VIA 

CAMPESINA NA PARAÍBA: 

DIVERGÊNCIAS POLÍTICAS E 

MATERIALIZAÇÃO DA LUTA DE 

CLASSES NO CAMPO FRENTE À 

PRODUÇÃO DO BIODIESEL 

1-Thiago Leite Brandão de 

Queiroz 

2-Edvaldo Carlos de Lima 

1-Universidade Federal da 

Paraíba-UFPB 

2-Universidade Federal de 

Pernambuco-UFPE 

Organizado por Raul Marques Neto 

 

 

Quadro 2 – Artigos do V Simpósio internacional VI nacional de geografia agrária 

(SINGA) relacionados ao tema agrocombustíveis. 
TÍTULO AUTOR(ES) INSTITUIÇÃO 

A EXPANSÃO DOS 
AGROCOMBUSTÍVEIS EM 

ASSENTAMENTOS RURAIS E OS 

DESAFIOS DA REPRODUÇÃO 

CAMPONESA 

1-Julia Marques Bellacosa Universidade de São Paulo-
USP 

ALIMENTOS X COMBUSTÍVEIS: A 

INTERNACIONALIZAÇÃO DO 

CAPITAL NA AGRICULTURA 

1-Larissa Mies Bombardi 

2-Carlos Vinicius Xavier 

3-Julia Marques Bellacosa 

Universidade de São Paulo-

USP 

IMPACTOS DA EXPANSÃO DA 

MONOCULTURA CANAVIEIRA EM 

ÁREAS DE AGRICULTURA 

FAMILIAR E ASSENTAMENTOS DE 

REFORMA AGRÁRIA NA 

MESORREGIÃO DO TRIÂNGULO 
MINEIRO/ALTO PARANAÍBA (MG) 

1-Natália Lorena Campos 

2-João Cleps Junior 

Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 

O PROCESSO DE EXPANSÃO 

TERRITORIAL DA CANA-DE-

AÇÚCAR EM ASSENTAMENTOS 

RURAIS DE REFORMA AGRÁRIA NA 

MICRORREGIÃO DE VITÓRIA DE 

1-Nayanne Macêdo de 

Moraes 

2-Claudio Ubiratan 

Gonçalves 

Universidade Federal de 

Pernambuco-UFPE 
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SANTO ANTÃO – PE 

OS IMPACTOS DA EXPANSÃO DA 

CANA-DE-AÇÚCAR EM ITURAMA, 

MG: UMA ANÁLISE SOBRE OS USOS 

E APROPRIAÇÕES DO ESPAÇO 

1-Ronaldo Milani Zanzarini 

2-Ricardo da Silva Costa 

Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 

OS IMPACTOS DO AGRONEGÓCIO 

DOS AGROCOMBUSTÍVEIS SOBRE 

O CAMPESINATO EM GOIÁS 

1-Altacir Bunde 

2-Marcelo Rodrigues 

Mendonça 

Universidade Federal de 

Goiás-UFG 

TENSÕES E DISPUTAS GERADAS 

NA RELAÇÃO ENTRE CAMPONESES 

E OS PROGRAMAS “PAA” E “PNPB” 

EM ASSENTAMENTOS NO 
SUDOESTE DE GOIÁS 

1-DIAS, M. S. 

2-RIBEIRO, D. D. 

Universidade Federal de 

Goiás-UFG 

A TERRITORIALIZAÇÃO DA 

AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA NA 

REGIÃO DO 

TRIÂNGULO MINEIRO E O 

(RE)ORDENAMENTO TERRITORIAL 

DO CAPITAL 

E DO TRABALHO 

1-Joelma Cristina dos Santos Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 

IMPACTOS DAS AGROINDÚSTRIAS 

SUCROALCOOLEIRAS NA 

MICRORREGIÃO CERES – GO: UMA 

ABORDAGEM SOBRE OS IMPACTOS 

SOCIOECONÔMICOS 

1-Lara Cristine Gomes 

Ferreira 

2-João Batista de Deus 

Universidade Federal de 

Goiás-UFG 

O AGRONEGÓCIO DA CANA-DE-

AÇÚCAR E A QUESTÃO AGRÁRIA 
DO 

MUNICÍPIO DE CAPIXABA/AC 

1-Cleilton Sampaio de 

Farias 
2-Silvio Simione da Silva 

Universidade Federal do 

Acre-UFAC 

GEOGRAFIA DA CONTRADIÇÃO NA 

ZONA DA CANA PARAIBANA: DO 

ACAMPAMENTO BRASIL TERRA DA 

GENTE À PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

AGRÁRIO NA USINA JAPUNGU/ 

SANTA RITA 

1-Thamires Batista Moura 

2-Edvaldo Carlos de Lima 

Universidade Estadual da 

Paraíba-UEPB 

NOVOS CONFLITOS TERRITORIAIS 

NA ZONA DA CANA PARAIBANA 

1-Noemi Paes Freire 

2-Diego Bruno Silva de 

Oliveira 

3-Emília de Rodat 

Fernandes Moreira 

Universidade Federal da 

Paraíba-UFPB 

A EXPANSÃO DA PRODUÇÃO 
CANAVIEIRA NO MUNICÍPIO DE 

FRUTAL (MG) 

1-Andreza Gomes de Souza Universidade Federal de 
Uberlândia-UFU 

A ATUAÇÃO DO PROBIOSE - 

PROGRAMA BIODIESEL DE 

SERGIPE NO ALTO SERTÃO 

SERGIPANO 

1-Jamile Oliveira Rodrigues 

2-Marina Feitosa da Rocha 

Oliveira 

3-Josefa de Lisboa Santos 

Universidade Federal de 

Sergipe-UFS 

USINA DE PROCESSAMENTO DE 

OLEAGINOSAS DE QUIXADÁ: O 

QUE TEM POR TRÁS DESSE 

PROJETO?! 

1-Antonio Hamilton 

Barbosa De Freitas 

Universidade Federal do 

Ceará-UFC 

  

 

Quadro 3 – Artigos do VI Simpósio internacional VII nacional de geografia agrária 

(SINGA) relacionados ao tema agrocombustíveis. 
TÍTULO AUTOR(ES) INSTITUIÇÃO 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA 

PRODUÇÃO DO BIODIESEL NO 

NORTE DE MINAS 

1-Ana Ivânia Alves Fonseca 

2-Silviane Gasparino Costa 

3-Vivian Mendes Hermano 

Universidade Estadual de 

Montes Claros-

UNIMONTES 
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AGRICULTURA CAMPONESA E 

AGROCOMBUSTÍVEL NO 

NORDESTE PARAENSE 

1-Cátia Oliveira Macedo 

2-Rafael Benevides de 

Sousa 

Sem instituição 

SE A CANA DE AÇÚCAR AVANÇAR 

DE QUE VAMOS NOS ALIMENTAR? 

O AGROHIDRONEGÓCIO DA CANA 

DE AÇÚCAR E A RESISTÊNCIA 

CAMPONESA IMPULSIONADA 

PELAS MULHERES 

1-Cintia da Silva Santos 

2-Laiany Rose Souza Santos 

3-Eraldo da Silva Ramos 

Filho 

Universidade Federal de 

Sergipe-UFS 

CULTIVO DE MAMONA PARA 

AGROCOMBUSTÍVEIS: 
POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES 

DE PRODUÇÃO NO ESTADO DO 

CEARÁ 

1-Danielle Rodrigues da 

Silva 
2- Francisco Amaro Gomes 

de Alencar 

Universidade Federal do 

Ceará-UFC 

A UTILIZAÇÃO DAS CULTURAS 

OLEAGINOSAS NA MATRIZ 

ENERGÉTICA BRASILEIRA: O CASO 

DA PRODUÇÃO DE ÓLEO DE 

PALMA NO ESTADO DO PARÁ 

1-Danilo Torres Ferraz 

2-Cibele Santos Cordeiro 

Universidade Federal do 

Pará-UFPA 

IMPACTOS DA 

TERRITORIALIZAÇÃO RECENTE DO 

SETOR SUCROALCOOLEIRO NO 

CAMPO PAULISTA 

1-Eduardo Paulon Girardi Unesp-Campus de Presidente 

Prudente 

ESTUDO SOCIOTERRITORIAL DA 

DINÂMICA SUCROALCOOLEIRA E 

A FORMAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 
DO CAPITAL CANAVIEIRO NO 

PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, 

EM MINAS GERAIS 

1-Eduardo Rozetti de 

Carvalho 

2-Vicente de Paulo da Silva 

PPGEO-UFU-NEPEGE 

AGROCOMBUSTÍVEIS, 

ASSENTAMENTOS DE REFORMA 

AGRÁRIA E AS TRANSFORMAÇÕES 

NO ESPAÇO AGRÁRIO DE SERGIPE 

– BRASIL 

1-Eraldo da Silva Ramos 

Filho 

Universidade Federal de 

Sergipe-UFS 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA 

DENDEICULTURA EM 

COMUNIDADES RURAIS NA 

AMAZÔNIA 

1-João Santos Nahum 

2-Cleison Bastos dos Santos 

Universidade Federal do 

Pará-UFPA 

NOVAS ESTRATÉGIAS E 

CONTRADIÇÕES DO CAPITAL NA 
AGROINDÚSTRIA BRASILEIRA DO 

AÇÚCAR E DO ÁLCOOL 

1-Júlia Adão Bernardes Universidade Federal do Rio 

de Janeiro-UFRJ 

AS TRANSFORMAÇÕES 

PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE 

DOURADOS COM O AVANÇO DO 

SETOR CANAVIEIRO NO PERÍODO 

DE 2001 A 2010: UMA ANALISE A 

PARTIR DAS PEQUENAS 

PROPRIEDADES RURAIS 

1-Marcus Vinicius Costa Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul–UEMS 

O PROGRAMA NACIONAL DE 

PRODUÇÃO E USO DE BIODIESEL: 

AGRIBUSINESS OU AGRICULTURA 

FAMILIAR? 

1-Marina Penido Universidade Federal 

Fluminense-UFF 

O CIRCUITO DO BICOMBUSTÍVEL 
NA AMAZÔNIA 

1-Mírian Maciel da Costa 
2-Ana Paula Lobato Reis 

3-Aline de Souza Borges 

Universidade Federal do 
Pará-UFPA 

REFLEXOS DA EXPANSÃO 

CANAVIEIRA NA PRODUÇÃO 

AGRICOLA FAMILIAR NO 

MUNICIPIO DE ITUIUTABA (MG) 

1-Priscila Oliveira Roldão 

Carneiro 

2-Joelma Cristina dos Santos 

Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 
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A TERRITORIALIZAÇÃO DOS 

AGROCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL: 

ESTUDOS DOS ARTIGOS DO IV 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL V 

NACIONAL DE GEOGRAFIA 

AGRÁRIA 

1-Raul Marques Neto 

2-Luiz Carlos Tavares de 

Almeida 

Universidade Federal de 

Sergipe-UFS 

A EXPANSÃO DAS 

AGROINDÚSTRIAS CANAVIEIRAS 

NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA 

DE ITUIUTABA/MG E A 

PRECARIZAÇÃO DO 
TRABALHADOR CANAVIEIRO 

1-Rogério Gonçalves de 

Carvalho 

2-Joelma Cristina dos Santos 

Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 

RESÍDUOS AGROPECUÁRIOS, 

IMPACTOS AMBIENTAIS E 

SUSTENTABILIDADE: UM OLHAR 

SOBRE A PRODUÇÃO CANAVIEIRA 

DO ESTADO DA PARAÍBA – BREVES 

REFLEXÕES 

1-Suellen Silva Pereira 

2-Rosires Catão Curi 

Universidade Federal de 

Campina Grande-UFCG 

Organizado por Raul Marques Neto 

 

Quadro 4 – Artigos do 12º Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL) 

relacionados ao tema agrocombustíveis. 
TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

ASSENTAMENTOS DE 

REFORMA AGRÁRIA NA 

ZONA CANAVIEIRA DE 

PERNAMBUCO: 

MONOPOLIZAÇÃO DAS 

USINAS NOS TERRITÓRIOS 

CAMPONESES 

1-José Plácido da Silva Júnior 

2-Ivo Maria Rita de Melo 

Machado 

1-CPT 

2-Universidade Federal de 

Pernambuco-UFPE 

GLOBALIZAÇÃO E 

AGROENERGIA. A 

EXPANSÃO DO 

AGRONEGÓCIO 
CANAVIEIRO NA REGIÃO 

DO TRIÂNGULO MINEIRO - 

MG, BRASIL 

1-Bruno Del Grossi Michelotto 

2-Glória Maria Vargas 

3-Suely Regina Del Grossi 

1,2-Universidade de Brasília-

UNB 

3-Faculdade Católica de 

Uberlândia-FCU 

DILEMAS DOS 

ASSENTAMENTOS RURAIS 

EM SÃO PAULO: 

EXPRESSÕES DE 

CONFLITOS E 

ACOMODAÇÕES NA 

PRODUÇÃO PARA O 

ETANOL 

1-Luís Antonio Barone 

2-Vera Lúcia S. Botta Ferrante 

 

1-Universidade Estadual 

Paulista-UNESP 

2-Centro Universitário de 

Araraquara-UNIARA 

BIOCOMBUSTÍVEIS NO 

BRASIL: O JOGO 
IDEOLÓGICO DA ENERGIA 

LIMPA E SEUS 

DESDOBRAMENTOS NA 

RELAÇÃO MERCADO, 

SOCIEDADE E NATUREZA 

1-Raul Marques Neto 

2- Benizário Correia de Souza 
Junior 

3-Núbia Dias dos Santos 

4-Alan Melo Santos Lima 

5-Valtenisson Corrêa de Oliveira 

 

Universidade Federal de 

Sergipe-UFS 

OS AGROCOMBUSTÍVEIS E 

A PRODUÇÃO DE 

ALIMENTOS 

1-Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira 

Universidade de São Paulo-USP 

O AGRONEGÓCIO DA 

CANA-DE-AÇÚCAR NA 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO: 

DESENVOLVIMENTO OU 

1-Maria Sônia Ribeiro de Souza 

2-Antonio Thomaz Júnior 

Universidade Estadual Paulista-

UNESP 
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AMEAÇA? 

EVALUACIÓN DEL 

POTENCIAL DE 

PRODUCCIÓN DE 

BIOCOMBUSTIBLES EN 

ARGENTINA, CON 

CRITERIOS DE 

SUSTENTABILIDAD 

SOCIAL, ECOLÓGICA Y 

ECONÓMICA, Y GESTIÓN 

ORDENADA DEL 
TERRITORIO. EL CASO DE 

LA CAÑA DE AZÚCAR Y EL 

BIOETANOL. 

1-Renée Alicia Anschau 

2- Noelia Flores Marco 

3-Stella Carballo 

4-Jorge Hilbert 

1,3-Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria-INTA-

Instituto de Clima y Agua 

2,4-INTA-Instituto de Ingeniería 

Rural 

Argentina 

BIOCOMBUSTÍVEIS X 

AGROCOMBUSTÍVEIS: A 

POLÊMICA SOBRE A 

EXPANSÃO DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO NAS 

ÁREAS DE CERRADO NO 

BRASIL CENTRAL 

1-Marcelo Rodrigues Mendonça Universidade Federal de Goiás-

UFG 

LOS BIOCOMBUSTIBLES EN 

MÉXICO. EL CASO DE 

NAVOLATO, SINALOA 

1-Martha Yduma Hernández 

Baños 

2-Javiera Cervini Silva 
3-Gabriela Gómez Rodríguez 

1-Escuela Nacional Preparatoria-

Universidad Nacional Autónoma 

de México-UNAM 
2,3-Instituto de Geografía-

UNAM 

REFLEXÕES SOBRE A 

PEQUENA PRODUÇÃO 

FAMILIAR E O BIODIESEL 

NO ESTADO DO MATO 

GROSSO, NO BRASIL 

1-Marília Leite Cafezeiro Universidade 

Federal do Rio de Janeiro-UFRJ 

PROGRAMA NACIONAL DE 

BIODIESEL: COMPARAÇÃO 

ENTRE DOIS “BRASIS” 

1-Mateus de Almeida Prado 

Sampaio 

Universidade de São Paulo-USP 

A PLURIATIVIDADE 

ESTIMULADA PELA 

AGROINDÚSTRIA 

SUCROALCOOLEIRA NO 
BRASIL 

1-Sonia Segatti Universidade Estadual Paulista-

UNESP-Faculdade de Ciências e 

Tecnologia-FCT 

O USO DA CANA DE 

AÇÚCAR COMO 

ALTERNATIVA 

ENERGÉTICA NO BRASIL: 

ESTUDO DE CASO NO 

MUNICÍPIO DE 

PIRACICABA-SP 

1-Ana Tereza Caceres Cortez 

2-Paulo Diego D´ Ovídio Silva 

Universidade Estadual Paulista-

UNESP 

LOS BIOCOMBUSTIBLES EN 

ARGENTINA: SITUACIÓN Y 

PERSPECTIVAS DEL 

PRODUCCIÓN DE 

BIOETANOL EN EL 

COMPLEJO AZUCARERO 
DEL NORTE DEL PAÍS 

1-Alejandro Victor Verón 

2-Clara Calvo 

3-Fernando Carranza 

 

1-Instituto de Estudios 

Geográficos y Departamento de 

Geografía-Universidad Nacional 

de Tucumán-UNT 

2,3-Departamento de Geografía-

UNT 
Argentina 

AGROCUMBUSTÍVEIS, 

AGRICULTURA 

CAMPONESA E 

MOVIMENTOS 

SOCIOTERRITORIAIS NO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 

BRASIL 

1-Clifford Andrew Welch 

2-Rosana Akemi Pafunda 

Universidade Estadual Paulista-

UNESP-Faculdade de Ciências e 

Tecnologia-FCT 
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A EXPANSÃO DA CANA-DE-

AÇÚCAR NO CERRADO 

BRASILEIRO 

1-Ronaldo Milani Zanzarini 

2-Rosselvelt José Santos 

Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 

CAPITAL VERSUS 

TRABALHO: O CORTADOR 

DE CANA NO PERÍODO DA 

REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA DA 

AGROINDÚSTRIA 

CANAVIEIRA NO 

NORDESTE PAULISTA 

1-Elisa Pinheiro Freitas Universidade de São Paulo-USP 

EFEITOS 

SOCIOAMBIENTAIS DO 

ARRENDAMENTO DE 

TERRA E A EXPANSAO DOS 

CANAVIAIS 

NO ESTADO DE SAO PAULO 

1-Thomas Ficarelli 

2-Helena Ribeiro 

Universidade de São Paulo-USP 

O ENSEJO DE NOVAS 

MATRIZES ENERGÉTICAS 

NO BRASIL: UMA ANÁLISE 

SOBRE A PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL E SEUS 

DESDOBRAMENTOS PARA 

A AGRICULTURA FAMILIAR 

1-Rosana Akemi Pafunda 

2-Clifford Andrew Welch 

Universidade Estadual Paulista-

UNESP-Faculdade de Ciências e 

Tecnologia-FCT 

AGROCOMBUSTÍVEIS: 
ELDORADO OU CARAJÁS? 

1-Anabelle Lages 
2- Marina Penido 

Universidade Federal de Minas 
Gerais-UFMG 

REPRODUÇÃO DO CAPITAL 

SUCROALCOOLEIRO NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

E 

TRANSFORMAÇÕES 

RECENTES NO ESPAÇO 

AGRÁRIO DO TRIÂNGULO 

MINEIRO 

1-Andrêza Gomes Souza 

2-João Cleps Jr. 

Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 

A PROBLEMATIZAÇÃO DO 

AGRONEGÓCIO NO ESPAÇO 

AGRÁRIO BRASILEIRO 

TENDO COMO FOCO A 
ZONA CANAVIEIRA 

PERNAMBUCANA 

1-Edvaldo Carlos de Lima 

2-Rebeca Maria Aguiar 

Nascimento 

Universidade Federal da 

Paraíba-UFPB 

BIOCOMBUSTÍVEIS: 

PARADIGMA DA ENERGIA 

LIMPA OU NOVO MODELO 

DE EXPROPRIAÇÃO DO 

CAMPO E DESTRUIÇÃO 

OFICIAL DOS BIOMAS 

BRASILEIROS 

1-Alan Melo Santos Lima 

2-Valtenisson Corrêa de Oliveira 

3-Raul Marques Neto 

4-Núbia Dias dos Santos 

Universidade Federal de 

Sergipe-UFS 

MODERNIZAÇÃO 

RETARDATÁRIA E 

AGRICULTURA PAULISTA: 

O PROÁLCOOL NA 

REPRODUÇÃO CRÍTICA DO 
CAPITAL FICTÍCIO 

1-Fábio Pitta Universidade de São Paulo-USP 

ACTORES Y MERCADOS DE 

LOS BIOCOMBUSTIBLES 

ARGENTINOS: ENTRE 

INCERTIDUMBRE Y 

DIVERSIFICACIÓN 

1-Silvina Cecilia Carrizo 

2-Martine Guibert 

3-José Luis Berdolini 

1,3- Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de 

Buenos Aires-UNNOBA 

2- Université Toulouse 2-Le 

Mirail-UTM 

A EXPANSÃO DA 

AGROINDÚSTRIA 

1-Letícia Michelotto 

2-Suely Regina Del Grossi 

1- Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 
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Não consigo ver explicação para em um evento do EGAL ter tantos artigos analisando o 

tema agrocombústíveis em um ano e no outro apenas cinco. Como ocorre no quadro 

seguinte. 

 

Quadro 5 – Artigos do 13º Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL) 

relacionados ao tema agrocombustíveis. 

 

 

Quadro 6 – Artigos do 14º Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL) 

relacionados ao tema agrocombustíveis. 

SUCROALCOOLEIRA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPO 

FLORIDO - 

MINAS GERAIS, BRASIL 

2-Faculdade Católica de 

Uberlândia-FCU 

TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

IMPACTO DE ESTABLECER 

JATROPHA CURCAS PARA PRODUZIR 

BIODIESEL EM TRES COMUNIDADES 

DE MICHOACÁN, MÉXICO, 
ABORDADO A PARTIR DE 

DIFERENTES ESCALAS 

1-Daniel Hinojosa Flores 

Isaías 

2-Margaret Skutsch 

Universidad Autónoma de 

México 

A (DES)(RE)TERRITORIALIZAÇÃO 

DOS AGROCOMBUSTÍVEIS E DO 

CAMPESINATO EM CAPELA-SE. 

1-Raul Marques Neto 

2-Adelli Carla Silva 

Nascimento 

Universidade Federal de 

Sergipe 

A CANA-DE-AÇÚCAR NO MUNICÍPIO 

DE FRUTAL-MG – BRASIL 

1-Raniere Garcia Paiva 

2-Francisco de Assis 

Gonçalves Junior 

3-Diego Garcia Paiva 

Universidade Federal de 

Minas Gerais-UFMG 

A FORÇA DE TRABALHO DE 

MULHERES E DE HOMENS NA CANA 

DE AÇÚCAR E A VELOCIDADE DAS 

TRANSFORMAÇÕES TÉCNICAS E 

CIENTÍFICAS (BRASIL) 

1-Rosa Ester Rossini Universidade de São Paulo-

USP 

INDÚSTRIA SUCRO-ALCOOLEIRA NA 

ARGENTINA, NO BRASIL E O 
CONTEXTO DOS BIO-COMBUSTÍVEIS 

NO CONTINENTE AMERICANO 

1-Danton de Camargo 

Bini 
2-Maria Lenis 

3-Mateus de Almeida 

Prado Sampaio 

4-Maria Ullivarri 

1,3- Universidade de São 

Paulo-USP 
2,4-Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y 

Técnicas-CONICET 

TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

OS DESAFIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

PARA PRODUÇÃO DO 

BIODIESEL 

1-Lilian Pugliese 

2- Alecio Rodrigues Oliveira 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São 

Paulo – Campus Matão 

AGRICULTURA DE 

PRECISÃO PARA CANA-DE-

AÇÚCAR: EXPRESSÃO 

LOCAL DE UM PROCESSO 

GLOBAL 

1-João Humberto Camelini Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP 

À TERRITORIALIZAÇÃO DA 

AGROINDUSTRIA 

SUCROALCOOLEIRA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES/RJ 

1-Rodrigo Alvarenga dos Santos Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia 

Fluminense-IFF 

ASSENTAMENTO HORTO 

BUENO DE ANDRADA: 

SUBORDINAÇÃO DA TERRA 

1-Dorival Borelli Filho 

2-José Gilberto de Souza 

Universidade Estadual Paulista-

UNESP-Rio Claro 
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Neste quadro mostra o quão pouco se fala sobre os agrocombustíveis e que apenas 

brasileiros publicaram sobre o assunto e sabemos que vários países passam por essa 

problemática. 

 

Quadro 7 – Artigos do XV Encontro Nacional de Geógrafos (ENG) relacionados ao 

tema agrocombustíveis. 

 

 

Quadro 8 – Artigos do XVI Encontro Nacional de Geógrafos (ENG) relacionados ao 

tema agrocombustíveis. 

AO CAPITAL 

AGROINDUSTRIAL 

TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

OS DESAFIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

PARA PRODUÇÃO DO 

BIODIESEL 

1-Lilian Pugliese 

2- Alecio Rodrigues Oliveira 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São 

Paulo – Campus Matão 

AGRICULTURA DE 

PRECISÃO PARA CANA-DE-

AÇÚCAR: EXPRESSÃO 
LOCAL DE UM PROCESSO 

GLOBAL 

1-João Humberto Camelini Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP 

À TERRITORIALIZAÇÃO DA 

AGROINDUSTRIA 

SUCROALCOOLEIRA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES/RJ 

1-Rodrigo Alvarenga dos Santos Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia 

Fluminense-IFF 

TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

AGRICULTURA FAMILIAR E 

BIODIESEL: UMA 

DISCUSSÃO AINDA 

POLÊMICA. ESTUDO DE 

CASO NA FAZENDA SANTA 

CLARA – PI 

1-Ana Kariny Maia Nogueira 

2-Francisco Amaro Gomes de 

Alencar 

Universidade Federal do Ceará-

UFC 

IMPACTOS DA EXPANSÃO 

DA CANA-DE-AÇÚCAR NO 

MUNICÍPIO DE CAMPO 

FLORIDO (MG) 

1-Andreza Gomes de Souza Universidade Federal de Minas 

Gerais-UFMG 

A AGROINDÚSTRIA 

SUCROALCOOLEIRA E A 
SUBORDINAÇÃO DOS 

PEQUENOS PROPRIETÁRIOS 

DE TERRA EM SANTA 

BÁRBARA D‟OESTE 

1-Elizandra Maria Aleixo de 

Oliveira 

Universidade de São Paulo-USP 

REGIÕES COMPETITIVAS 

DO ETANOL E 

VULNERABILIDADE 

TERRITORIAL NO BRASIL 

1-João Humberto Camelini Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP 

AS TRANSFORMAÇÕES NA 

AGROINDÚSTRIA 

CANAVIEIRA E OS 

REBATIMENTOS PARA OS 

TRABALHADORES NA 

MICRORREGIÃO 
GEOGRÁFICA DE 

PRESIDENTE PRUDENTE – 

SP 

1-Joelma Cristina dos Santos Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 
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Quadro 9 – Artigos do XVII Encontro Nacional de Geógrafos (ENG) relacionados ao 

tema agrocombustíveis. 

A ALIANÇA ENTRE ESTADO 

E CAPITAL NA 

AGROINDÚSTRIA 

CANAVIEIRA SUL-MATO-

GROSSENSE 

1-José Roberto Nunes de 

Azevedo 

2-Antonio Thomaz Júnior 

Universidade Estadual Paulista-

UNESP-Faculdade de Ciências e 

Tecnologia-FCT 

A GEOPOLÍTICA DO 

AGROCOMBUSTÍVEL versus 

A EXPLORAÇÃO DO 

TRABALHADOR RURAL NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1-Josiana Aparecida Lima 

2-Maria Carolina Aguilera 

Maccagnini 

3-Eleonora Mendonça Salomão 

Universidade Estadual Paulista-

UNESP 

NOVAS PERSPECTIVAS PRO 
DESENVOLVIMENTO DE 

COMBUSTÍVEL? O PNPB E O 

PEQUENO AGRICULTOR EM 

MT, O CASO DE CAMPO 

VERDE E RONDONÓPOLIS 

1- Maíra Leão da Silveira Universidade 
Federal do Rio de Janeiro-UFRJ 

A EXPANSÃO DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO E OS 

IMPACTOS SÓCIO-

AMBIENTAIS NO LESTE 

ALAGOANO 

1-Manoel Nascimento de 

Oliveira Neto 

2-Thassia Ramalho Perciano da 

Silva 

Universidade Federal de 

Alagoas-UFAL 

AGROINDÚSTRIA E 

CAMPESINATO NO 

CENTRO-SUL DE SERGIPE 

1-Manoel Pedro de Oliveira 

Junior 

Universidade Federal de 

Sergipe-UFS 

O COMPLEXO 

AGROINDUSTRIAL 
CANAVIEIRO E A 

TERRITORIALIZAÇÃO NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1-Mateus Francisco Lopes 

2-Enéas Rente Ferreira 
3-Flamarion Dutra Alves 

 

Campus Rio Claro-Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas-
Geografia 

INSERÇÃO DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO NO 

PORTAL DA AMAZÔNIA: 

ALTERAÇÕES NA 

PAISAGEM E NO 

TERRITÓRIO 

MATOGROSSENSE 

1-Polliana Anastácio de Moura 

Oliveira 

2-Laudinéia Martins Ramos 

Lopes 

3-Sandro Cristiano de Melo 

Universidade Federal de Mato 

Grosso-UFMT-Campus 

Araguaia 

A CADEIA PRODUTIVA DO 

BIODIESEL E SEUS 

IMPACTOS SÓCIO-
AMBIENTAIS NO ESTADO 

DO MATO GROSSO 

1-Rodrigo Araujo Fontes Universidade Federal 

Fluminense-UFF 

CONFLITOS TERRITORIAIS 

NO CAMPO PARAIBANO: 

SOBERANIA ALIMENTAR 

VERSUS PRODUÇÃO 

MONOCULTORA DE 

AGROCOMBUSTÍVEIS PARA 

EXPORTAÇÃO 

1-Thiago Leite Brandão de 

Queiroz 

Universidade Federal da 

Paraiba-UFPB 

OS AGROCOMBUSTÍVEIS E 

AS TRANSFORMAÇÕES DA 

PRODUÇÃO CAMPONESA 

NO CEARÁ 

1-Thiago Roniere Rebouças 

Tavares 

2-Francisco Amaro Gomes de 

Alencar 

Universidade Federal do Ceará-

UFC 

A EXPANSÃO DO 
BIODIESEL NA BAHIA NO 

PERÍODO DE 2006 A 2010 

1-Yasmin VieiraGonçalves 
2-Klemens Augustinus 

Laschefski 

Universidade Federal de Viçosa-
UFV 
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TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

AGRICULTURA FAMILIAR E 

O BIOCOMBUSTÍVEL 

1-Mayra Silva Menezes Lopes 

2-Diogo Silva de Santana 

Universidade Federal de Juiz de 

Fora-UFJF 

REORDENAMENTO 

TERRITORIAL: A 

EXPANSÃO DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO NO 

ESTADO DO MATO GROSSO 

DO SUL E OS POSSÍVEIS 

IMPACTOS AMBIENTAIS DA 

“ÜSINA GLÓRIA LTDA” 

1-Ana Paula Archanjo Batarce 

2- Juniel dos Santos Lima 

1-Universidade Estadual 

Paulista-UNESP 

2- Universidade Estadual do 

Mato Grosso do Sul-UEMS 

À TERRITORIALIZAÇÃO DA 

AGROINDUSTRIA 

SUCROALCOOLEIRA NO 

MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DOS GOYTACAZES/RJ 

1-Rodrigo Alvarenga dos Santos Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia 

Fluminense-IFF 

A REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA E SUAS 

REPERCUSSÕES NA 

DINÂMICA ESPACIAL DO 

RECÔNCAVO BAIANO 

1-Alessandra Oliveira Araujo Universidade Estadual de Feira 

de Santana-UEFS 

MONOPOLIZAÇÃO DO 

TERRITÓRIO E AVANÇOS 

DA INDUSTRIALIZAÇÃO EM 

CAARAPÓ 

1-Roni Mayer Lomba 

2- Júlio César Suzuki 

1-Universidade Federal do 

Amapá-UFA 

2-Universidade de São Paulo-

USP 

OS IMPACTOS DO 

CINTURÃO DE USINAS 

SUCROALCOOLEIRAS NO 

ESPAÇO GEOGRÁFICO NA 
REGIÃO ADMINISTRATIVA 

DE BAURU 

1-Eli Fernando Tavano Toledo Universidade Estadual Paulista-

UNESP-Rio Claro 

O GÊNERO DE VIDA 

QUILOMBOLA E A 

DENDEICULTURA NA 

MICROREGIÃO DE TOMÉ-

AÇU (PA) 

1- Kamila da Costa Rêgo 

2- Ana Claúdia Alves de 

Carvalho 

3- João Santos Nahum 

Universidade Federal do Pará-

UFPA 

EXPANSÃO DA PRODUÇÃO 

DE CANA-DE-AÇÚCAR NO 

CENTRO-SUL NOS ÚLTIMOS 

10 ANOS E SUA RELAÇÃO 

COM O AUMENTO DOS 

PREÇOS DOS ALIMENTOS 

1-Josiane de Souza Moreira Universidade de São Paulo-USP 

O DESENVOLVIMENTO DA 
AGROINDÚSTRIA 

CANAVIEIRA NO CENTRO 

OESTE BRASILEIRO E SEUS 

DESDOBRAMENTOS: O 

AUMENTO DO TRABALHO 

ESCRAVO ENTRE OS ANOS 

DE 2000 A 2010 

1- Ana Raquel de Sousa 
Carvalho 

Universidade Federal 
Fluminense-UFF 

O PAPEL DA PRODUÇÃO DE 

ETANOL NA 

REORGANIZAÇÃO DO 

NORTE FLUMINENSE 

1-Fausto Gadelha Cafezeiro Universidade Federal 

Fluminense-UFF 

O TRABALHO ESCRAVO 

CONTEMPORÂNEO NA 

PRODUÇÃO 
SUCROALCOOLEIRA NO 

BRASIL 

1-Caroline Oliveira Morais 

2-Daniela Pina Belzuino 

3-Josiane Souza Moreira 

Universidade de São Paulo-USP 

O PERÍODO DO DENDÊ NO 1- Ana Claúdia Alves de Universidade Federal do Pará-
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Quadro 10 – Artigos do XXI Encontro Nacional de Geografia Agrária (ENGA) 

relacionados ao tema agrocombustíveis. 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ: UMA 

INTERPRETAÇÃO 

GEOGRÁFICA 

Carvalho 

2-Kamila da Costa Rêgo 

3-João Santos Nahum 

UFPA 

BIODIESEL NO BIOMA 

CERRADO BRASILEIRO 

1-Lucas Antonio Castro da Silva Universidade Federal de 

Uberlândia-UFU 

POTENCIALIDADES 

REGIONAIS: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE 

BIODIESEL NO NORTE DE 

MINAS GERAIS 

1-Marielle Jacinta Pereira Costa 

2-Anete Marília Pereira 

Universidade Estadual de 

Montes Claros-UNIMONTES 

ANALISE DE IMPACTOS DA 

PRODUÇÃO DE 
ALTERNATIVAS 

AGROENERGETICAS EM 

MOÇAMBIQUE: O CASO DA 

PROVÍNCIA DE MANICA 

1-José Maria do Rosário 

Chilaúle Langa 
2-José Gilberto de Souza 

3-Rosângela Aparecida de 

Medeiros Hespanhol 

Universidade Estadual Paulista-

UNESP 

O CONCEITO DE BIOPODER, 

UMA NÁLISE SOBRE O 

PNPB E O “BIODIESEL 

METROPOLITANO NO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO” 

1-Diogo Leonardo Carneiro da 

Cruz 

Sem Instituição 

AGROENERGIA E A 

AGRICULTURA FAMILIAR 

NO NORTE DE MINAS 

GERAIS 

1-Silviane Gasparino Costa 

2-Vivian Mendes Hermano 

3-Ana Ivânia Alves Fonseca 

Universidade Estadual de 

Montes Claros-UNIMONTES 

OS CONTEÚDOS DA 
DISCUSSÃO - 

AGROENERGIA: O ETANOL 

E A CRISE DE ALIMENTOS 

1-Catia Cristina de Melo 
Ferreira 

2-Josiane de Souza Moreira 

3-Tabata Santa Barbara dos 

Santos 

Universidade de São Paulo-USP 

A BUNGE E A 

DESNACIONALIZAÇÃO DO 

SETOR SUCROALCOOLEIRO 

NO BRASIL 

1-Domingos Sávio Corrêa Universidade Federal de 

Alagoas-UFAL 

TÍTULO AUTORES INSTITUIÇÃO 

CIRCUITOS ESPACIAIS 

PRODUTIVOS DA 

AGROENERGIA NA BAHIA: 

ANÁLISE DA 

RICINOCULTURA NA 

MICRORREGIÃO 

GEOGRÁFICA DE IRECÊ – 

BAHIA 

1-Leandro Pessoa Vieira Universidade Federal da Bahia-

UFBA 

OS IMPACTOS DO SETOR 
SUCROENERGÉTICO NOS 

MODOS DE VIDA DO 

MUNICÍPIO DE DELTA-MG 

1-Jaqueline Borges Inácio 
2- Rosselvelt José Santos 

Universidade Federal de 
Uberlândia-UFU 
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Apêndice III: Continuação da reflexão sobre o aquecimento global 

 

Vejamos o que o Professor Ricardo Augusto Felício
1
 fala sobre o aquecimento 

global: 

 

É história para boi dormir. Primeiramente, pela hipótese que se 

utiliza: essa história toda de efeito estufa, que aí incrimina o gás 

CO2, aquele que alimenta toda a nossa vida, e está entre os que 

absorvem a radiação infravermelha, deixando a Terra ainda mais 

quente. Mas isso aconteceu sempre em toda a história do 

planeta. A taxa de CO2 é extremamente pequena, em torno de 

0,033% a 0,035%. É tão ridículo! E estamos falando de todo o 

CO2 do planeta. Para você ter uma noção, a atividade humana é 

menor que a dos insetos. Não dá para engolir mais essa história. 

É uma física impossível. Se isso acontecesse os cientistas já 

teriam montado algum equipamento nesse sentido, justamente 

para captar essa energia extra, você não acha? (FELÍCIO, 

2012)
2
. 

 

Falando sobre documentário e livro feito por Al Gore ex-vice-presidente dos 

EUA: 

 

Ele é um sem-vergonha! Ele é dono da bolsa climática CCX 

(que cuida de créditos de carbono), que está caindo por chão, 

porque sua história é irreal. O filme e o livro são proibidos de 

entrar nas escolas do Reino Unido. A alta corte britânica 

proibiu, você sabia disso? Porque tem pelo menos 10 inverdades 

ali. Aqui você vai a qualquer escola e tem gente ensinando e 

falando do filme daquele desgraçado. 

 

Questionado sobre as inverdades Felício nos fala: 

 

Uma é a do próprio efeito estufa, ao mostrar que os efeitos 

meteorológicos estão ficando severos. Poxa, gente de velha 

guarda dos Estados Unidos que estuda tornados e furacões há 

                                                
1Graduado em Ciências Atmosféricas - Meteorologia pela Universidade de São Paulo (1998), mestrado 
em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2003) e doutorado em Geografia 

(Geografia Física) pela Universidade de São Paulo (2007). Atualmente é Prof. Dr. da Universidade de 

São Paulo. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geografia e Meteorologia, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Climatologia Geográfica, Antártida, Meteorologia e ciclones 

extratropicais que atuam no Brasil e no cinturão polar. Realiza pesquisas sérias e críticas sobre a 

variabilidade climática e seus desdobramentos, desmistificando as "mudanças climáticas antropogênicas" 

e sua ideologia embutida (resumo do currículo Lattes informado pelo próprio autor). 
2 Entrevista concedida ao blog Acorda Terra ou A Cor da Terra, pelo entrevistador Nuno Nunes um dos 

autores do blog, em 20/05/2012. 
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décadas mostra que isso não existe. É o processo da 

desinformação. Colocam um cientista político corrupto por trás, 

que vai na história que você quer escutar. Eu estudo há anos a 

Antártida e já estive lá duas vezes. Os anos de 2007 e 2009 

foram os mais frios, quebrou-se recorde de 1941. Justamente no 

ponto em que eles dizem que mais se aquece, que é a península 

Antártida. O pessoal do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais), que trabalhava sério com as informações de 

meteorologia, nos últimos 15 anos mostrou que a temperatura 

estava baixando. Só que fecharam a estação deles! Quando a 

informação não convém, fecha-se. Não é teoria da conspiração, 

é mentira mesmo. São vários os interesses. Você vai me 

desculpar, mas o discurso da mídia está sempre pautado no 

medo, na morte e no futuro. As pessoas vão morrer! A gente fica 

evocando os maiores medos da humanidade. 

 

Felício nos fala que é exatamente o mesmo discurso usado pelo ex-presidente 

estadunidense George W. Bush dos armamentos de destruição em massa como 

justificativa para invadir o Iraque, ou seja, a teoria do medo. 

 

É o controle das pessoas. Você justifica qualquer ação 

governamental com isso. Esses caras estão passando por cima de 

tudo, estão legitimados porque estão salvando o planeta. Você 

está abrindo precedentes para se salvar o planeta. Passa por cima 

de lei, de controle de recursos naturais. O medo legitima a 

implementação de qualquer coisa, e ainda serve de desculpa que 

não deu para fazer algo que deveria ser feito. Teve enchente? 

Poxa, desculpa, quem mandou você usar o seu carro? Mudou o 

clima do planeta: se você não usar a sua lâmpada de led você vai 

ter um desastre de enormes proporções. Agora inventaram até 

essa história de proibir sacolinha plástica (a distribuição em 

supermercados) para obrigar as pessoas a gastar mais dinheiro. 

 

Sobre a Rio + 20
3
 Felício também expressa sua opinião: 

 

Minha opinião é a pior possível: a (premiê alemã Angela) 

Merkel não vem, um monte de gente não vem. O que vamos 

deixar para os filhos? Rio+50, Rio+infinito? Isso é literalmente 

manter as colônias daqui sob o domínio europeu. Em 1492 

vieram com o espelhinho vender para gente, agora vêm com 

essa mentira. É a „mamata‟, meu velho. A cada 20 dias tem uma 

                                                
3A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, foi realizada de 13 a 

22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 foi assim conhecida porque marcou os vinte 

anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) 

e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Para saber 

um pouco mais consulte o site: <http://www.rio20.gov.br/>. 
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reunião num lugar exótico: você não adoraria viajar? 

Copenhague no Natal? Show! (sobre o último grande encontro 

climático mundial na capital dinamarquesa, em dezembro de 

2009). Nunca vamos resolver esse problema porque é a 

„mamata‟ e não precisa de nenhum cientista para falar isso. O 

mito tem poder porque as pessoas acreditam. Aí eu quero ver 

quem é que vai por o nomezinho para se responsabilizar. Em 

ciência, quem faz afirmação é que tem que provar. Isso é um 

princípio, o cético não tem que provar, a gente pede a prova. 

Não tem prova nenhuma, isso que é o pior. 

[...] O planeta vai muito bem, obrigado. Vai continuar por aqui 

quando nós já tivermos desaparecido. Já tem um monte de livros 

aí na praça, gente muito melhor do que eu. Procura na internet. 

São 35 mil oceanógrafos, meteorologistas dos EUA. Muita 

gente que não aceita essa hipótese. Não tem mais o que falar: 

tem que encerrar esse assunto. São dois mil anos de assunto, 

chega! Temos que nos preocupar em resolver os assuntos da 

humanidade, como os recursos hídricos para resolver a condição 

das pessoas na seca. 

 

Outro grande pesquisador que segue a mesma linha de raciocínio é Luiz Carlos 

Baldicero Molion
4
. Que nos fala que as pesquisas que medem a temperatura global não 

são feitas por satélites e deveriam ser feitas, pois estes são mais apropriados, porque 

fazem médias sobre grandes áreas, incluindo os oceanos, enquanto as estações 

climatométricas de superfície registram variações de seu micro ambiente, representando 

as condições atmosféricas num raio de cerca de 150 metros em seu entorno. Estas 

estações apresentam problemas, quanto a não-padronização e mudança de 

instrumentação ao longo dos 150 anos passados. As séries mais longas disponíveis são 

de estações localizadas em cidades da Europa que se desenvolveram muito, 

particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. Em média, a energia disponível do 

Sol é utilizada para evapotranspiração e para o aquecimento do ar durante o dia. Sobre 

superfícies vegetadas, a maior parte do calor é usada para a evapotranspiração, que 

resfria a superfície, e o restante para aquecer o ar. Com a mudança da cobertura 

superficial, de campos com vegetação para asfalto e concreto, a evapotranspiração é 

                                                
4Possui graduação em Fisica pela Universidade de São Paulo (1969), PhD em Meteorologia, University of 

Wisconsin, Madison (1975), pós-doutorado em Hidrologia de Florestas, Institute of Hydrology, 

Wallingford, UK (1982) e é fellow do Wissenschftskolleg zu Berlin, Alemanha (1990). É Pesquisador 

Senior aposentado do INPE/MCT e atualmente Professor Associado da Universidade Federal de Alagoas, 

professor visitante da Western Michigan University, professor de pós graduação da Universidade de 

Évora, Portugal. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Dinamica de Clima, atuando 

principalmente em variabilidade e mudanças climáticas, Nordeste do Brasil e Amazonia, e nas áreas 

correlatas energias renováveis, desenvolvimento regional e dessalinização de água(resumo do currículo 

Lattes informado pelo próprio autor). 
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reduzida e sobra mais calor para aquecer o ar próximo da superfície, aumentando sua 

temperatura. Adicione-se, ainda, o calor liberado pelos veículos e pelos edifícios 

aquecidos, particularmente em regiões fora dos trópicos no inverno. Esse é o chamado 

efeito de ilha de calor, que faz as temperaturas serem maiores nos grandes centros 

urbanos (MOLION, 2008). 

Devemos considerar também o número de estações. No início das medições, o 

número de estações era cerca de 200, praticamente todas no Hemisfério Norte. Na 

década de 1960, esse número superou a marca de 14 mil e, recentemente, menos de 2 

mil estações são utilizadas para elaborar a tal da “média global” da temperatura. A 

maior parte das estações desativadas estavam em regiões de difícil acesso, mas 

propícias para as medições, como zonas rurais e em regiões frias, que não estão sujeitas 

ao efeito de ilha de calor. Ainda devemos lembrar que as séries de 150 anos são curtas 

para capturar a variabilidade de prazo mais longo do clima (MOLION, 2008). 

 

A grande variabilidade natural do clima não permite afirmar que 

exista um aquecimento global seja decorrente da intensificação 

do efeito-estufa causada pelas emissões antrópicas de carbono, 

ou mesmo que essa tendência de aquecimento persistirá nas 

próximas décadas, como sugerem as projeções. A aparente 

consistência entre os registros históricos e as previsões dos 

modelos não significa que o aquecimento esteja ocorrendo. Na 

realidade, as características desses registros históricos conflitam 

com a hipótese do efeito-estufa intensificado. O planeta se 

aqueceu mais rapidamente entre 1920-1946, quando a 

quantidade de CO2 lançada na atmosfera era inferior a 10% da 

atual, e se resfriou entre 1947-1976, quando ocorreu o 

desenvolvimento econômico acelerado após a Segunda Guerra 

Mundial (MOLION, 2008, p. 19). 
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