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APRESENTAÇÃO 

 

 

Neste ano em que a Revista GeoNordeste completa 30 anos de criação, é com imensa da 

satisfação que apresentamos a primeira edição do ano de 2014, seguindo nosso compromisso 

de contribuir para a divulgação de investigações em geografia sob diferentes temas e 

abordagens. Neste número publicamos 10 artigos e uma resenha. 

Abrimos esta edição com um artigo do professor Manoel Fernandes de Souza Neto, 

intitulado Breve ensaio em memória dos números da Pós-graduação em Geografia no Brasil, 

no qual realiza uma crítica à lógica de produção mercantil em que está submetida a pós-

graduação no Brasil, decorrente da subordinação colonizada aos modos de fazer ciência nos 

países capitalistas, cuja manifestação podem ser apreendidas nos princípios e diretrizes da 

Associação Nacional de Pós-graduação em Geografia (ANPGE) e Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Em seguida o artigo O homem, a terra e a liberdade como contribuição epistemológica 

do anarquismo na geografia agrária de José Vandério Cirqueira Pinto sinaliza contribuições 

epistemológicas do anarquismo à geografia agrária, dando ênfase à tríade homem, terra e 

liberdade, colaborando para o exercício de reflexão e de fortalecimento das lutas do 

campesinato por autonomia e resistência territorial. 

O artigo A vulnerabilidade ao risco de erosão na costa noroeste de Portugal: o caso do 

município Espinho de António de Sousa Pedrosa, ressalta as pressões antrópicas sobre o meio 

ambiente, destacando o grau de vulnerabilidade da linha de costa ao avanço da invasão 

marinha na paisagem da cidade Espinho – litoral português a partir da segunda metade do 

século XX. 

O texto Médias cidades, grandes problemas: as facetas do uso e apropriação do solo 

urbano em Sobral/CE de Juscelino Gomes Lima enfatiza que o fortalecimento da especulação 

imobiliária, doravante a ação dos promotores imobiliários e do Estado sobre o solo urbano 

promove desigualdades socioespaciais na cidade de Sobral. 

Eliane Cristina Araujo contribuiu com o artigo intitulado O trabalho doméstico e 

trabalho decente no Brasil: uma análise das questões teóricas e empíricas à luz da PEC 

478/2010, o qual realiza uma investigação a partir da leitura de Karl Marx, destacando a 
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incorporação da natureza do trabalho doméstico na sociedade capitalista. Nessas condições, 

foca-se nas mudanças introduzidas pelo Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 478/2010 

na promoção do trabalho doméstico decente no Brasil.  

O texto A evolução da rede urbana regional de Foz do Iguaçu a partir do REGIC/ 

IBGE de Cláudia Heloiza Conte ressalta a evolução da rede urbana regional de Foz do Iguaçu 

desde a colonização à construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, destacando o 

enfraquecimento deste município com o decorrer dos anos na rede urbana regional. 

O artigo Mecanização agropecuária e o mercado de trabalho formal no cultivo da 

cana-de-açúcar no Nordeste – 2000/2010 tem como objetivo analisar o emprego formal neste 

setor  agrícola, por meio de revisão de literatura acerca do tema exposto e em seguida, uma 

análise empírica dos dados secundários, mostrando a produtividade de cana atrelada a fatores 

naturais assim como a geração de empregos precários com altos índices de rotatividade. 

Gilmar Hodas Junior contribui com essa edição com o artigo A indústria moveleira em 

Arapongas - PR e seus desdobramentos territoriais, apresentando o entendimento acerca do 

papel dos diversos atores sociais envolvidos no arranjo produtivo, procurando estabelecer 

relações entre suas diferentes esferas de atuação, que apresentam um arranjo produtivo de 

suma importância, definindo a especialização econômica do seu município sede e gerando 

uma independência deste em relação aos municípios de grande porte localizados no entorno. 

Escrito a dez mãos o artigo Nível tecnológico na cultura da mamona nos agropolos 

cearenses de desenvolvimento se propõe aferir as tecnologias adotadas na cultura da mamona 

e identificar seus determinantes. Sendo relevante para perceber a agricultura familiar e sua 

relação com o Programa Brasileiro de Produção e Uso de Biodiesel, além do estudo de caso 

apresenta relatórios sobre as tecnologias para a produção e como os camponeses a utilizam. 

O artigo Vegetação, solo e água: atividades de educação ambiental na escola-

comunidade, construído pelo autor Raimundo Nonato Lima Freire trabalha a educação 

ambiental de forma participativa a partir de uma visão sistêmica e que apresenta mapas 

mentais construídos por estudantes de diferentes níveis de aprendizado, na perspectiva de 

construir uma visão holística, interdisciplinar e global, da educação e direciona-la à prática. 

A resenha que apresentamos nesta edição foi escrita por Lucas Guedes Vilas Boas do 

livro O Desafio Ambiental, do geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves, que aborda as 

relações existentes entre o período da globalização neoliberal e o meio ambiente. 

Considerando que neste período histórico a degradação da natureza chega a níveis 

inenarráveis, destacando que o desafio ambiental deve se voltar também à questão cultural. 
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Diante desse leque de temático e de objetos que perpassam a geografia, economia e 

ciências afins lhe convidamos, caro leitor, para desfrutar das reflexões disponibilizadas nesta 

edição que marca nosso aniversário de 30 anos. 

 

Eraldo da Silva Ramos Filho,  

Laiany Rose Silva Santos,  

Vanilza da Costa Andrade. 

Comissão Editorial  
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Resumo: O trabalho realiza uma crítica à lógica de produção mercantil da pós-graduação em 
Geografia no Brasil, caracterizada por uma subordinação colonizada aos modos de fazer 
ciência nos países e instituições científicas dos centros capitalistas e que entre nós estão sendo 
aplicadas por associações profissionais e instituições de fomento, tais como ANPEGE e 
CAPES.  
Palavras-Chaves: Geografia, Pós-graduação, Lógica Mercantil, Modernização Conservadora. 
 
Abstract: This work performs a critique to commodity production logic of the Post-
Graduation in Geography in Brazil, that is characterized by a colonized subordination to the 
ways of doing Science in the country and in scientific institutions of the capitalist centers,  
which have being applied among us, by professional associations and development 
institutions such as ANPEGE  and CAPES. 
Keywords: Geography, Postgraduate, Logic Mercantil, Conservative Modernization. 
 
Resumen: El trabajo realiza una crítica a la lógica de producción mercantil del Posgrado en 
Geografía en Brasil, caracterizada por una subordinación colonizada a los modos de hacer 
ciencia en los países e instituciones científicas de los centros capitalistas y que entre nosotros 
están siendo aplicadas por asociaciones profesionales e instituciones de fomento, tales como 
ANPEGE y CAPES. 
Palabras-Claves: Geografía, Posgrado, Lógica Mercantil, Modernización Conservadora.  

 

 

Alfredo Bosi, professor de literatura brasileira, abre o primeiro capítulo do seu livro, 

Dialética da Colonização, que foi publicado no início da última década do século passado, 

com a seguinte frase: “começar pelas palavras talvez não seja coisa vã” (Bosi, 1992, p.11) e 

a partir desse momento discorre sobre como “as palavras cultura, culto e colonização derivam 

                                                             
1 Este ensaio foi escrito para ser lido em mesa redonda intitulada: A Geografia e a Leitura do Mundo na 
Contemporaneidade, como parte das atividades de comemoração aos 30 Anos do Programa de Pós-Graduação 
em Geografia de Sergipe, ocorrida em 30 de Agosto de 2013. 
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do mesmo verbo latino colo” (Idem), para lembrar a origem, o sentido e os usos sempre 

historicamente situados que fazemos das palavras.  

Parafraseando-o, talvez pudéssemos dizer que “começar pelos números talvez não seja 

coisa vã”. Aqui faço uso de uma leitura que é também de Alfredo Bosi (1992a), só que 

expressa em outro texto publicado no mesmo ano deste primeiro que citado há pouco e que 

trata da importância das datas para a decifração dos tempos, não porque elas digam tudo, mas 

porque elas são como “pontas de iceberg” que trazem à superfície, sinalizam, advertem acerca 

dos segredos e perigos que se encontram submersos sob a água, sob aquilo que não vemos ou 

que de alguma maneira já não lembramos.  

O modo como os números se arrajam, se combinam, se sucedem em uma dada ordem, 

possibilita então imaginar que embora contenham os mesmos algarismos, dizem respeito a 

eventos distintos, a diferentes datas, tais como 1492, 1789, 1822, 1983, 1992. (Bosi, 1992a). 

A perceção de que as datas iluminam, trazem a numem e possibilitam relembrar os eventos, 

propõe, segundo Bosi, que “A memória carece de nomes e de números. A memória carece de 

numes.” (1992, p. 19) 

E quais são as datas que podemos usar para fazer uma leitura da geografia 

contemporânea? 1492? 1507? 1789? 1801? 1838? 1883? 1934? 1978? 1983? 1993? 2013? 

Mas é bom não esquecer, que embora as datas tragam a numem, os números por si só, as datas 

em seu sentido apenas comemorativo e laudatório, dizem pouco, são apenas a ponta do 

Iceberg. 

Assim, se a memória carece de nomes e de números, é preciso lembrar a relação que há 

entre as diferentes memórias que se constituíram ao longo da história da humanidade. 

Umberto Eco, em um belíssimo texto sobre a Memória Vegetal, discorre sobre o que era a 

memória animal dos homens e mulheres ainda sem escrita, em que os mais velhos eram 

responsáveis por guardar o que fora produzido ao longo do tempo pela sua comunidade e 

transmitir às gerações futuras essa memória coletiva. 

Depois dessa memória animal, teríamos passado a uma memória mineral, porque a 

invenção da escrita, o ato de registrar palavras e números, além da habilidade de construir 

moradas e templos, proporcionara gravar em pequenas tábuas de argila o conhecimento que 

agora podia ser guardado, levado de um lugar a outro, mantido mesmo depois da morte de 

quem os gravara. 

A memória vegetal, que buscaria a casca das árvores e a celulose, viria depois da 

memória mineral, alterando não apenas os materiais em que se guardava a memória, mas, 
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sobretudo, garantia produzir e armazenar uma quantidade ainda maior de informação e 

conhecimento.  

Agora, no momento em que vivemos, teríamos voltado à memória mineral, uma vez 

que conservamos nossas informações em computadores feitos de silício, em tablets que 

reproduzem de certa maneira as primeiras tábuas de argila, mas podem guardar uma 

infinidade muito maior de livros do que podiam fazê-lo alguns mosteiros medievais ou 

enormes bibliotecas públicas. 

Diante disso, a questão que Eco propõe, relaciona-se com aquilo que é preciso esquecer 

na hora de guardar ou de rememorar. Usa para tanto, como artifício de seu argumento, um 

personagem de Jorge Luis Borges, que chama Funes, Memorioso. Funes é um homem que 

lembra com detalhes todas as coisas que viveu e, quanto mais vive, mais coisas tem para 

lembrar. Ocorre que a dada altura de sua vida, o tempo que lhe resta viver só lhe possibilitaria 

lembrar o que já vivera até então.  

A lição trazida é que não podemos guardar tudo, temos que fazer escolhas, realizar 

esquecimentos e, por outro lado, jamais deixar de lembrar determinadas coisas sem as quais 

pereceríamos. 

Os dados são impressionantes. “A IBM calcula que estamos gerando diariamente 2,5 

quintilhões de bytes de dados, mais de 90% dos quais criados nos últimos dois anos.” 

(SILVER, 2013, p.16) 

A produção do conhecimento não só se alarga, como aumenta a capacidade de guardá-

lo. Contudo, não se pode esquecer que saber é poder e que os processos de apropriação 

privada propriciaram e foram propiciados pela invenção das palavras, dos números e da 

escrita. Aqueles que podem gerar os dados e guardá-los tornam-se proprietários da memória 

coletiva. 

A ciência tem possibilitado guardar os códigos genéticos de diferentes espécies vivas, o 

google guarda quase tudo que nós escrevemos como propriedade do portal, enfim, a memória 

que era coletiva, pública, pertencente à humanidade como um todo passa a ser manipulada 

como coisas privadas. E por quê? Por que em grande dose só nos é publicizado o lixo 

informacional ou o fragmento2 ou como já nos propunham Adorno e Horkheimer “a 

enxurrada de informações precisas e diversões assépticas desperta e idiotiza as pessoas ao 

mesmo tempo.” (1985, pp.15) 

                                                             
2 “..., se a quantidade de informações está aumentando em 2,5 quintilhões de bytes por dia, o mesmo não pode 
ser dito sobre a quantidade de informações úteis. A maior parte é apenas ruído, que está aumentando de forma 
mais rápida do que o sinal.” (SILVER, 2013, p. 21). 



 

 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 4-14, jan./jul. 2014 

SOUSA NETO, M. F. 

7 

Ora, o número, segundo a teoria crítica defendida por Adorno e Horkheimer, foi tornado 

o cânon do esclarecimento, a forma pela qual todas as coisas diferentes podem ser igualadas, 

onde as qualidades passam a ser lidas pela quantidade, o que é subjetivo torna-se objetivo e os 

processos histórico-sociais são naturalizados. 

Adorno e Horkheimer falam dessa lógica dizendo: 

 

Apesar de seu alheamento à matemática, Bacon capturou bem a mentalidade da 
ciência que se fez depois dele. O casamento feliz entre o entendimento humano e a 
natureza das coisas que ele tem em mente é patriarcal: o entendimento que vence a 
supertição deve imperar sobre a natureza desencantada. O saber que é poder não 
conhece nenhuma barreira, nem na escravização da criatura, nem na complacência 
em face dos senhores do mundo. (1985, p.20) 

 

O problema que vivemos agora é que os números se põem como verdade 

inquestionável, servem para reencantar o mundo, se “põe como a presença da dominação 

dentro do próprio pensamento” (Adorno e Horkheimer, 1985, p. 51) e não é por acaso que a 

lógica formal não pode viver sem números, o positivismo e neopositivismo não pode viver 

sem números, a econometria não pode viver sem números. Claro, não podem existir sem os 

números que são expressão de uma “verdade” reificada, de uma consciência sujeitada à mera 

expressão fenomênica do mundo. 

A ciência contemporânea, portanto, da qual a geografia como disciplina científica ou 

ciência disciplinar faz parte na divisão social do trabalho, nasce como projeto de controle, 

dominação, regulação que visa aprisionar a natureza e os homens, subordinando-os à classe de 

proprietários burgueses. Isso não mudou. E não só não mudou, como a sua permanência se 

reproduz de maneira ampliada. 

Depois de refletir sobre as coisas de que lhes falei até agora, fiquei pensando para quem 

deveria falar hoje de modo prioritário e decidi falar nomeadamente para os mais jovens, 

aqueles que estão ingressando na vida intelectual e ainda não deixaram suas vidas se tornarem 

parte da lógica perversa do capital fictício que se tornou a práxis da intelectualidade 

colonizada que comanda os negócios da pós-graduação no Brasil. Embora, é claro, o 

fenômeno do emudecimento ou do discurso papagalis frente aos desafios do mundo não seja 

privilégio apenas dos mais antigos membros da nossa subordinada-inteligentsia, que repete, 

já em nossa colonizada língua materna o que fora dito em outras línguas colonizadoras e 

busca a todo custo inserção no paradisíaco mundo da internacionalização globalizada da 

Ciência.  
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Depois, sendo para os mais jovens, não é apenas para eles, mas para todos nós que 

estamos dentro disso e vivemos as contradições que diz respeito a nós ou ao modo como nos 

reproduzimos material e simbolicamente no interior desse mundo fetichizado da academia. A 

fala, enfim, é para todos nós, até porque muitos dos aparentemente jovens que aqui estão, 

quiçá já tenham nascido no berço desse reificado mundo da negação do ócio e tenham em 

seus tenros vinte e poucos anos publicado mais que seus antigos professores. 

É evidente que publicar muito e em boas vitrines-periódicos ajuda na venda da própria 

imagem, força de trabalho, propagandeia as habilidades do produto-coisa-acadêmico e no 

linguajar das fantasmagorias abre as mágicas portas dos céus do fomento e do paraíso das 

trocas no mercado das ideias bem vendidas, onde é claro, aqueles que têm boca grande, para 

lembrar o desejo do sapo de ir à festa no céu3, não entram nunca ou, quando muito, são 

aceitos para justificar uma bondosa tolerância quase democrático-divina com esses pobres 

revoltados de baixo impacto acadêmico que não sabem o que dizem. 

Abrir os ouvidos às ideias perigoras é sempre um risco, melhor não ouvi-las ou fazer 

com elas o que faz o bom mercador. E assim, vivemos, também como intelectuais públicos, o 

deserto do real de que nos fala Slavov Zizek (2003), ao propor que negamos a nossa própria 

condição de experienciar o mundo, na medida em que tomamos café sem cafeína, comemos 

doces sem açúcar, fazemos à distância sexo sem sexo. Intelectuais que para se reproduzir, 

abriram mão de sua autonomia e deixaram de exercer a crítica. Como intelectuais que somos, 

ou deveríamos ser, a maior parte de nós já não faz críticas, não polemiza, não se posiciona 

politicamente de maneira clara. 

Em realidade os bons combates teóricos são pejados como coisas constrangedoras, 

perda de tempo, retoricismo barato, coisa fora de moda, já que em nome do bom convívio e 

de relações entre proprietários de uma parcela do negócio-acadêmico deve reinar a boa 

vizinhança oligopólica. 

Ao falar dessas coisas, não posso deixar de lembrar Rosa Luxemburgo (1976), para 

trocadilhar um pouco com a ideia de relações sociais de produção que coexistem sob a égide 

do capital finaceiro-acadêmico e de uma acumulação-curricular permanente que se dá por 

espoliação, violência, fraude4 e roubo em que a reprodução ampliada do valor ocorre mesmo 

que não se produza necessariamente valor no trabalho intelectual. 

                                                             
3 Expressões populares como a história do sapo que não vai à festa no céu porque tem boca grande são 
geralmente lidas na academia como coisa impublicável, de mau gosto e pouco sérias. A proposta aqui é pensar o 
quanto são terríveis certos contos de fadas de alto impacto. 
4 Ver a matéria da Folha de São Paulo: Fraude em Pesquisa Aumenta Dez Vezes, in: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/69446-fraude-em-pesquisas-aumenta-dez-vezes.shtml, 
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Os casos reais se multiplicam e é até difícil saber por onde começar a exemplificar a 

extensão dessa miserável e trágica comédia acadêmica capaz de nos fazer chorar de tanto rir. 

Um desses casos cada vez mais comuns pudemos ler estes dias, quando a Folha de São 

Paulo, jornal da grande e pouco confiável imprensa, publicou uma notícia anunciando que 

alguns dos mais respeitáveis periódicos da área de medicina de uma grande instituição 

paulista havia sido rebaixado em seu Índice de Impacto porque teria fraudado o número de 

acessos que se fazia pela internet5.  

Este tipo de fraude que envolve quantas vezes é acessada uma publicação, e o que é um 

dos itens que serve para medir qual o índice de impacto que tem um determinado periódico ou 

autor, o qual obedece a mesma lógica da circulação de mercadorias, para propor que se muitos 

compraram a ideia é porque ela é boa. O problema é descobrirmos, com certa frequência, que 

os muitos compradores fazem parte da mesma rede de relações privadas e familiares, instadas 

a levar para as estantes os livros dos amigos, parentes, casadinhos e sócios.  

O interessante nesse tipo de fraude é perceber que a realização de uma determinada 

ideia, conceito, “descoberta”, só pode realizar-se plenamente na esfera da circulação de 

mercadorias, e o seu uso não implica necessariamente uso, mas exige seja trocável no 

mercado dos acessos, das citações, das publicações. É a circulação das ideias que lhes garante 

valor, ainda que sua utilidade seja nula. As ideias-mercadorias valem o quanto circulam. O 

que por fim estabelece uma cultura do dinheiro na atividade intelectual modernizada que 

vivenciamos6. 

A fraude aqui, portanto, não é algo dissociado do nosso mundo mundano da reificação 

do capital, é sua expressão mais crua. Pensemos nós qual a diferença entre a bolsa de valores 

e a atualização permanente do Índice de Impactos? 

Em princípio, dizemos bolsa, porque as ideias, ainda que extenuadamente repetidas, são 

produtos de alta perecibilidade. Ideias têm vida cada vez mais curta e a bolsa de valores 

acadêmica já não reconhecem mais o que chamávamos de clássicos ou referentes, quase como 

se nos dissessem: Queimem Platão junto com Aristóteles na mesma fogueira que acenderam 

com os livros de Kant. Um artigo publicado vive no máximo cinco anos para as agências de 

fomento, que estão a reduzir sua vida útil para três, quiçá dois anos. Artigos em periódicos 

Qualis A internacional, valem mais que livros resultantes de muitos anos de reconhecida 
� 
Acesso em 20 de Abril de 2014. 
5http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2013/07/1305305-quatro-revistas-brasileiras-sao-suspensas-de-indice-
internacional.shtml, acesso em 20 de Abril de 2014. 
6 “A circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. A produção de mercadorias e o comércio, forma 
desenvolvida da circulação de mercadorias, constituem as condições históricas que dão origem ao capital. O 
comércio e o mercado mundiais inauguram no século XVI a moderna história do capital.” (MARX, 2008, p.177) 
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investigação. Depois o ritmo da produção desses valores-artigos deve ser intenso, mecânico, 

produtivo7. 

Ademais, sabemos bem que quando escrevemos algo que resultou de nossa 

investigação, pesquisa ou reflexão, somos obrigados a olhar o ranking da bolsa de 

mercadorias-publicações e só enviar nossas palavras, às vezes já repetidas com outros 

vocábulos similares, para os bem cotados, alto impactantes e recomendáveis bazares do saber 

científico. 

O negócio dos periódicos, ainda sob o manto de uma divina seriedade, esconde muitas 

vezes práticas pouco cristãs – como trocas de favores entre editores do tipo publica o meu lá 

que eu publico o teu cá -, tecendo uma relação que é antiga, incestuosa e com critérios que 

fariam Max Weber sofrer uma síncope burocrática em sua jaula de ferro. As razões privadas 

para a coisa pública são mercantis, mas os mercadores-acadêmicos chegam a ser medievais, 

como no tempo das corporações de ofício. 

Em geral os senhores e senhoras mestres das corporações de ofício atuais administram 

um negócio que envolve muitos aprendizes. Aprendizes obrigados por esse patronato 

acadêmico a produzir artigos, muitos artigos, onde deve aparecer o nome do patrão colado ao 

de todos os seus servos e serviçais. No período medieval, os servos estavam presos à terra, 

agora estão apriosanados aos seus laboratórios. Serviçais-estudantes que são submetidos a 

todas as regras da violenta sociabilidade de muitos laboratórios privados dentro das 

Universidades Públicas, que poderiam ser qualificados como fábricas-acadêmicas fordistas 

toyotistas, com forte hierarquia, divisão social e etária do trabalho, níveis salariais e diferentes 

condições de trabalho para um exército de bolsistas precarizados que, ao final, serão exército 

de reserva formalmente qualificado – um batalhão de doutores desempregados, treinados para 

comer o fígado dos concorrentes e, nesse sentido, também, altamente especializados. 

É claro que não raro vivemos situações que roçam o ridículo, de termos uma espécie de 

PIB Chinês de mais de dois dígitos anuais em termos de publicações por parte de alguns 

engenhosos senhores, milagres que só podem ser fruto, como na China, de um negócio da 

China e claro de uma exploração da mais-valor acadêmico que só ocorre sob a cerca das 

muralhas similares às chinesas. Em outras palavras, mandarins-pseudo-intelectuais que não 

passam de pobres imitações do que deveria ser o intelectual ou, como poderíamos dizer, 

intelectuais made in China. 

                                                             
7 “Para o capitalista individual o incremento da reprodução ocorre quando uma parte da mais-valia apropriada, 
que se acumula, se transforma em capital. A acumulação, ou seja, a transformação da mais-valia em capital 
ativo, é a expressão capitalista da reprodução ampliada.” (LUXEMBURGO, 1976, p.20). 
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Cremos que uma agenda de pesquisa que investigasse esse fenômeno da produção 

capitalista acadêmica no Brasil seria algo muito interessante. 

E claro, como não posso me dar ao luxo de esquecer, vim aqui para falar nos 30 Anos 

do NPGEO e sobre Geografia e Contemporaneidade. E até agora só falei de generalidades. 

Pois bem, talvez seja a hora de fazer um balanço de como a geografia no Brasil 

contemporâneo, que está cada vez mais empirista, mais pragmático, mais antiteórico, mais 

pós-moderno, e mais produtivista, se enfronhou nesse negócio acadêmico nos últimos trinta 

anos. 

O divisor de águas, em nosso entedimento se chama ANPEGE – Associação Nacional 

de Pós-Graduação em Geografia, que foi criada em 1993, vejam ai como os números 

baralham as datas. Desde a sua criação já tinha por regra criar uma cisão entre os que faziam 

pós-graduação stricto sensu e aqueles que faziam apenas graduação, com situações até 

tragicômicas em que, mesmo doutores, pesquisadores reconhecidos, ficavam de fora porque 

não estavam formalmente vinculados a nenhum programa de mestrado ou doutorado. 

Esta poderosa antessala do Estado e de suas políticas de fomento8 foi a instrumentadora 

de razão a partir da qual se deu um contragolpe no que fora o avanço teórico da geografia nos 

anos precedentes, e serviu para criar o estereótipo de que aquela geografia produzida pela 

gente mais ou menos miúda que frequenta a AGB, tem vínculo com os movimentos sociais 

autônomos e costuma pensar ciência vinculada à política e, portanto, teria que ficar de fora ou 

aceitar as regras e a elas se submeter cordeira e pacientemente. 

Quando digo ANPEGE como antessala, falo de como esta entidade tem regulado, 

administrado, mobilizado o fluxo das políticas e daqueles que vão aplicá-las como 

representantes da Geografia junto à CAPES e ao CNPq9. Muitos pares, nossos pares, alguns 

dos quais foram, na aplicação das regras da lógica draconiana do mercado acadêmico, mais 

realistas que os reis. Espécies de cristãos novos que beijam a cruz todo dia para provar sua 

conversão, já que muitos foram formados por dentro da tradição crítica ensejada pelas 

transformações ocorridas em meados dos anos setenta do século passado. 

O discurso redentor feito pela ANPEGE e que se pode ler em alguns artigos que lhe 

defendem as políticas, imputa a esta entidade signos de uma certa moral da boa entidade 

                                                             
8 “...desde seu III Encontro, em 1999 a ANPEGE passou a discutir a representação da área de Geografia junto à 
CAPES, mediando a relação desta com os programas e cursos de pós-graduação.” (MARTINS, 2004, p. 45) 
9 “Não é preciso grande esforço para perceber que várias das abordagens sobre a pós-graduação, além da prosa 
bocejante, oscilam numa mélange de cantilenas e cânticos de louvor que, inadvertida ou deliberadamente, 
cortejam a lei de bronze do maior número no prazo mais breve.” (MARTINS, 2004, p. 33). 
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burguesa e o faz com a apresentação de números10. Alguns desses números tentam revelar a 

democratização espacial da pós-graduação em Geografia no Brasil, dizendo que finalmente 

havia se rompido com a centralidade centro-sul, mas lhes pergunto aqui quais são os 

programas que tem notas 7 e 6? Onde eles estão? Depois lhes pergunto se todos os programas 

no Brasil podem ser 7 ao mesmo tempo? E por fim, se essa lógica não é perversa e importada 

de modo colonizado dos centros que fazem a Big Sciense?  

A este tipo de lógica de inserção subordinada, que o Brasil faz em relação aos países do 

mainstream da ciência e, no Brasil, que os cursos da periferia da periferia fazem em relação 

aos seus centros11. 

Creio ser necessário uma agenda de pesquisa que tome a ANPEGE como divisor de 

águas nessa reação conservadora de modernização capitalista da Geografia no Brasil, que 

precisaria analisar a reprodução dos cursos de pós-graduação sticto senso, considerando os 

programas e as linhas de pesquisa que foram criadas, a adoção das políticas vinculadas ao 

ranqueamento internacional de periódicos, o estabelecimento das regras de ranqueamento dos 

cursos de pós-graduação e a aplicação das políticas de fomento. 

É evidente, isso implica em mexer com nomes, muitos dos quais sentam conosco à 

mesma mesa e são membros da mesma comunidade científica e acadêmica da qual 

participamos e ninguém deseja comensais que aparentemente  cospem no prato em que 

acabaram de comer. Alguns desses nomes controlam uma extensa e articulada rede que 

movimenta pessoas, ideias e capitais. Nós mesmos, não estamos fora disso quando nos 

tornamos bolsistas, quando trabalhamos em programas de pós-graduação, quando vinculados 

de alguma maneira ao Estado como docentes. 

A diferença talvez seja que alguns de nós ainda não silenciamos totalmente. Isso ainda 

provoca algum desconforto, ainda é um tanto desagradável em festas de aniversário como 

essa que celebra três décadas de pós-graduação.  

E nesse sentido penso como Edward Said, que os intelectuais são sempre amadores, já 

que na medida em que se profissionalizam, tornam-se parte da engrenagem, fazem apenas 

aquilo que os comandos exigem que se façam. Depois, que os intelectuais não têm que 

engrossar o coro dos contentes, é tarefa sua dizer o que os demais não desejam ouvir e 

                                                             
10 Ver os artigos da Revista da ANPEGE, n.1 de 2003. 
 http://anpege.org.br/revista/ojs-2.2.2/index.php/anpege08/issue/view/RA%201  
11 Sobre o tema ver: POLANCO, Xavier. “Une science-monde: la mondialisation de la science européne et la 

création de traditions scientifiques locales.” In: POLANCO, Xavier (dir.) Naissance et Développement de la 

Science-Monde. Paris, Ed. La Découverte/Unesco, 1989. (pp. 10-53). 
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provocar o conflito, deslocar, desafiar. E por fim, os intelectuais têm que se estabelecer por 

fora, se completamente inseridos perdem sua autonomia e abrem mão de serem críticos. 

Comecei a minha fala dizendo que falava aos jovens porque muitos deles já foram 

seduzidos pelo canto da sereia que anuncia um mundo encantado na vida acadêmica e lhes 

coloca distantes da condição de intelectuais. O projeto para os jovens é de torná-los 

administradores da ciência no mundo da internacionalização científica a serviço do capital 

fictício. 

Queria dizer que há outros caminhos e outras possibilidades menos fetichizadas e 

reificantes. Sei que não é fácil porque a consciência do valor habita o mais fundo possível em 

nós.  

O fundamental é que não colaboremos com a barbárie e retomemos um projeto de 

mundo que, pelo que sei, jamais foi ou será publicado na Science e muito menos na Nature. 
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Resumo: No plano epistemológico, a geografia agrária ainda direciona parcial atenção ao 
anarquismo, que por sua vez, contribui diretamente com a luta do homem pela terra e pela 
liberdade. O anarquismo evidencia a necessidade de organização da classe por um discurso 
solidário e integrador de forças, no sentido de agregar todas as lutas por um confederalismo 
internacionalista camponês, tendo como objetivo central a autonomia humana. E é a partir 
dessa perspectiva que esse trabalho se organiza: sinalizar contribuições epistemológicas do 
anarquismo à geografia agrária, dando ênfase à tríade homem, terra e liberdade. Esses temas 
podem melhor contribuir com o exercício de reflexão e de fortalecimento das lutas do 
campesinato por autonomia e resistência territorial, pois eles advêm da mesma base radical 
crítica da geografia agrária. 
Palavras-chave: Geografia agrária, Anarquismo, Homem, Terra, Liberdade. 
 
Abstract: At the epistemological level, the agrarian geography still directs partial attention to 
anarchism, which in turn, contributes directly to man's struggle for land and freedom. The 
anarchism highlights the need of the class organization for a solidary and integrative discourse 
of forces, to aggregate all fights for a peasant internationalist confederalism, with a main 
objective: the human autonomy. And it is from this perspective that this work is organized: to 
signal epistemological contributions of the anarchism to agrarian geography, emphasizing the 
triad man, land and freedom. These subjects can best contribute to the exercise of reflection 
and fortification of the peasantry struggles for territorial autonomy and resistance, as they 
come from the same critique radical base of the agrarian geography. 
Keywords: Agrarian geograph, Anarchism, Man, Land, Freedom. 
 
Resumen: En el nivel epistemológico, la geografía agraria todavía dirige la atención parcial 
al anarquismo que, a su vez, contribuye directamente a la lucha del hombre por la tierra y la 
libertad. El anarquismo destaca la necesidad de la organización de clase para un discurso de 
apoyo y de integración de las fuerzas, para agregar todas las peleas por un confederalismo 
internacionalista campesino, con un objetivo principal: la autonomía humana. Este trabajo se 
organiza bajo esta perspectiva que es señalar las contribuciones epistemológicas del 
                                                             
1 Trabalho apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de Estudos Socioambientais 
(IESA), da Universidade Federal de Goiás (UFG), como requisito parcial de avaliação da disciplina Tópicos 
Especiais: Teorias Agrárias e Processos Territoriais, ministrada pelo professor Dr. Eraldo da Silva Ramos 
Filho, entre os dias 09 a 13 de setembro de 2013. 
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anarquismo a la geografía agraria, haciendo énfasis a la tríada hombre, tierra y libertad. Estas 
cuestiones pueden contribuir mejor para el ejercicio de la reflexión y del fortalecimiento de 
las luchas de los campesinos por la autonomía territorial y la resistencia, ya que provienen de 
la misma base radical crítica de la geografía agraria. 
Palabras clave: Geografía agraria, Anarquismo, Hombre, Tierra, Libertad. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

“Evitai essa morte a qualquer preço, camaradas. Conservai com desvelo vossa terra, 
vós que tendes um pedaço; ela é vossa vida e aquela da mulher, dos filhos que amais. 

Associais-vos aos companheiros cujas terras estão ameaçadas como a vossa pelos 
usineiros, pelos amantes da caça, pelos agiotas; esquecei todos os vossos pequenos 

rancores de vizinho a vizinho, e agrupai-vos em comunas onde todos os interesses 
sejam solidários, onde cada tufo de grama tenha todos os comunais por defensores. 

[...] Com essas pessoas, atacareis, derrubareis as muralhas desses domínios; com 
elas, fundareis a grande comuna dos homens, onde trabalhareis de concerto para 

vivificar o solo, embelezá-lo e viver felizes, sobre essa boa terra que nos dá o pão.” 
Élisée Reclus. A meu irmão camponês. In.: COELHO, P. A. (Org.). 
Elisée Reclus: Anarquia pela Educação. São Paulo: Hedra, 2011, 

p. 91. 
 

 Essas palavras de Élisée Reclus, escritas em 1899, demarcam o quanto o anarquismo 

clássico e as recentes teorias libertárias podem ainda contribuir com as teorias e práticas 

sociais do campesinato. Ele evidencia a necessidade de organização da classe por um discurso 

comunalista e integrador de forças, no sentido de agregar todas as lutas por um 

confederalismo internacionalista camponês, que tenha como objetivo máximo, a autonomia 

humana, à luta por terra e por liberdade. 

 E é a partir dessa perspectiva que esse trabalho se organiza: sinalizar contribuições 

epistemológicas do anarquismo à geografia agrária. A tríade homem, terra e liberdade são 

conceitos constantemente elencados por diversos autores de perspectiva libertária que, de um 

modo geral, não recebem considerável atenção da geografia agrária como um todo. Esses 

temas podem melhor contribuir com o exercício de reflexão e de fortalecimento das lutas do 

campesinato por autonomia e resistência territorial, pois eles advêm da mesma base radical 

crítica, mas que por diversos fatores, não compuseram amplamente o arcabouço teórico do 

campesinato na geografia, apesar de existirem diversas práticas oriundas da epistemologia 

anarquista fortemente presentes nos territórios do campesinato.  
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EXISTE UMA EPISTEMOLOGIA ANARQUISTA NA GEOGRAFIA AGRÁRIA? 

 Não, não existe uma epistemologia anarquista na geografia agrária. O que existe são 

intensões libertárias, de diversos direcionamentos epistemológicos que se dedicam a 

investigações sobre o campo e os campesinos. O que existe é uma grande quantidade de 

trabalhos sobre o assunto, mas não uma produção direcionada especificamente à 

epistemologia do anarquismo e o campesinato, unificados por uma matriz de pensamento. Ora 

são pesquisas ligadas à agroecologia, vinculadas ao paradigma da ecologia social libertária, 

ora são abordagens ligadas à agricultura familiar e seu regime autonomista de organização 

campesina, ou aos modelos de valorização das resistências locais de produtores que se 

integram em rede a caminho de confederações libertárias.  

Todavia, não há um arcabouço teórico modelar que abarca todas as experiências 

libertárias, ou seja, que privilegiam a autonomia dos campesinos na terra, que garante e 

promove a total identidade de gênero, racial, cultural e religiosa, que materialize a integração 

espontânea via federações livres, associações, comunas e movimentos totalmente 

independentes da ingerência do Estado e das genuflexões impostas pelo capitalismo 

mercadológico, financeirista e empresarial. Tomando como base as palavras de Martins 

(1983, p. 176) ao alertar sobre esse modelo, o mesmo diz que “o que acontece com a pequena 

lavoura de base familiar é que o produtor está sempre endividado com o banco, a sua 

propriedade sempre comprometida como garantia de empréstimos para investimento e, 

sobretudo para custeio de lavouras”. 

O paradigma liberal do desenvolvimentismo agrário-exportador e a noção neoliberal 

são abordagens conservadoras ditas progressistas da questão agrária na geografia em virtude 

de se manterem a serviço do modelo produtivista de commodities, podendo citar o elucidativo 

exemplo da abordagem sociológica que defende o capitalismo rural brasileiro através das 

palavras de Favareto (2010, p. 48), ao argumentar que “de um lado, uma das faces mais 

impressionantes do rural brasileiro é a vitalidade da sua agricultura comercial. E o peso deste 

setor na economia do país pode ser aquilatado pela proporção da sua participação nas 

exportações”.  

Essas duas abordagens teóricas (liberal e neoliberal) são exercidas sobre a base 

metodológica advinda do positivismo ou do neopositivismo científico, cujo método 

hipotético-dedutivo justifica a superprodução, o desenvolvimentismo, os arranjos técnicos 

atrelados à monocultura e intensa exploração da terra como mercadoria, concentrada pela elite 

responsável por reproduzir o desenvolvimento rural sustentável, impossibilitando 
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virtualmente, coerente a sua narrativa ideológica, os conflitos por terra e as lutas contra a 

reprodução das desigualdades sociais no campo.  

O modelo neoliberal inclui absorções fantasiosas de apropriação das experiências 

radicais ou anticonservadoras a seu modelo expropriador do trabalhador rural, sob impulsos 

do Estado, como por exemplo, a imposição de fóruns de decisões locais e regionais, e 

incentivos à agricultura familiar e ecológica, experiências essas desvirtuadas das noções 

autonomistas originais, que nada escutam o trabalhador rural, o qual nada decide, e possui 

agriculturas, por sua vez, ainda empresariais, exploradoras do trabalho e servem ao modelo de 

sociedade urbana consumista. As palavras de Favareto (2010) confirmam a defesa explícita 

desse modelo ideológico, que nega a conflitualidade entre classe explorada e exploradora, 

afirmando falsos pactos de interesses entre modelos agrários essencialmente contraditórios. 

Segundo ele,  

 

não se trata de reivindicar que o país faça uma opção pela agricultura 
familiar ou pela agricultura patronal. Hoje há uma forte e competitiva 
agricultura comercial assentada sobre ambos os segmentos. O fundamental é 
uma estratégia que sinalize ao conjunto de agentes públicos e privados, um 
pequeno conjunto de temas ou questões para a o qual se deveria buscar 
convergir esforços e investimentos (FAVARETO, 2010, p. 51). 

 

A outra epistemologia fortemente presente nos estudos de geografia agrária está 

vinculada à corrente materialista histórica, sustentada no método dialético. Seus estudos, 

tendo como base a doutrina do marxismo, direcionam-se a entender às problemáticas que 

geram as desigualdades no campo, avaliando assim os processos centrais do desenvolvimento 

material da sociedade camponesa em busca da equidade social. Por sua vez, essas 

desigualdades são alimentadas por processos históricos contíguos de concentração da renda, 

da terra e do poder, culminando na luta de classes que disputam diferentes modalidades de 

controle e uso do espaço agrário.  

Segundo Martins (1983, p. 176) “um passo para superar as ilusões positivistas de que a 

terra representa um modo de produção e o capital outro, ou de que a terra e o capital são a 

mesma coisa no capitalismo, foi dado pela incorporação das formulações de Marx sobre a 

sujeição do trabalho ao capital." Nesse sentido, “onde o capital não pode tornar-se 

proprietário real da terra para extrair juntos o lucro e a renda, ele se assegura o direito de 

extrair a renda. Ele não opera no sentido de separar o proprietário e o capitalista, mas no 

sentido de juntá-los” (MARTINS, 1983, p. 176). 
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A situação de conflitualidade entre as classes proprietárias dominantes e as 

camponesas trabalhadoras evidencia a questão agrária como centralidade das relações sociais 

de reprodução do capital, que em sua essência contraditória produz riqueza concentrada para a 

classe dominante beneficiária, sob a égide do Estado, através da exploração do trabalhador 

camponês, peça fundamental na produção de riqueza e miséria do mecanismo capitalista do 

campo. Conforme destaca Oliveira (1997, p. 18) “o desenvolvimento capitalista se faz movido 

pelas suas contradições. Ele é, portanto, em si, contraditório e desigual. Isto significa que para 

seu desenvolvimento ser possível, ele tem que desenvolver aqueles aspectos aparentemente 

contraditórios a si mesmo”.  

Dessa forma, o método dialético dá suporte para estudos que evidenciam a luta de 

classes como sentido motriz da história e da geografia, convertida por sua vez, em movimento 

constante de transformação das relações sociais desiguais, por estar pautada no espectro da 

conflitualidade da “questão agrária, [que] nasceu da contradição estrutural do capitalismo que 

produz simultaneamente a concentração da riqueza e a expansão da pobreza e da miséria. Essa 

desigualdade é resultado de um conjunto de fatores políticos e econômicos” (FERNANDES, 

2008, p. 4). “Por essa razão, a questão agrária gera continuamente conflitualidade. Porque é 

movimento de destruição e recriação de relações sociais: de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização do capital e do campesinato” (FERNANDES, 2008, p. 

5).  

Nesse sentido, é inegável a contribuição das teorias marxistas e seus desdobramentos 

teóricos para a geografia agrária, ao confrontar com o paradigma liberal justificador da 

espoliação do trabalhador do campo. Por outro lado, a expansão do marxismo sobre os 

estudos do campo na geografia tomou proporções quase que exclusivistas, abarcando grande 

parte das pesquisas e modelos de explicação da questão agrária, restando muito pouco espaço 

para as outras possibilidades epistemológicas, também radicais, de contribuição à geografia 

camponesa. Algumas dessas outras possibilidades de abordagens chegaram até a utilizar o 

rico legado oriundo do método dialético, mas por terem empreendido críticas à ortodoxia das 

abordagens leninista e stalinista, no contexto que disputaram espaço enquanto alternativo 

modelo explicativo, foram sendo suprimidas pela hegemonia territorial acadêmica do 

marxismo mais ortodoxo.  

Essas mesmas críticas aos marxismos realizadas por diversas ciências sociais, e 

especialmente pela geografia, ligada a outros campos, como a geografia humana, regional, 

urbana, econômica e até física, não penetraram consideravelmente no bojo intelectual da 
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geografia agrária. Ocorre uma excessiva relutância em aceitar perspectivas críticas ao 

marxismo ortodoxo na geografia agrária, negligenciando a contribuição das abordagens 

libertárias, seja a epistemologia anarquista, a autonomista, a pós-feminista e a pós-colonial. 

Esta última vem trazendo para os estudos agrários um conjunto de reflexões e teorias 

fundamentadas no sumaw, bem viver, suma kwamana, comunitário etc., todas abordando 

temas do campesinato, como exploração do trabalhador negro, da mulher, como a organização 

política autonomista das comunidades familiares e a situação da diversidade de gênero no 

campo etc., ultrapassando a limitada perspectiva que qualifica questões como sendo 

essencialmente urbanas e essencialmente rurais.  

É importante que a geografia do campo incorpore em seu contundente e qualificado 

discurso crítico, salutares contestações ao modelo de organização trabalhadora do campo sob 

os moldes da centralização democrática, da sujeição ao Estado provedor, com suas políticas 

públicas arregimentadoras das forças criativas e independentes do campesinato, e por sua vez, 

a sujeição de movimentos sociais de organização revolucionária a partidos políticos de 

qualquer espécie. Por esse percurso radical libertário Verges (2011) destaca o caráter 

excêntrico da classe campesina, se postando sempre nas periferias do modelo globalizador-

centralizador, a caminho da autogestão do território, argumentando que, 

 

hoy el proyecto campesino incluye la tierra como medio de trabajo pero 
también el control del territorio, la posesión colectiva de los recursos 
naturales, la autogestión política y la recreación de la economía moral, de la 
producción distribución justas y solidarias de los bienes (VERGES, 2011, p. 
21). 

 

O anarquismo enquanto episteme que contribui efetivamente com a geografia agrária 

ainda é pouco evidente, necessita de mais espaço, o que não significa o desconhecimento dos 

diversos sérios trabalhos que estão sendo desenvolvidos recentemente. Por outro lado, vale 

ressaltar que a geografia agrária reconhece e experimenta valores ácratas de prática de 

organização política territorial, como o confederalismo e as associações autonomistas, 

tomando como exemplo a palavra de ordem da Via Campesina: “Globalizemos a luta. 

Globalizemos a esperança” (SOSA et. al., 2010, p. 8). Neste mesmo sentido vale a 

incorporação do debate ambiental-social do equilíbrio homem-natureza, camponês-terra, 

trabalho-satisfação, entre outros, conforme sinaliza Stedile (2010, p. 14) sobre a missão da 

Via Campesina, que diz: “Para enfrentar tais desafios, o movimento camponês mundial deve 

buscar as respostas na sabedoria popular, organizando os conhecimentos que a humanidade 
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tem acumulado ao longo dos séculos, para usá-los em cada bioma, em cada sistema da 

natureza onde os povos vivem”. Seguindo a mesma lógica acima, o libertário Bookchin 

(1991), ao discutir acerca do que denominou de agricultura radical, enseja pioneiramente a 

noção tão em voga de agroecologia. Entretanto, mantém agregado ao discurso agroecológico 

a episteme anarquista advinda desde Reclus, que já praticava esse modelo na primeira metade 

do século XIX, quando foi camponês na Irlanda, e de Kropotikin, que se baseou no uso 

sustentável da terra realizado pelas sociedades tradicionais russas dentro do sistema da 

obshina.  

 

Aquí la realcion del individuo con una de las experiencias naturales más 
íntimas, la del sustento indispensable para la vida, está divorciada de sus 
raíces en la totalidad de la naturaleza. Las verduras, la fruta, los cereales, los 
lácteos y la carne pierden su identidad como realidades orgánicas y suelen 
adquirir  el nombre de la campañia que los produce (BOOKCHIN, 1991, p. 
68). 
Un acercamiento instrumental actual que considera la producción de 
alimentos simplemente como una “técnica hunana” en oposición a los 
“recursos naturales”. Este acercamiento radical es literalmente ecológico 
bien em sentido estricto: la tierra es considerada un oikos, un hogar. La tierra 
no es ni “recurso” ni “herramienta”, sino el oikos de millones de tipos de 
bactérias, hongos, insectos, lombrices y mamíferos pequeños. La caza deja 
este oikos fundamentalmente inalterable; la agricultura, en cambio, lo afecta 
profundamente y hace de la humanidad una parte integral del mismo. Los 
seres humanos ya o afectan al suelo de manera indirecta, intervienen en sus 
redes alimenticias y en sus ciclos bioquímicos de manera directa e inmediata 
(BOOKCHIN, 1991, p. 72). 

 

Ou seja, no plano teórico há certa blindagem e desconsideração das contribuições 

epistemológicas anarquistas, já no prático existem largas experiências e usos, colocados como 

novas alternativas frente ao poderoso modelo uniformizador do capitalismo agrário, que 

cimenta a autonomia do campesinato.  

O anarquismo lutou pela autonomia campesina já na primeira metade do século XIX, e 

quando na segunda metade os debates sobre a exploração das classes trabalhadoras se 

intensificaram dentro de diversas correntes do socialismo, o socialismo marxista se dedicou 

com mais afinco ao problema do operariado urbano, negando flagrantemente diversas 

questões do camponês daquela época, por insensibilidade e dogmatismo, em prol da 

estruturação coerente do edifício teórico do socialismo científico que, em nome de modelos 

teóricos de experiência científica na sociedade, descaracterizou a luta campesina  como um 

todo. Por outro lado, anarquistas com menor volume quantitativo de teorias e mais ligados às 

práticas sociais em meio aos problemas das classes trabalhadoras, se envolveram com as lutas 
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daqueles que eram explorados no campo e na cidade. Negando a edificação de modelos 

teóricos universalizantes, os anarquistas empreenderam práticas que ainda hoje são louvadas 

por diversos movimentos sociais. É dessa antinomia que surge a necessidade de debater a 

contribuição epistemológica do anarquismo para a geografia agrária. 

 

O HOMEM, A TERRA E A LIBERDADE: CONTRIBUIÇÕES EPISTEMOLÓGICAS 

AO ANARQUISMO CAMPESINO 

 De uma forma geral a geografia sempre utilizou os temas homem e terra com certa 

frequência, pois “entre l’Homme et la Terre, se noue et demeure une sorte de complicité dans 

l’être”2 (DARDEL, 1952, p. 8). Por sua vez, o tema liberdade, que também pode ser um 

conceito central das ciências sociais, especialmente da geografia, é utilizado muito 

esparsamente, conforme foi demonstrado em outro trabalho (PINTO, 2012).  

O principal questionamento que lamenta a ausência da liberdade na geografia se dá 

primeiramente por ser um tema essencialmente político, vinculado à política revolucionária, e 

que também é um conceito de base sócio-territorial na luta pela existência. Por outro lado, é 

um tema epistemológico, pois se refere ao sentido de existir do sujeito da ação humana sobre 

a terra, que está situado em determinado rincão da superfície e que tem a necessidade de 

imbuir-se da materialidade espacial envolta para que se faça enquanto ser presente no mundo, 

e para isso ocorrer, tem que lutar por sua autonomia em meio a domínios territoriais adversos, 

na busca de construir territorialidades da liberdade. 

No período clássico da geografia, momento de fundamentação científica e de busca da 

consolidação de objeto de estudo único, a centralidade temática se pautava na terra, tendo 

como segundo plano a ação humana, como mera modeladora da superfície. Por sua vez, a 

liberdade enquanto tema sugeriria àquela geografia mergulhada na ciência positiva comteana, 

fragilidade de objeto e insuficiência metodológica, pois estaria envolvendo-se com um 

conceito aparentemente político, por mais que a corrente ideológica liberal fosse a que 

norteava o positivismo e abusava grosseiramente do uso do termo liberdade (individual e 

competitiva), retirando o foco genuinamente cientificista da geografia oitocentista.  

Nesse período então, o que permanece são os temas terra e homem, como exemplos 

dos clássicos trabalhos de Varenius, sua Géographie Générale – pioneiro na sistematização da 

geografia enquanto ciência -, Humboldt (1855), com seu Cosmos: Essai d’une Descriptions 

Physique du Monde, e Ritter (1838), com sua Géographie Génerale Comparée, ou Étude de 

                                                             
2 “entre o Homem e a Terra, se enlaça e reside uma espécie de cumplicidade no ser”. 
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la Terre dans les sus Rapports avec la Nature et avec L’histoire de L’Homme. O conceito 

terra, nota-se pelos títulos das obras, era colocado em primeiro plano por abarcar a 

universalidade dos fenômenos geográficos e o homem como simples agente componente da 

paisagem, participante da atividade fenomênica da natureza. Será em Ritter que o homem 

ganhará mais destaque, influenciando toda uma geração que contribuirá com os estudos da 

ação humana sobre os fenômenos da natureza e atuação dos processos históricos na 

organização da sociedade.  

Com os desdobramentos dos estudos em geografia a partir da segunda metade do 

século XIX, houve certa inversão temática, considerando a ação humana, e especialmente o 

homem, como agente preponderante sobre a superfície terrestre, seguindo assim o coerente 

movimento de supervalorização do recente conceito homem enquanto abordagem central da 

episteme moderna, conforme foi destacado por Foucault (1985). A partir desse 

redirecionamento, invertendo a noção terra por homem, agora postado no eixo central da 

episteme moderna das ciências humanas como um todo, tivemos também na geografia 

diversos trabalhos que passaram a destacar seu objeto como o resultado da ação humana sobre 

a terra, podendo citar os exemplos dos memoráveis trabalhos de Ratzel (Antropogeografia e 

Geografia Política), Reclus (1905) – L’Homme et la Terre, La Blache (1954) – Princípios de 

Geografia Humana –, Dardel (1952) – L’Homme et la Terre –, Brunhes (1962) – Geografia 

Humana, Sorre (1961) – El Hombre en la Tierra –, e Derruau (1973) – Geografia Humana – 

entre outras sustentações epistemológicas da geografia do homem e da terra. 

Nesse bojo de visibilidade dos temas, homem e terra, não houve quase nenhum espaço 

para a liberdade. Apesar de não haver constância e rígida coerência nas histórias do 

pensamento científico ou filosófico, suas historiografias são construídas evidenciando certos 

momentos e personagens tidos como vencedores, pois tem o papel nefasto de impor uma 

consciência política sujeita a certos interesses acadêmicos e profissionais. Por isso, é 

considerável olhar mais de perto para o que Onfray (2008, p. 18) chama de contra-história, 

essa espécie de historiografia das margens, postada nos calabouços da ingerência censuradora 

da historiografia dominante. Ele nos convoca a “descobrir paisagens alternativas” do 

pensamento, que estão escondidas atrás do manto da tradição historiográfica. A necessidade 

auferida por Foucault (1985) de se fazer uma arqueologia das ciências humanas, cabe ao 

conceito de liberdade na geografia, especialmente no que diz respeito à luta pela terra, pois é 

pilar fundamental da tríade das lutas campesinas: o homem, a terra a liberdade. 
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 Como partícipe dessa historiografia das margens, os trabalhos de Reclus, La Terre 

(1869) e L’Homme et la Terre (1905), são as contribuições pioneiras à geografia que 

incorporaram o conceito liberdade como tema de análise da relação homem e terra, ou 

sociedade e natureza. São as primeiras referências diretas à liberdade como objeto fim da luta 

de classes e a disputa pelo equilíbrio social no espaço geográfico pelas sociedades 

revolucionárias.  

Reclus enquanto militante do anarquismo no final do século XIX fez também 

geografia, e sua pioneira geografia radical é muito mais extensa que suas contribuições 

estritamente teóricas para a epistemologia anarquista. Por sua vez, seus trabalhos 

eminentemente geográficos, apesar de não deixarem de ser trabalhos de geografia anarquista, 

não separa a ciência da ação, a prática política da investigação teórica. Eles foram 

condicionados com profunda negligência pelos seus contemporâneos, em decorrência 

principal da excentricidade de sua geografia anarquista (PINTO, 2011).  

 

A orientação libertária de Reclus, longe de prestar-se às manipulações 
ideológico-científicas, é a garantia de uma independência, de um juízo crítico 
e de uma honestidade indispensável a toda pesquisa sincera. E ela vai muito 
mais longe do que o “possibilismo” clássico desenvolvido por certos 
geógrafos contra a corrente determinista, pois ela não ignora a existência de 
leis geográficas (PELLETIER, 2011, p. 14). 

 

Vale mencionar que Reclus direcionou-se para o tema dos campesinos especialmente 

em um artigo denominado A meu irmão camponês (RECLUS, 2011) – citado como epígrafe 

desse trabalho –, como também em trabalhos publicados no periódico Le Révolté, caso do 

texto Ouvrier, prends la machine! Prends la terre, paysan!. Mas foi em sua obra final, a 

extensa geografia social anarquista denominada de L’Homme et la Terre, que Reclus 

desenvolveu apurada discussão, especialmente no fascículo sobre La Culture et la Propriété. 

Neste, ele apresentou abordagem sobre a situação dos camponeses frente às ações de 

desterramento do capital, que por sua vez destrói sua beleza íntima com a terra, pelo modo de 

vida da sociabilidade e do equilíbrio, pois “la belle ambiance du sol, des eaux et des airs ne 

devient éducatrice que’avec l’aide des hommes qui savent l’interpréter et lui donner une âme 

pour ainsi dire”3 (RECLUS, 1905, p. 145).  

Em Reclus, a tríade homem-terra-liberdade é a manifestação mais coerente para o 

desenvolvimento do que buscou denominar de geografia social, pois defende como 

                                                             
3 “o belo ambiente do solo, das águas e dos ares não se faz educadores senão com a ajuda dos homens que sabem 
interpretar e lhe dar uma alma, por assim dizer”. 
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epistemologia da geografia a integralidade entre a ação humana, como fundadora de todas as 

transformações e reproduções espaciais sobre a terra, tendo como objetivo fim a liberdade, 

garantida pela conquista de territorialidades autônomas.  

Outra contribuição marcante à geografia das liberdades que vale ser destacada são os 

trabalhos, do também anarquista geógrafo, Piotr Kropotkin, em especial a importantíssima 

obra, e muito negligenciada pela geografia agrária La Conquête du Pain, por dedicar em todo 

seu volume discussão sobre a luta pela alimentação e bem-estar social, nos moldes da 

soberania alimentar invocada por Fernandes (2009), sendo o seu último capítulo 

especialmente dedicado à agricultura, exercendo ácidas críticas a seu modelo intensivo e 

extensivo subsidiado pela tecnificação, e às relações de poder e de clientelismo entre os 

proprietários capitalistas, o Estado e os banqueiros como força opressora do camponês, ou 

seja, “le propriétaire, l'État et le banquier dévalise donc le cultivateur, par la rente, l'impôt et  

l'intérêt”4 (KROPOTKIN, 1892, p. 249).  

Nesse sentido, “c'est la grande culture, la culture extensive, celle qui prend le sol tel 

qu'il sort des mains de la nature sans chercher à l'améliorer. Quand il aura donné tout ce qu'il 

peut, on l'abandonnera; on ira chercher ailleurs un sol vierge pour l'épuiser à son tour5” 

(KROPOTKIN, 1892, p. 250). Já na obra Ajuda Mútua (2009), que é muito utilizada 

indiretamente, mas sem o devido reconhecimento pelos movimentos sociais da terra, estão 

contidas as práticas de mutualismo das federações campesinas, como exemplo, estando na 

base das organizações de movimentos do Uruguai, de Cuba e do México, só para citar alguns.  

 

E o que se pede ao homem é que se guie em seus atos não apenas pelo amor, 
que é sempre pessoal – ou tribal no melhor dos casos –, mas também pela 
percepção de sua unidade com todo ser humano. Na prática da ajuda mútua, 
que remonta aos primeiros passos da evolução, encontramos a origem evidente 
e indubitável de nossas concepções éticas; e podemos afirmar que, no 
progresso ético do homem, a ajuda mútua – e não a luta de uns contra os 
outros – tem o papel principal. (KROPOTKIN, 2009, p. 234). 

 

 Outra obra que merece a atenção da geografia camponesa é a Champs, Usines et 

Ateliers, no qual Kropotkin (1910) faz referência direta a situação do campesinato, suas 

problemáticas vividas no início do século XX, devido a expansão do capitalismo monopolista 

industrial, promovendo, diante de suas análises, evidente discussão sobre geografia agrária 

                                                             
4 “o proprietário, o Estado e o banqueiro roubam o camponês, pelo rendimento, o imposto e os juros”. 
5 “é a grande cultura, a agricultura extensiva, aquela que toma o solo tal qual ele sai das mãos da natureza sem 
procurar melhorá-lo. Quanto ele terá dado tudo o que pode, ela o abandonará; ela irá procurar em outro lugar um 
solo virgem para esgotá-lo à sua volta”.  
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das liberdades, sustentadas na epistemologia do comunismo anarquista. Tratando dos 

obstáculos de implantação de uma agricultura autonomista que redistribui recursos e que 

alimenta todos, Kropotkin (1910, p. 209) argumenta que “les obstacles ne sont ni dans 

l'imperfection de la science agricole, ni dans l'infertilité du sol, ni dans le climat. Ils sont 

uniquement dans nos institutions, dans nos héritages et nos survivances du passé, — dans les 

« Revenants » qui nous étouffent.”6  

 Para finalizar, é importante mencionar a contribuição de Murray Bookchin no que diz 

respeito à ecologia social, e o que os movimentos camponeses de hoje denominam de 

agroecologia. Na perspectiva de Bookchin (1991, p. 38) a agroecologia deve vir atrelada a 

elemento social, ou seja, à ecologia social libertária, senão passa a ser mero exercício de 

reforço às ideologias e às práticas do capital mercadológico agrícola.  

 

En otras palabras, todos los problemas ecológicos y ambientales son 
problemas sociales; problemas sociales relacionados fundamentalmente con 
una mentalidad y sistema de relaciones sociales basados en la dominación y, 
en su raíz, en la jerarquía. Estos son los problemas que imponen hoy la 
difusión masiva de la ecología social.  

 

Em suas diversas contribuições sobre o tema, especialmente na obra Ecologia Social, 

Bookchin (1991) busca denominar de agricultura radical os estudos que atrelam a anarquia 

enquanto suporte epistemológico balizador das questões agrárias.  

 

Por ende, el agricultor radical  vela agricultura no sólo como una ciencia, 
sino también como un arte. El productor de alimentos debe vivir en 
intimidad com una tierra dada, y desarrollar una sensibilidad en cuanto a sus 
necesidades que ningún manual podría abarcar. El productor de comida debe 
ser parte de una “comunidad de suelo”, en el sentido importantísimo de que 
pertenece a um sistema biótico único tanto como a un sistema social dado 
(BOOKCHIN, 1991, p. 75). 
La agricultura radical trae todas estas posibilidades a la luz del día; porque 
debemos emprezar por la tierra, aunque sólo sea porque los materiales 
básicos para la vida son fruto de la tierra. Esto es una verdad no sólo 
ecológica sino también social, [...] pues el capitalismo nunca será 
plenamente trascendido a menos que se cree sobre la tierra una nueva 
sociedad que libere a la humanidad en el sentido más completo y restaure el 
equilibrio entre sociedad y naturaleza (BOOKCHIN, 1991, p. 76). 

 

Portanto, Bookchin dá suporte crítico libertário a noções de sociabilidade dos 

campesinos diante desse novo paradigma que se põe como principal combatente do velho 

                                                             
6 “os obstáculos não estão nem na imperfeição da ciência agrícola, nem na infertilidade do solo, nem no clima. 
Eles estão unicamente nas instituições, nas nossas heranças e nossas sobrevivências do passado, - nas “Almas” 
que nos sufocam”.  



 

 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 15-37, jan./jul. 2014 

PINTO, J. V. C. 

27 

paradigma do capitalismo agrário-exportador, tendo no paradigma agroecológico subsídio 

necessário para se promover a luta pela soberania alimentar enquanto território da autonomia 

campesina, memoravelmente invocada por Fernandes (2009, p. 15), ao dizer que a 

 

soberania alimentar é um território do campesinato. Ela gera um conjunto de 
conflitualidades que possibilita ao campesinato a disputa territorial tanto no 
campo das políticas públicas quanto no campo da produção agrícola. Ela 
exige outra escala geográfica da produção e da comercialização para que 
tenhamos alimentos saudáveis em nossas casas. A soberania alimentar se 
transforma a cada dia num movimento mundial em defesa de nossos 
territórios. A nossa mesa, onde comemos, também é nosso território. 

 

Diante de alguns exemplos de contribuições epistemológicas do anarquismo à 

geografia agrária é importante discutir brevemente o papel do homem enquanto sujeito de 

transformação da terra em busca da liberdade como pilar pioneiro de uma geografia 

campesina das liberdades. 

 

O homem como sujeito de transformação 

Ao se tratar de geografia camponesa o homem é o elemento central de suas 

problemáticas. Nos territórios monocultores tecnificados, o homem é quase inexistente 

fisicamente ou figuradamente – devido seu ínfimo papel cria[a]tivo – em decorrência da 

protuberante técnica como base da transformação da terra, que chega ser o principal veículo 

de demanda de poder e de imposição social, responsáveis pelos arranjos que integram a classe 

dominante agroindustrial sobre a espoliação do trabalhador rural. Já nos territórios de 

resistência autônoma do campesinato, contrariamente, o homem é o centro motivador das 

relações de sociabilidade, o sujeito de transformação da terra, e também, produto-criador das 

relações sociais de produção no interior dos territórios que vivencia.  

Todavia, quando se utiliza o termo homem obviamente que não se limita ao gênero 

masculino, mas a todos e a todas aquelas que vivem na e da terra. A pretensão é auferir à 

palavra homem noção conceitual, de categoria de análise, já tradicionalmente presente nos 

estudos geográficos. Além disso, homem, refere-se a uma categoria espacial e não somente 

histórica como sempre se propôs. Pois nele está inserida a capacidade enquanto sujeito da 

ação, que está intimamente ligado à terra (húmus) que pertence ou está diretamente envolvido 

– ser germinador de geograficidades – o qual ,por sua vez, é produto dessa mãe germinadora 

de relações sócio-territoriais, em decorrência dos embates e relações sociais equalizados às 

formas, objetos, recursos, processos, funções e dimensões do espaço geográfico, como 
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também, produz dimensões materiais da realidade através da ação histórica dos sujeitos 

coletivos sobre a superfície terrestre. 

No anarquismo o homem é visto como ser social de consciência material individual e 

coletiva, produto/produtor das relações sociais de produção, mas também é reconhecido seu 

papel enquanto individualidade criativa, ou seja, indivíduo integrado à realidade em constante 

busca por autonomia e liberdade de consciência. “É ao próprio indivíduo, isto é, à célula 

primordial da sociedade, que é preciso retornar para encontrar as causas da transformação 

geral, com suas mil opções, segundo as épocas e os lugares” (RECLUS, 2002, p. 46), pois “o 

indivíduo nunca é percebido, concebido como uma enteléquia, mas sempre como uma 

parcela, um fragmento que pede para ser realmente um grande todo promotor de sentido e de 

verdade” e “todas essas políticas visaram a esta transmutação do indivíduo em sujeito” 

(ONFRAY, 2001, p. 41 – 42). A epistemologia anarquista dá muito valor ao papel do homem 

enquanto indivíduo que almeja indiscriminadamente a liberdade, como pode ser percebido 

pelas palavras de Bakunin (2009, p. 77): 

 

O homem natural só se torna um homem livre, ele só se humaniza e se 
moraliza, só reconhece, em resumo, e só realiza em si mesmo e para si 
mesmo seu próprio caráter humano e seu direito, à medida que reconhece 
esse mesmo caráter e esse direito em todos os seus semelhantes. No interesse 
de sua própria humanidade, de sua própria moralidade e de sua liberdade 
pessoal, o homem deve querer a liberdade, a moralidade e a humanidade de 
todos.  

 

Tanto Reclus como Onfray reivindicaram reconhecimento do indivíduo no lugar de 

suas imposições sugestionadas pela sociedade, argumentando que o sentido final do 

desenvolvimento coletivo é o indivíduo, e as individualidades em autonomia relacional, que 

almeja a constante liberdade. Os teóricos libertários superaram a base das reflexões e 

ingerências impositivas do marxismo contra o indivíduo e todos seus espectros forjados na 

base da desastrosa polêmica Stirner-Marx conforme analisa Souza (1993), pois eles não 

relacionam, grosso modo, como as ortodoxias do socialismo autoritário, indivíduo a projeto 

liberal de sociedade. Esse erro marxista custou muito caro ao indivíduo, limitando-o a 

encadeamentos sociais do utilitarismo liberal, pois não o reconhecia enquanto elemento 

fundador de uma sociedade autônoma, conforme alertou Castoriadis (1982). 
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A terra como produto-produtora 

 Entre o homem e a liberdade está a terra, substrato de desenvolvimento da vida de 

todos os seres. Para Dardel (1952, p. 55) ela “non seulement point d’appui spatial et support 

matériel, mais condition de toute ‘position’ de l’existence, de toute action de poser et de 

reposer.”7 Infelizmente Dardel, pioneiro do existencialismo na geografia, que auferiu 

renovada argumentação entre os conceitos homem e terra, foi fortemente negligenciado pela 

historiografia dominante, sendo descartada sua rica contribuição acerca da geograficidade. 

Isso ocorreu em parte também no interior da geografia agrária, que abandonou caras noções 

da relação simbiótica do homem com a terra, do sentido de pertencimento, das experiências 

vividas pelos sujeitos enquanto homens da terra, do debate das populações tradicionais, da 

geografia mítica, da terra como mãe sábia, da religião, da simbologia material e identitária e 

do significado dos lugares, que hoje são tão revalorizados dentro da geografia como um todo, 

principalmente na agrária. 

 

La Terre, en tant que base, est l’avènement même du sujet, fondement de 
toute conscience s’éveillant à ele-même; antérieure à toute objectivation, ele 
se mêle à toute prise de conscience, ele est pour l’homme ce dont il surgit 
dans l’être, ce sur quoi erige toutes ses oeuvres, le sol de son habitat, les 
matériaux de sa maison, l’objet de sa peine, ce à quoi il adapte son souci de 
construire et d’ériger.8 (DARDEL, 1952, p. 57). 

 

Por outro lado, os desdobramentos marxistas sobre a sujeição da renda da terra ao 

capitalismo agrário são argumentações insuperáveis e base fundamental para todas as espécies 

de movimentos sociais de luta pela terra e autonomia campesina. Diante da importante 

contribuição do marxismo ao conceito terra, o que a geografia anarquista pode acrescentar 

como contribuição epistemológica é o sentido geopolítico libertário contido no controle dela 

enquanto território de ação autonomista, que garante a sociabilidade, o uso equitativo dos 

recursos e a riqueza de valores mutualistas no caminho da liberdade contra o Estado e o 

capital. 

 

Todavia, para realizar essa revolução de justiça e de bom senso, será preciso 
erguer a mão contra a “arca sagrada”, violar essa desigualdade tão cara aos 
privilégios e que lhes assegura não só o monopólio da terra e dos produtos 

                                                             
7 “não é somente ponto de apoio espacial e suporte material, mas condição de toda ‘posição’ da existência, de 
toda ação de por e de repor.” 
8 A terra, como base, é a própria elevação do sujeito, fundamento de toda consciência despertando-se a si 
mesma; anterior a toda objetivação, ela se mistura a toda tomada de consciência, ela é para o homem do qual ele 
surge no seu ser, esta sobre o qual ele erige todas suas obras, o chão de sua morada, os materiais de sua casa, o 
objeto de suas dificuldades, à qual ele adapta sua preocupação de construir e de erigir. 
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da terra, mas também as fábricas e todas as obras do trabalho humano, 
sobretudo o poder, o direito de dizer-se senhores e dominar, com efeito, 
adulados, respeitados, adorados por esses mesmos que eles oprimem 
(RECLUS, 2010, p. 104).  

 

A contribuição de Reclus e de Kropotkin, dada à questão da terra no final do século 

XIX e início do século XX, é a mesma realizada memoravelmente pela atual geografia crítica 

marxista, pois parte dos mesmos princípios fundadores da desigualdade no campo, como 

sendo originados da propriedade privada e da sujeição da renda da terra ao capitalista.   

 

Todo homem tornado senhor de seus semelhantes pela guerra, pela 
conquista, pela usura, ou por todo outro meio, constituía, por isso mesmo, a 
propriedade privada em seu benefício, porquanto, apropriando-se do homem, 
ele apoderava-se igualmente de seu trabalho e do produto de seu esforço, 
enfim, da própria parte do solo comum onde o escravo havia feito nascer a 
colheita (RECLUS, 2010, p. 58). 

 

 Nesta perspectiva, Martins (1983, p. 166) mensura a importância do controle da terra 

pela propriedade privada do capitalista, para explorar a mais-valia do trabalhador, mas 

também destaca a distinção entre terra e capital e o controle de sua renda. 

 

Esse é o motivo pelo qual quando o capitalista compra a terra não é porque 
esteja, como um senhor feudal, interessado na terra em si: o que ele 
efetivamente compra é a renda da terra, o direito de se assenhorear de uma 
parte da mais-valia social. Nesse sentido, a terra também é diferente do 
capital. Mesmo que o proprietário não ponha a sua terra para trabalhar, ainda 
assim ela lhe dará direito de se apropriar de uma parte da riqueza 
socialmente produzida. 

 

 A riqueza é socialmente produzida pelo controle da renda da terra, por sua vez 

garantida pelo monopólio de classe sobre a terra e os mecanismos de exploração dos 

trabalhadores. Nesse momento, Martins atinge o ponto crucial que promove a exploração do 

trabalhador ao destacar a usurpação do trabalho autônomo ao trabalho do capital, alimentador 

do proprietário. A questão central colocada por Martins converge sobre a captura da liberdade 

do trabalhador e de sua autonomia e da falta de terra para sociabilizar-se, culminando nos três 

pilares da autonomia campesina: homem, terra e liberdade. 

 

O monopólio de classe sobre a terra e monopólio de classe sobre o capital - 
as ferramentas, as matérias-primas, o dinheiro dos salários - são 
imprescindíveis no capitalismo para subjugar o trabalho dos trabalhadores, 
para fazer com que estes trabalhem para o capital, para que a sua capacidade 
de produzir mais riqueza do que aquela de que necessitam para sobreviver 
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apareça como se fosse uma virtude da propriedade da terra e do capital 
(MARTINS, 1983, p. 165). 
A terra não pode ser confundida com o capital; não pode ser analisada em 
suas consequências sociais, econômicas e políticas como se fosse capital 
igual àquele representado pelos outros meios de produção. Nesse sentido, 
ocorre em relação à terra o mesmo que ocorre com o trabalho. Este também 
não é produto do próprio trabalho, não contém valor. No entanto, o capital, 
monopolizando os meios de produção, impede que o trabalhador trabalhe por 
sua conta; só lhe resta trabalhar para o capital (MARTINS, 1983, p. 160).  

 

 Nesse rigoroso movimento que separa o trabalhador dos meios de produção, e controla 

a renda da terra pela exploração do trabalho e domínio dos meios de produção, limita-se o 

sentido existencial dos indivíduos às ingerências acumulativas dos capitalistas. O homem sem 

terra não tem liberdade. A luta pela terra é essencialmente a luta pela liberdade e autonomia 

dos campesinos, e seu sentido de existir, permanecer, vivenciar a terra é para a conquista das 

liberdades e do bem-estar social. 

 

A liberdade como sentido existencial 

 O espírito de liberdade é um sentimento profundo dentro de cada indivíduo que 

sempre quer ecoar gritos que estremecem o sentimento de autoridade. Os indivíduos nascem 

pela liberdade, mas estão vulneráveis aos constantes mecanismos de exploração, opressão, 

controle e sujeição. Por isso, aqueles que se impõem sobre os espíritos livres agem 

diretamente nas suas capacidades de serem insubmissos, aprisionam seus desejos e usurpam 

suas forças vitais no devir da felicidade plena. Por isso, a liberdade é o sentido existencial de 

cada ser.  

 

A liberdade, assim como a humanidade da qual ela é mais pura expressão, 
não está absolutamente no começo, está no último termo da história. A 
sociedade humana, como dissemos, começa por sua bestialidade. Os homens 
naturais e selvagens reconhecem tão pouco seu caráter humano e seu direito 
natural que eles começam por entredevorar-se e, infelizmente ainda hoje, 
não cessaram de matar-se mutuamente. O segundo período no 
desenvolvimento histórico da sociedade humana é aquele da escravidão. O 
terceiro, no meio do qual vivemos, o da exploração econômica ou do 
salariado. O quarto período, aquele ao qual tendemos, e ao qual menos 
devemos esperar, buscamos, é o da justiça, da liberdade na igualdade ou da 
mutualidade (BAKUNIN, 2009, p. 77). 

 

Um sentimento de sociabilidade profunda, de ajuda mútua e de luta contra o poder 

daqueles que oprimem suas vontades na intensão de limitar a vivência em uma geograficidade 

harmoniosa, recai sobre o sentido ontológico do homem, enquanto indivíduo que quer ter terra 
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e ser livre, pois “o homem livre, que, de plena vontade, une sua força àquela de outros 

homens, agindo por sua própria vontade, é o único a ter o direito de desaprovar os erros ou os 

danos dos pretensos companheiros. Ele só poderia ser responsável por ele mesmo” (RECLUS, 

2002, p. 88). 

 A liberdade, esse poderoso conceito que recai sobre a vida de todos os seres é também 

uma categoria de investigação científica, e a geografia como um todo, especialmente a 

agrária, pode melhor torná-la uma categoria de análise que dê subsídios a investigações sobre 

o sentido do ser social na luta pela terra. Dardel (1952, p. 130), baseado na epistemologia 

existencialista, diz que “la géographie présuppose et consacre une liberte. L’existence, en 

choisissant sa géographie, exprime soulvent le plus profond d’elle même.”9 É necessário que 

esse valor humano torne-se cada vez mais um parâmetro de interpretação dos impulsos e 

destinos da conflitualidade agrária, e que sirva para avaliar o sentido existencial das 

territorialidades de resistência camponesa frente ao oceano de forças do capitalismo agrário, 

que se mantém através de abissais valores financeiristas. Por isso, a noção universalizante de 

liberdade trazida por Bakunin (1975), que a coloca como valor essencial do indivíduo 

escalonado a toda a humanidade, é salutar para se pensar a necessidade de sua presença nos 

estudos acadêmicos, pois está sempre viva nas práticas sociais revolucionárias.  

 

Só serei verdadeiramente livre quando todos os seres humanos que me 
cercam, homens e mulheres, forem igualmente livres [...] de modo que 
quanto mais numerosos forem os homens livres que me rodeiam e quanto 
mais profunda e maior for a sua liberdade, tanto mais vasta, mais profunda e 
maior será a minha liberdade [...]. Eu só posso considerar-me completamente 
livre quando a minha liberdade ou, o que é a mesma coisa quando a minha 
dignidade de homem, o meu direito humano refletidos pela consciência 
igualmente livre de todos, me forem confirmado pelo assentimento de toda a 
gente. A minha liberdade pessoal, assim confirmada pela liberdade de todos, 
estende-se até ao infinito (BAKUNIN, 1975, p. 22 – 23). 

 

 Prosseguindo com a reflexão sobre a liberdade enquanto valor universal, em outra 

ocasião Bakunin (2009, p. 74) nos traz a perspectiva da liberdade conjunta à solidariedade 

enquanto leis humanas, evidenciando que “a solidariedade social é a primeira lei humana; a 

liberdade, a segunda. Essas duas leis, penetrando-se mutuamente, e inseparável uma da outra, 

constituem toda a humanidade. A liberdade não é a negação da solidariedade, ela é seu 

desenvolvimento e, por assim dizer, sua humanização”. Dessa forma Bakunin foi um dos 

poucos pensadores e militantes da luta pela liberdade que dedicou ampla atenção a esse 

                                                             
9 “a geografia pressupõe e consagra uma liberdade. A existência, escolhendo sua geografia, exprime amiúde o 
mais profundo de si”. 
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conceito. Para ele, a liberdade permeava todos os sentidos das relações sociais, como também 

o valor da solidariedade, tratado por Kropotkin (2009) ao discutir a lei da ajuda mútua.  

 A liberdade na perspectiva reclusiana deve ser a constante busca dos homens ao 

vivenciarem suas experiências de geograficidade, ligada ao sentido de uso e de presença na 

terra, pois segundo a argumentação de Reclus (2011, p. 81 e 82), se o camponês “portanto 

amas o solo e o cultivas, é a ti que pertencem as colheitas” e “nenhum amor é mais forte que 

aquele do camponês pelo solo que ele revolve e semeia, no qual nasceu e ao qual retornará”. 

Mas para que haja a efetivação ou a conquista de cotas de liberdade na terra pelo camponês é 

necessária a revolução social campesina, no entendimento de Reclus (2011), para além de 

concessões com o Estado, ou por reformas de cima para baixo, por funcionarem como forças 

que inviabilizam a autonomia campesina, sendo também, o mesmo entendimento dado três 

décadas depois por Nestor Makhno (2001, p. 94) sobre a revolução social camponesa na 

Ucrânia, no qual  

 

os camponeses não podiam e não queriam evidentemente aceitar tal 
perspectiva, após terem provado os frutos da árvore da liberdade. É por isso 
que eles se revoltaram como um único homem para defender seus interesses 
achincalhados. Eles se revoltaram porque rejeitam definitivamente a 
exploração social estatal, a pilhagem econômica e a arbitrariedade política. 

 

Novamente segundo Reclus (2011, p. 84) existe um condicionante primordial à luta do 

campesinato revolucionário - a união solidária em volta da causa e contra o inimigo 

identificado, pois “sozinho, demasiando só, o pequeno camponês cultivador é fraco em 

demasia para lutar simultaneamente contra a natureza avara e contra o opressor perverso”. 

 

Assim, tomaremos a terra, sim, nós a tomaremos, mas daqueles que a detêm 
sem cultivá-la, para devolvê-la àqueles aos quais era proibido tocá-la. 
Todavia, não é para que eles possam, por sua vez, explorar outros infelizes. 
A medida da terra à qual o indivíduo, o grupo familial ou a comunidade de 
amigos têm naturalmente direito é abarcada por seu trabalho individual ou 
coletivo. Quando um pedaço de terra ultrapassa a extensão do que podem 
cultivar, eles não têm nenhuma razão natural para reivindicar esse pedaço 
seu uso pertencente a outros trabalhadores (RECLUS, 2011, p. 83). 

 

Nessa perspectiva reside a ação humana, sustentada pelo valor de uso da terra 

enquanto fundamento existencial dos campesinos, e pela resistência política por autonomia, 

em busca da liberdade como valor ético universal de mutualidade e de equilíbrio social, 

culminando na geograficidade libertária do sentido campesino de vivenciar o território. 
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CONCLUSÃO 

  De um modo geral, o que se buscou alcançar com as palavras acima foi somar aos 

estudos de geografia agrária a contribuição da epistemologia anarquista. Pode-se notar que 

ainda no anarquismo clássico é possível encontrar lições e direcionamentos para a luta pela 

terra enquanto territorialidade da resistência autônoma, coexistindo à trajetória epistemológica 

da geografia agrária um percurso paralelo, coparticipante do mesmo tronco político-social-

ideológico, caso da noção libertária, representada pela trajetória aberta por Reclus, Kropotkin, 

enquanto contribuições clássicas da anarquia, passando por Dardel, enquanto contribuição 

fundadora do existencialismo na geografia, que pauta-se na discussão da relação de 

geograficidade entre os homens e a terra, culminando no anarquismo contemporâneo, ou 

neoanarquismo ecologista social de Murray Bookchin. Nesse sentido, no anarquismo 

contemporâneo e em seus infindáveis desdobramentos epistemológicos libertários e, 

principalmente, nas suas consolidadas práticas de intervenção política autonomista, mutualista 

e federalista nos territórios camponeses, encontram-se fortes contribuições à mais recente 

geografia agrária que possam agregar forças à movimentação social como um todo. 

 Compartimentar e rivalizar elementos da luta pela terra advinda de uma mesma matriz 

teórica radical, estando do mesmo lado da barricada da exploração, confrontando contra o 

mesmo inimigo do outro lado nos seus confortáveis territórios da opulência, somente por 

vaidosas alegorias epistemológicas, tanto por parte do anarquismo quanto pelo marxismo, é se 

sujeitar ao jogo fragmentador do capital. É necessário respeitar as convenções ideológicas de 

cada abordagem radical, não ofendendo suas devidas peculiaridades organizacionais e de 

enfrentamento dos desafios, mas, no campo das práticas políticas de embate ao poder 

usurpador, os dois lados devem estar eternamente agregados, por isso, qualifica-se nesse 

trabalho, o valor da tríade: homem-terra-liberdade como temário conscientemente universal 

da luta pela autonomia dos trabalhadores da terra. 
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Resumo: O equilíbrio dinâmico da paisagem do litoral Português sofreu várias pressões 

ambientais e antrópicas, especialmente durante a segunda metade do século XX. A subida do 

nível do mar juntamente com a diminuição do fornecimento sedimentar e a ocupação 

crescente das frentes marítimas condicionou a evolução da paisagem da plataforma do litoral 

Português. O recuo da linha de costa, juntamente com a diminuição da largura de praias 

arenosas, a destruição dos sistemas dunares, a degradação da vegetação das dunas costeiras e 

a expansão das áreas urbanizadas foram os principais processos que marcaram a evolução das 

áreas litorais. As estruturas de engenharia pesada adoptadas para mitigar os impactos do recuo 

do litoral, tais como esporões, paredões, quebra-mares e molhes, também contribuíram para a 

alteração da dinâmica e características naturais da paisagem costeira, que se tem tornado cada 

vez mais artificial e mais susceptível ao risco de erosão e aos eventos invasivos do mar. A 

área de estudo selecionada compreende um sector do litoral, fortemente antropizada, já que se 

desenvolve aí a cidade de Espinho. Escolhemos esta área por apresentar registos antigos de 

eventos e episódios de invasão do mar, que têm provocado a erosão da costa, a destruição da 

frente marítima da cidade, assim como, as obras de engenharia que ao longo dos tempos 

foram construídas no sentido de mitigar a ação do mar. Procura-se, neste trabalho, determinar 

qual o grau de vulnerabilidade da linha de costa ao avanço da invasão marinha.  

Palavras-chave: Litoral; Erosão marítima; Vulnerabilidade do litoral; Espinho. 

 

Abstract: The dynamic balance of the Portuguese coastline landscape suffered various 

environmental and anthropic pressures, especially during the second half of the 20th century. 

The rising of sea level together with the sedimentary supply diminishing and the increasing 

occupation of the seafronts conditioned the evolution of the Portuguese littoral strip 

landscape. The retreat of the shoreline, along with decreasing width of sandy beaches, the 

dune systems destruction, the coastal dune vegetation decline and the urbanized areas 

expansion were the main processes that marked the littoral landscapes evolution. The heavy 

engineering structures adopted to mitigate the impacts of coastal retreat, such as seawalls, 

groins, breakwaters and jetties, also contributed to the lost of the natural features of coastal 

landscape that is becoming each time more artificial and more susceptible to sea erosion risk 

and to sea invasion events. The study area comprises a selected sector of the coast, greatly 

humanized, where he developed the city of Espinho. This area was chosen because it has old 

records of the sea invasion events and episodes has caused coastal erosion and the destruction 

of the city's seafront as well as the engineering works that were built to mitigate the action of 
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the sea. The aim of this study was to determine the vulnerability degree of the coastline to the 

advancement of marine invasion. 

Keywords: Coastal, Maritime erosion, Coastal vulnerability, Espinho.  
 

Resumen: El equilibrio dinámico del paisaje del litoral portugués sufrió varias presiones 

ambientales y antrópicas, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. La subida del 

nivel del mar juntamente con la disminución del fornecimiento sedimentar y la ocupación 

progresiva de la línea costera condicionó la evolución del paisaje de la plataforma del litoral 

Portugués. El retroceso de la línea costera, juntamente con la disminución del ancho de las 

playas arenosas, la destrucción de los sistemas de dunas, la degradación de la vegetación de 

las dunas costeras y la expansión de las áreas urbanizadas fueran los principales procesos que 

marcaron la evolución de las áreas litorales. Las estructuras de ingeniería pesada adoptadas 

para mitigar los impactos del retraigo del litoral, tales como espigones, paredones, rompeolas 

y muelles, también contribuyeron para la alteración de la dinámica y características naturales 

del paisaje costero, que se ha vuelto cada vez más artificial y más susceptible al riesgo de 

erosión y a las acciones invasivas del mar. El área de estudio seleccionada comprende un 

sector del litoral, fuertemente antrópicas, ya que se desarrolla ahí la ciudad de Espinho. 

Elegimos esta área por presentar registros antiguos de eventos y episodios de invasión del 

mar, que han provocado la erosión de la costa, la destrucción  costera de la ciudad, así como, 

las obras de ingeniería que a lo largo de los tiempos fueron construidas en el sentido de 

mitigar la acción del mar. Se busca, en este trabajo, determinar cuál es el grado de 

vulnerabilidad de la línea de costa con respecto al avance marino.  

Palabras-clave: Litoral; Erosión marina; Vulnerabilidad del litoral; Espinho. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A costa noroeste de Portugal Continental caracteriza-se pelo domínio de uma costa 

baixa, arenosa, recortada por pequenos sectores de costa mais elevada de arribas ativas. Esta 

costa possui uma orientação geral de NNW-SSE inflectindo próximo de Espinho para NNE-

SSW, sendo controlada por um conjunto de falhas que atravessam o Maciço Antigo com 

orientações diversas: NW-SE, NE-SW e E-W. Estas poderão ter sido reativadas durante o 

Quaternário, tal como sugerem as atuais posições dos estuários dos rios Cávado e Neiva, entre 

outros (CARVALHO, GRANJA, LOUREIRO e HENRIQUES, 2006; GRANJA, 1999).  

Todo o litoral assenta em terrenos da Zona Centro-Ibérica, onde os vestígios do 

Precâmbrico se encontram muito mal preservados. Nestes terrenos dominam as rochas 

metassedimentares do complexo xisto-grauváquico ante-ordovícico, sobre as quais assentam 

em discordância as formações metassedimentares do Ordovícico, Silúrico e Devónico 

(NORONHA, 2000). A Zona Centro-Ibérica é limitada a Oeste pela falha Porto-Tomar, onde 

contata com a faixa metamórfica “blastomilonítica", constituída por rochas metamórficas 

muito tectonizadas, intruídas por gneisses e migmatitos. Esta faixa possui uma orientação 

geral de NNW-SSE, que se estende dos arredores do Porto até Tomar, passando por Espinho e 
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Albergaria-a-Velha, sendo de idade proterozóica média-superior, incluída na Zona Ossa-

Morena. Esta falha é resultado da sutura entre o continente Euroasiático e Africano, na 

orogenia Cadomiana (final Precâmbrico), onde a fragilidade da crusta terá facilitado a 

movimentação tectónica (ARAÚJO, 1985, 2002). Ela demarca de grosso modo o rebordo 

interior da plataforma litoral, ao sul do rio Douro, fazendo a transição entre o litoral e o 

continente através de uma escarpa de falha, que em alguns locais poderá ter sido retocada pela 

ação do mar. Para Norte do rio Douro, a transição entre a plataforma litoral e o interior do 

Maciço Hespérico faz-se por uma arriba fóssil, de que podemos citar como o exemplo o 

Monte de S. Lourenço em Esposende. Esta transição faz-se por uma superfície com uma 

altitude uniformizada a partir dos 120 m, na qual nascem a maioria dos pequenos ribeiros que 

desaguam diretamente no mar. A plataforma litoral é uma área aplanada com um ligeiro 

basculamento para Oeste compreendida entre os 10 e os 60 metros de altitude. Esta 

plataforma pode ser interpretada como sendo constituída por dois sectores: a plataforma 

superior (com altitudes entre os 40m - 60m), que funcionaria como antiga plataforma de 

abrasão marinha, e a plataforma inferior com altitudes compreendidas entre os entre 10m - 

30m. Contudo, a definição de uma antiga linha de costa é extremamente complexa, uma vez 

que nestes ambientes atuam diversos agentes na erosão. Os diferentes níveis que podem ser 

interpretados na plataforma litoral, a presença da arriba fóssil e a análise sedimentológica 

transmitem indicações importantes acerca da atuação de episódios de transgressão e regressão 

marinhas mais ou menos significativas no passado (ARAÚJO 1985, 2000; GRANJA 1999; 

CARVALHO et al., 2006; DIAS, BERNARDO & BASTOS 2002). 

 

OS FATORES DE EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA 

Rodrigues & Dias (1989), Rodrigues et al., (1991) e Dias et al. (1997) apresentam 

uma proposta da evolução geral da linha de costa em Portugal Continental (Figura 1), que 

sugere a presença desta, em períodos recuados, bem mais para o interior do oceano Atlântico 

do que a posição da linha de costa atual. Os ciclos de avanço e recuo da linha de costa 

parecem ter coincidido com os diferentes períodos climáticos, abrangendo uma escala 

temporal alargada. Deste modo, o recuo da linha de costa não é de todo um fenômeno novo, 

embora a crescente intervenção antropogênica esteja a contribuir para que o atual recuo ocorra 

de uma forma mais acentuada. 
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A constituição geológica da linha de costa e o diferente grau de resistência e de 

fragilidade de cada tipo de rocha aos vários agentes erosivos, explicam em parte a fisionomia 

da costa litoral.  

Segundo as cartas geológicas 1:50.000, as unidades litológicas mais representativas 

são:  

 as rochas graníticas (varisco e/ou pré-Varisco), onde se incluem os granitos de duas 

micas, de grão médio, com grandes cristais; o granito biotítico de grão médio a fino; os 

gnaisses; os migmatitos e os granitos gnaissicos; 

 os metassedimentos (Proterozoico-Paleozoico superiores), onde se encontram os 

xistos, os grauvaques, os quartzitos e os filitos de quartzo; 

 a cobertura sedimentar (pós-Miocénico) reúne os depósitos fluviais e aluvionares. 

 

Figura 1: Evolução da Linha de Costa no Norte de Portugal nos últimos 18.000 BP (Before Present) 

  

Fonte: adaptado de Rodrigues & Dias, 1989; Rodrigues et al., 1991; Dias et al., 1997  
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O tipo de clima e de condições de agitação marítima constituem importantes agentes 

de atuação sobre as formas do litoral. Assim, é de todo o interesse conhecer o comportamento 

destas variáveis na costa noroeste de Portugal Continental. 

Nesta costa domina uma ondulação de WNW e NW, que tem origem no Atlântico 

Norte, de latitudes mais elevadas, com uma altura superior a 1m em 95% do ano e a 4m em 

5%. No Outono e Inverno prevalecem alturas máximas significativas de 8m a 11m com 

períodos de intervalo de 8s (CARVALHO & BARCELÓ, 1966; COELHO, 2005). No 

Inverno e nos períodos de transição, este tipo de ondulação pode ocorrer devido à influência 

de ventos locais e à circulação do ar de NW pós-frontal ou de depressões. De acordo com 

Costa, Silva e Vitorino (2001), do Instituto Hidrográfico, na costa oeste de Portugal 

Continental 75% dos temporais têm uma duração inferior a 2 dias, independentemente do 

sector costeiro em análise. Os autores concluíram também que os temporais com duração 

superior a isso estão associados a direções de NW, sendo que aqueles com duração superior a 

5 dias só se verificam com tempestades provenientes do sector de direção de NW. Na situação 

de Verão, a ondulação ocorre com alturas significativas máximas de 1m a 2m e períodos 

inferiores ou iguais a 6s, devido ao posicionamento do Anticiclone dos Açores associado a 

uma depressão térmica no interior da Península Ibérica e ao regime de Nortada característico 

(COELHO, 2005). A ocorrência de temporais nesta costa pode ocasionar o aparecimento de 

marés meteorológicas, nas quais a sobre-elevação das águas do mar é o resultado da 

diminuição da pressão atmosférica junto à superfície do oceano ou à ação de ventos fortes e 

persistentes. São poucos os estudos desenvolvidos neste âmbito, mas segundo dados 

avançados pelo LNEC (1996) foram já registadas sobre-elevações de 10,4m em 31 de 

Dezembro de 1981 e 10,2m em 7 de Novembro de 1982, na costa ocidental portuguesa (bóia 

de Leixões), sendo os valores mais frequentes os de +1,5m (ZH) e + 2,7m (ZH). 

Os efeitos da ondulação podem ser ainda potenciados pelo tipo de maré astronômica 

presente durante a sua ocorrência. A costa ocidental portuguesa enquadra-se no domínio 

meso-mareal, ocorrendo duas marés com uma periodicidade de 12h25m, sendo o valor 

máximo teórico de preia-mar de marés vivas de cerca de 4m, com propagação no sentido Sul-

Norte (BARBOSA et al., 2003).  

Apesar da costa NW de Portugal ser uma área onde os fatores naturais implicam uma 

forte susceptibilidade à erosão costeira, o fenômeno em si e o consequente recuo da linha de 

costa resultam de um vasto conjunto de fatores indutores, que embora sendo na sua maioria 



 

 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 38-59, jan./jul. 2014. 

PEDROSA, António de Sousa. 

43 

naturais, são, muitas vezes, despoletados direta ou indiretamente pela atuação antrópica 

(BASTO, 2010; PEDROSA, 2013). 

O litoral noroeste português constitui uma zona com grandes potencialidades naturais 

e de uma riqueza de recursos inestimável (DIAS et al., 1994), ao longo de cerca de 103 km de 

extensão. Enquanto espaço gerador de riqueza, constitui um território que move muitos 

interesses e procuras, o que nas últimas décadas o transformou em um espaço frágil, cada vez 

mais degradado e em condições de difícil recuperação. Sendo a faixa costeira uma área de 

interface entre os subsistemas terra-mar, constitui uma área dotada de grande mutabilidade 

que encontra em conflito com o atual cariz permanente da presença humana, onde a 

fragilidade tem a sua maior expressão na erosão e no recuo da linha de costa, fenômeno que 

tem vindo a resultar na perda de áreas de valor ecológico-ambiental e econômico (DIAS & 

TABORDA, 1988; DIAS, 1990).  

A concentração da população no litoral, em especial a partir da década de 70, 

promoveu o desenvolvimento de atividades econômicas tanto do sector secundário como do 

terciário. O rápido crescimento demográfico, a presença crescente de atividades econômicas e 

as importantes mudanças econômicas e políticas dos espaços litorais, provocaram a sua 

“sobrecarga”, com padrões de ocupação do solo muito distintos dos que se observavam antes 

da década de 70 e com uma crescente exposição das populações e do patrimônio aos riscos 

naturais, em especial ao risco das atuações energéticas do mar e da erosão costeira 

(CARDOSO, 2005; PEDROSA et al., 2007; PEREIRA & FREITAS, 2008).  

Porém, a erosão costeira não é um fenômeno atual, pois em períodos históricos 

anteriores o recuo da linha de costa e as consequências sobre as propriedades foram também 

sentidas, como foi possível analisar em Espinho com base na recolha de notícias locais e em 

monografias.  

Mas, as preocupações com este fenômeno tornaram-se mais expressivas após a década 

de setenta, e em especial durante a década de oitenta do século passado, período em que a 

construção de estruturas pesadas de proteção costeira proliferou ao longo de toda a costa 

portuguesa, como a solução mais viável e duradoura de proteção das frentes marítimas que se 

apresentavam cada vez mais urbanizadas e vulneráveis (CARVALHO, 1995). De facto, 

durante este período de tempo, as intervenções no litoral português eram da responsabilidade 

das autarquias, não existindo nenhum organismo nacional com a responsabilidade de 

planejamento e monitorização. Em resultado da pressão de consolidação e crescimento da 

construção no litoral, o paradigma de desenvolvimento econômico-social vigente nesta 
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década, e a estratégia adoptada pelos municípios com frente marítima, foi a de manter e, em 

muitos casos aumentar, a densidade do edificado, protegendo-o das ações erosivas do mar 

com estruturas pesadas. O sistemático recurso à artificialização da costa (Foto 1), não 

acompanhado de qualquer monitorização dos seus efeitos, tem sido, na prática, o mecanismo 

de defesa e estabilização do litoral, apesar de a curto prazo, estas estruturas revelarem-se não 

só vulneráveis a eventos marítimos mais energéticos, como exigirem ações recorrentes de 

reparação e manutenção bastante dispendiosas. Apenas na década de 90 surgem as primeiras 

tentativas de regulamentação e planejamento do litoral, com os com os Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC). Contudo, a gestão destes espaços litorais permanece 

ainda complexa e disseminada por vários agentes de atuação, que culmina numa dispersão e 

enfraquecimento de responsabilidades (PEDROSA et al., 2010; PEDROSA, 2013). Este tipo 

de regulamentação tem contribuído recentemente para inverter o estado de degradação e de 

destruição de muitos sistemas dunares, notando-se muitas tentativas de intervenções de 

reabilitação e proteção dos mesmos. 

Foto 1: A artificialização do litoral com a construção de obras de protecção 

 

Fonte: PEDROSA, 2010 

O fenômeno erosivo e o consequente recuo da linha de costa resultam de um vasto 

conjunto de fatores indutores (OLIVEIRA, 1982; FERREIRA, 1993), que embora sendo na 

sua maioria naturais, são muitas vezes, despoletados direta ou indiretamente pela atuação 

antrópica, dos quais destacamos: 

 elevação do nível médio do mar; 

 diminuição da quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral; 

 degradação antrópica das estruturas naturais;  
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 obras pesadas de engenharia costeira. 

A faixa litoral tem um comportamento variável no tempo e no espaço desde a macro à 

microescala. Partindo de diversos vestígios arqueológicos e geológicos encontrados ao longo 

da costa noroeste de Portugal Continental, é possível observar períodos em que a linha de 

costa migrou no sentido do mar, interrompida por períodos em que migrou no sentido do 

continente (DIAS et al., 1994), tal como aconteceu na época Romana e na Idade Média. Estes 

períodos têm sido associados a oscilações climáticas, embora com reservas, uma vez que os 

estudos neste âmbito são muito escassos em Portugal.  

A construção de aproveitamentos hidroelétricos e hidroagrícolas têm contribuído para 

uma redução acentuada da quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral, em especial a partir 

da década de 50. Na bacia hidrográfica do rio Douro, a maior da região Norte de Portugal, 

foram construídas desde 1930 até à atualidade, 53 barragens em Portugal e 97 na Espanha 

(PEDROSA et al., 2007). Porém, outras bacias hidrográficas, de menores dimensões, também 

apresentam vários exemplos deste tipo de intervenção, que ao impedirem a livre circulação de 

sedimentos fluviais, serão responsáveis pela retenção de mais de 80% do volume total de 

areias em circulação que deixaram de alimentar as praias (DIAS et al., 1994). 

Todavia, a intervenção antrópica pode ser ainda mais intensa no litoral através da 

destruição das estruturas naturais de defesa costeira, em especial o cordão dunar frontal e as 

dunas. O turismo balnear, o avanço da urbanização e a construção de áreas industriais são as 

principais atividades que têm como consequência a criação de corredores eólicos, a alteração 

dos planos de escoamento superficial e a exploração intensa de sedimentos deixando áreas 

depressionárias de fácil inundação. Deste modo, a ação das ondas e das marés terá 

consequências ainda mais graves e por vezes irreversíveis, sobretudo quando a capacidade de 

autorrecuperação dos perfis de praia e das dunas após as tempestades se torna impossível. 

Devido à destruição destas estruturas naturais, a vulnerabilidade da ocupação humana a 

galgamentos oceânicos passa a ser muito maior, tendo como consequência a construção de 

estruturas pesadas de engenharia para proteção. As principais estruturas encontradas ao longo 

da costa noroeste de Portugal Continental são os quebra-mares, os esporões e as estruturas 

longilitorais. Contudo, este tipo de intervenção provoca um desequilíbrio na circulação natural 

dos sedimentos ao longo do litoral, tendo como principal consequência a acumulação 

sedimentar ao norte das estruturas e o agravamento da erosão ao sul (Figura 2).  

Apesar da sua eficácia a curto e médio prazo na estabilização da linha de costa, estas 

estruturas revelam-se frágeis com o tempo, exigindo investimentos e intervenções de 



 

 

46 

 

A vulnerabilidade ao risco de erosão na costa noroeste de Portugal: o caso do município Espinho 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 38-59, jan./jul. 2014 

recuperação e reposição da segurança que vão sendo progressivamente cada vez mais 

elevados.  

Grande parte da costa noroeste de Portugal Continental compreende várias áreas com 

erosão acentuada, facto que tem vindo a contribuir para um agravamento da vulnerabilidade 

do território. Esta situação torna-se ainda mais problemática quando se verifica que a 

crescente ocupação e exploração das zonas costeiras, nas últimas décadas, têm-se 

desenvolvido numa base de nem sempre obedecer a princípios de sustentabilidade ambiental e 

econômica. As zonas costeiras são áreas bastante sensíveis à ação antrópica, em especial a 

pressão urbanística, a implantação de infraestruturas relacionadas com o turismo e lazer e a 

desestruturação funcional das comunidades costeiras. 

 

Figura 2: Esquema das consequências resultantes da construção de um esporão ou de quebra mares no 

comportamento da linha de costa.  

 

 

Fonte: Adaptado de COELHO, 2005. 

 

As áreas de maior vulnerabilidade do litoral norte de Portugal 

Trabalhos recentes (PEDROSA et al., 2007; PEDROSA, FREITAS & GONÇALVES, 

2007; PEREIRA & FREITAS, 2008; BASTO, 2010; PEDROSA, 2013) têm demonstrado que 

o crescimento urbano acelerado associado a um conjunto de intervenções na costa ao longo de 

vários anos, sem planejamento prévio e poucos estudos, colocaram a costa litoral noroeste de 

Portugal Continental numa situação de grande fragilidade. Resultou daí a destruição dos 

sistemas naturais de proteção, a vegetação autóctone, a poluição das praias, dos rios, das 

ribeiras e dos lençóis de água, bem como da descaracterização e degradação progressivas da 
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paisagem costeira. Ao longo de décadas, áreas costeiras que se encontravam numa situação de 

equilíbrio natural aceitável, sem representar risco para o homem e para o patrimônio natural, 

progrediram para um estado de completa alteração e desequilíbrio promovido pelas 

intervenções antrópicas, em especial do tipo “pesada” como os esporões, quebra mares, 

paredões e enrocamentos.  

A vulnerabilidade do litoral resulta principalmente do efeito conjunto das intervenções 

antrópicas, dos episódios mais energéticos do mar e das características físicas da própria 

costa. 

Pedrosa et al. (2007) constataram que ao longo do litoral noroeste de Portugal  domina 

a costa baixa, em cerca de 87,4 km, essencialmente arenosa, associada a sistemas dunares de 

relativa importância. Desta, 64,7 km encontram-se em recuo acentuado com taxas 

compreendidas entre 2m/ano e 3m/ano e superior a 3m/ano (Figura 3). 

 

Figura 3: Distribuição das taxas de erosão acentuadas da linha de costa no noroeste de Portugal 

Continental, por concelho 

Elaboração: PEDROSA et al., 2007 

São vários os sectores críticos ao longo da costa noroeste de Portugal, salientando-se o 

sector ao sul do porto de Viana do Castelo, as praias de S. Bartolomeu do Mar, de Cepães e de 

Ofir, as frentes urbanas de Valadares, Miramar, Granja, Espinho, Silvalde e Paramos. Acresce 

ainda o facto de que em cerca de 32 km da costa litoral dominam praias com amplitude 

inferior a 45m e em 17km as praias com largura inferior a 25m. Simultaneamente constata-se 

a presença de habitações e infraestruturas a uma distância inferior a 500 m da atual posição da 

linha de costa. Decorrente desta situação, a costa noroeste de Portugal apresenta-se bastante 

intervencionada pela presença de enrocamentos, quebra mares e esporões. 
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O aumento da erosão e o agravamento da vulnerabilidade em muitas áreas da costa 

litoral têm exigido intervenções seja dos tipos “hard” ou “soft”. De facto, em alguns sectores 

costeiros verifica-se a construção de estruturas de engenharia pesada costeira, noutros o 

recurso da geotêxtis, ripagens de areia e realimentação artificial e ainda noutros sectores, a 

opção por deixar a natureza seguir o seu curso. Muitas destas intervenções exigem custos 

elevados que provêm do erário público, isto é, de orçamentos nacionais ou municipais e muito 

raramente dos proprietários dos bens em risco ou dos responsáveis diretos da erosão. O 

projeto EUROSION (2006) refere o valor de 3.200 milhões de euros de investimento em 

manutenção, reparação e reposição de infraestruturas na Europa em 2001. Em Portugal é 

difícil conhecer o valor deste tipo de investimento. No início deste século, no POOC 

Caminha-Espinho coloca-se já a hipótese de relocar habitações e infraestruturas em muitas 

áreas da costa noroeste de Portugal, a saber: Pedrinhas, Couve e Cedovém em Apúlia - 

Esposende, S. Bartolomeu do Mar em Mar - Esposende, campo de golfe da Estela - Póvoa do 

Varzim e Paramos - Espinho. Até agora nenhuma aconteceu, sendo as grandes indenizações 

que o estado terá de pagar aos moradores, a principal causa da não deslocalização das 

populações. 

 

A vulnerabilidade do litoral: o caso do município de Espinho 

A evolução do litoral de Espinho (inclui as freguesias de Espinho, Paramos e Silvade) 

é um bom exemplo de estudo, uma vez que a problemática da erosão costeira e recuo da linha 

de costa está bastante documentada na imprensa local, bem como o tipo de soluções que 

foram adoptadas na tentativa de estabilizar a linha de costa e minorar as perdas de superfície 

(Foto 2). 

A evolução da faixa costeira de Espinho adquire um maior interesse de estudo desde 

finais do século XIX e início do século XX. Dos finais do século XIX até à década de 80 do 

séc. XX, segundo Pedrosa e Freitas (2008a, 2008b), foram verificados recuos significativos na 

ordem dos 7m/ano (entre 1933 e 1970) e os 2m/ano (1998/2003), sendo a década de 70 o 

período em que se observou um recuo da linha de costa mais acentuado. Entre 1933 e 1970, a 

erosão crescente verificada na linha de costa da cidade de Espinho resultou na destruição 

completa, na década de 40, de parte de um quarteirão que se localizava entre a atual Rua 2 e a 

antiga Rua 1, que já tinha desaparecido em finais do século XIX (Foto 3).  

Entre 1970 e 1998, a percentagem de costa em recuo foi de 58,6%, sendo que em 49% 

desta, a taxa de recuo foi superior a 3m/ano (Figura 4).  
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Foto 2: O recuo da linha de costa na frente da cidade de Espinho levou ao desaparecimento de todo o 

patrimônio edificado, cultural e religioso, do núcleo primitivo da cidade.  

Fonte: BASTO, 2010 

Foto 3: Quarteirão da cidade de Espinho (A) que desapareceu na década de 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BASTO, 2010. 
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Figura 4: A) Tendência evolutiva da costa em Espinho no período entre 1970-1998; B) 

Comportamento das taxas de recuo no litoral de Espinho, entre 1970-1998. 

 Elaboração: PEDROSA et al., 2007. 

Os recuos mais acentuados (4,8m/ano) afetaram as frentes marítimas de Paramos e de 

Silvalde, enquanto que na cidade de Espinho se registaram pequenos ganhos nas praias entre 

os esporões. É neste período de análise que se observam as primeiras taxas de recuo da linha 

de costa acentuadas junto de Silvalde e de Paramos, em especial após a construção dos 

esporões na década de 70 e 80, que contribuíram em parte para acentuar fenômeno erosivo 

(Quadro 1).  

 

Quadro 1: Quadro-síntese da evolução do comportamento da linha de costa em Espinho, bem como 

das intervenções e do número de episódios de “invasão do mar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.d. – sem dados. 

Fonte: PEDROSA e FREITAS, 2008a. 

 

Costa em 
Acrecção 
(45,6%)

Costa em 
Recuo 

(59,6%)

Costa em 
Acrecção 
(45,6%)

Costa em 
Recuo 

(59,6%)

Taxa de Recuo 
>3m/ano 
(48,5%)

Taxa de Recuo 
2<3m/ano 
(30,9%)

Taxa de Recuo 
<2m/ano 
(20,6%)

Taxa de Recuo 
>3m/ano 
(48,5%)

Taxa de Recuo 
2<3m/ano 
(30,9%)

Taxa de Recuo 
<2m/ano 
(20,6%)

  
A B 

3s.d.Nº. de intervenções costeiras de protecção

s.d.s.d.Nº. de episódios de “invasões do mar”

-1,2-3,5Taxa Média (m/ano)

Período de
1998-2003

34Nº. de intervenções costeiras de protecção

12Nº. de episódios de “invasões do mar”

0,809,16Taxa Média (m/ano)

Período de
1993-1998

34Nº. de intervenções costeiras de protecção

310Nº. de episódios de “invasões do mar”

- 2,81,5Taxa Média (m/ano)

Período de
1970-1993

s.d.12Nº. de intervenções costeiras de protecção

s.d.14Nº. de episódios de “invasões do mar”

s.d.- 6,8Taxa Média (m/ano)

Período de
1933-1970

s.d.5Nº. de intervenções costeiras de protecção

s.d.22Nº. de episódios de “invasões do mar”

s.d.1,8Taxa Média (m/ano)

Período de
1900-1933

Silvalde/
Paramos

Frente da cidade
de Espinho

Sector

3s.d.Nº. de intervenções costeiras de protecção

s.d.s.d.Nº. de episódios de “invasões do mar”

-1,2-3,5Taxa Média (m/ano)

Período de
1998-2003

34Nº. de intervenções costeiras de protecção

12Nº. de episódios de “invasões do mar”

0,809,16Taxa Média (m/ano)

Período de
1993-1998

34Nº. de intervenções costeiras de protecção

310Nº. de episódios de “invasões do mar”

- 2,81,5Taxa Média (m/ano)

Período de
1970-1993

s.d.12Nº. de intervenções costeiras de protecção

s.d.14Nº. de episódios de “invasões do mar”

s.d.- 6,8Taxa Média (m/ano)

Período de
1933-1970

s.d.5Nº. de intervenções costeiras de protecção

s.d.22Nº. de episódios de “invasões do mar”

s.d.1,8Taxa Média (m/ano)

Período de
1900-1933

Silvalde/
Paramos

Frente da cidade
de Espinho

Sector



 

 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 38-59, jan./jul. 2014. 

PEDROSA, António de Sousa. 

51 

Todavia, analisando os 5 anos seguintes (1998 e 2003) verifica-se que a percentagem 

de costa em recuo aumentou para 74,5% e, embora os sectores costeiros com taxas de recuo 

entre os 2m/ano e 3m/ano tenham diminuído, a incidência da taxa de recuo de mais de 3m/ano 

aumentou significativamente em mais de 60% da costa (Figura 5). 

As áreas mais afetadas são as frentes marítimas de Silvalde, de Paramos e da cidade de 

Espinho, que revelou recuos de 7m/ano entre os dois esporões. Na recolha e compilação de 

informação, verificou-se que os sucessivos episódios de invasão do mar e de galgamentos, 

associados a temporais, ocorridos desde finais do século XIX até ao século passado parecem 

ter contribuído em grande parte para os recuos acentuados da linha de costa. 

 

Figura. 5: A) Tendência evolutiva da costa em Espinho no período entre 1998-2003; B) 

Comportamento das taxas de recuo no litoral de Espinho, entre 1998-2003. 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: PEDROSA et al., 2007. 

 

 

A construção destas estruturas pesadas de proteção costeira revelaram-se ineficazes a 

médio prazo e causadoras da amplificação e do agravamento do processo de recuo da costa, 

quer na cidade de Espinho, quer nas frentes marítimas mais a sul do concelho como Silvalde e 

Paramos (PEDROSA e FREITAS, 2008a, BASTO, 2010). 

A crescente ocupação urbana que se verificou desde finais do século XIX e cuja 

expressão foi ainda mais intensa na década de 70, provocou também uma intensa destruição 

das estruturas naturais de defesa, como o cordão dunar frontal e o próprio campo dunar, que 

deixou de existir na cidade de Espinho. A ocupação humana de carácter permanente data da 

segunda metade do século XIX, com a presença de comunidades de pescadores e suas 

famílias oriundas da Afurada (Vila Nova de Gaia) e de Ovar. Estas comunidades associaram a 

atividade piscatória à “praia de banhos”, conceito que se desenvolveu nos finais do século 

XIX e que atribuía ao mar o sentido da cura, que em conjunto com o desenvolvimento do 

caminho de ferro levou ao aumento significativo da construção de edifícios. As novas 

construções próximas da linha de costa eram bastante diferentes dos palheiros dos pescadores. 
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Os palheiros eram construídos em madeira e podiam ser deslocados sempre que o mar 

ameaçava avançar, ao contrário das habitações em pedra que ficaram progressivamente 

expostas à ação do mar durante a ocorrência de temporais.  

Em 2001, 18,6% dos edifícios das freguesias de Espinho localizavam-se até uma 

distância de 500m da costa e 3,6% até 100m. Até às distâncias referidas encontram-se mais de 

metade dos edifícios da freguesia de Espinho (51,4%), enquanto que em Silvalde e em 

Paramos situam-se nos valores de 10%. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, a 

edificação junto à linha de costa na cidade de Espinho não apresenta alterações significativas 

desde 1960 (Figura 6), enquanto que em Silvalde e Paramos se verifica um ritmo de 

crescimento anual do edificado bastante elevado entre 1970-1981. Porém esta tendência é 

interrompida no período de 1991-2001, e se mantém nas freguesias de Silvalde e Paramos, 

sendo contrariada na de Espinho. 

 

Figura 6: Ritmo de crescimento anual do edificado por freguesia no concelho de Espinho. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: PEDROSA, 2014. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intensa e quase completa destruição de dunas associada a certa forma de vivência 

com o mar, explica o grau crescente de exposição ao risco de erosão que os bens patrimoniais 

e construídos revelaram nas últimas décadas. Para além do tipo de intervenção antrópica que 

se efetua de forma direta, importa ainda referir as intervenções indiretas, cujos impactos são 

raramente monitorizados, embora reconhecidos pela comunidade científica. Destaque-se a 
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redução do abastecimento sedimentar de que podemos referir os fatores mais importantes 

como a construção de barragens e as dragagens. Segundo Dias et al. (1994), pode-se 

estabelecer uma correlação positiva entre a construção de numerosas barragens e o recuo da 

linha de costa, uma vez que as descargas naturais de sedimentos para a deriva litoral são 

inibidas. Analisando o número de barragens construídas na bacia do Douro, verifica-se que 

este aumentou significativamente após a década de 50 quer em Portugal quer na Espanha, 

facto que contribuiu para a redução da sua capacidade natural de transporte de cerca de 

1.8x106 m3/ano de sedimentos para os atuais 0.8x106 m3/ano (DIAS et al., 1994). Assim, o 

objetivo de capturar maior quantidade de sedimentos com a presença de esporões, para 

permitir a recuperação da amplitude da praia e prevenir o recuo da linha de costa, não foi de 

modo algum alcançado, uma vez que a própria disponibilidade sedimentar é bastante menor.  

O caso das dragagens, apesar da escassez de dados e de monitorização como já 

referido, constitui igualmente um fenômeno de relevância na redução da carga sedimentar dos 

rios, em especial a partir de 1990. No caso do rio Douro, esta atividade é responsável pela 

remoção anual de cerca de 1.5x106 m3/ano (BAPTISTA, 2006). 

A aplicação do índice de susceptibilidade (PEDROSA et al., 2007) veio demonstrar 

que os sectores costeiros localizados na frente marítima da cidade de Espinho e do Bairro de 

Pescadores de Silvalde poderão registar perdas iguais à amplitude de praia de 2003 em menos 

de 2,5 anos. No caso de Paramos, as perdas poderão ocorrer em 5 anos, facto que tem sido 

atenuado através de intervenções de reforço dos enrocamentos. O cruzamento das diversas 

informações compiladas (Quadro 2) com o auxílio da ferramenta SIG, permitiu a produção do 

Mapa de Vulnerabilidade do Território ao Risco de Erosão Costeira (Figura 7), baseado na 

seguinte fórmula (VALPEDRA et al., s/d):  
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Vse – valores das variáveis socioeconômicas 
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SIse  - Sub índice: características socioeconômicas 

 

Quadro 2: Parâmetros de análise da vulnerabilidade e nível de vulnerabilidade atribuído 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PEDROSA et al., 2007 

A análise deste mapa indica que 67% (5 km) da linha de costa de Espinho possui um 

nível de vulnerabilidade superior a 50%, enquanto que 16% (1,3 km) apresenta um nível de 

vulnerabilidade superior a 60%. Estes níveis elevados de vulnerabilidade devem-se à 
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conjugação de uma vulnerabilidade socioeconômica alta, em resultado do tipo de ocupação de 

solo e da densidade populacional, com uma susceptibilidade natural igualmente alta, pela 

presença de praias muito estreitas enquadradas por um sistema de esporões e enrocamentos 

(BASTO, 2010). Pode considerar-se que a atual situação da costa de Espinho é bastante frágil, 

o que exigirá, a curto e médio prazo, mais intervenções de reforço das estruturas de proteção 

existentes. Contudo, questiona-se até quando esta solução continuará a ser viável, quer a nível 

ambiental quer a nível socioeconômico. 

Finalmente poderá afirmar-se que o grau de vulnerabilidade à erosão resulta 

principalmente do efeito conjunto das intervenções antrópicas (enrocamentos e esporões), da 

erosão generalizada da linha de costa e das suas características morfológicas. Este trabalho 

veio confirmar um nível muito crítico da susceptibilidade e de vulnerabilidade à erosão 

costeira do litoral NW de Portugal Continental (PEDROSA et al., 2007; PEDROSA, 

FREITAS, 2008b), e o caso de Espinho que aqui apresentamos é exemplo claro dessa 

situação.  
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Figura. 7: Mapa de Vulnerabilidade do concelho de Espinho ao Risco de Erosão Costeira 
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Resumo: A presente comunicação objetiva discutir o fortalecimento da especulação 

imobiliária e a promoção da desigualdade socioespacial na cidade de Sobral, a partir da 

atuação de dois principais agentes modeladores do espaço urbano: os promotores imobiliários 

e o Estado. Com pretensão ao alcance deste objetivo, além de um aporte teórico local já 

materializado por Rodrigues & Holanda (2012), Assis (2010), e Maria Júnior & Holanda 

(2010), a discussão e os resultados da pesquisa são complementados por análises documentais 

junto à prefeitura, empresas imobiliárias e sujeitos envolvidos em tal dinâmica. O arremate 

teórico da pesquisa é possibilitado com a prática empírica, através de visitação/investigação in 

loco. A promoção desta discussão revela não só um novo conteúdo urbano que vem se 

sobrepondo às cidades médias, particularmente, as sertanejas cearenses, como também 

evidencia diferentes impactos sobre sua população. Nessa possibilidade, na cidade Sobral, 

notadamente, o solo urbano é fortemente transformado e organizado por uma dinâmica 

imobiliária que estreita laços com a evolução econômica da cidade, consagrando diferentes 

condições do acesso, uso e apropriação, via moradias e processo de urbanização. Essas 

condições evidenciam para além de seu formato urbano, também segregador, a exaltação de 

uma forte mercantilização de moradia da/na cidade. 

Palavras-chave: Cidade média, Sobral, Solo urbano. 

 

Abstract: This communication discusses the strengthening of property speculation and 

promote sociospatial inequality in Sobral city, from the action of two main modeling agents 

of urban space: the developers and the State. With the intention of achieving this objective, 

besides a theoretical contribution already materialized by Rodrigues & Holanda (2012), Assis 

(2010), and Maria Júnior & Holanda (2010), the discussion and results of the research are 

complemented by documentary analysis nigh the City Hall, property companies and 

individuals involved in such dynamics. The research theoretical tailpiece  is possible with the 

empirical practice, through spot investigation. The promotion of this discussion reveals not 

only a new urban content that comes overlying the medium cities, particularly the hinterland 

of Ceará, as it also evinces different impacts on its population. In this possibility, in Sobral 

city, remarkably, the urban land is substantially modified and organized by a dynamic 

property that narrows ties with the city economic evolution, establishing different access 

conditions, uses and ownership, through villas and process urbanization. This conditions 

show, beyond its urban format, also segregationist, a exaltation of the strong housing 

commodification in/of the city. 

Keywords: Middle town, Sobral, Urban Land. 
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Résumé: Cette communication traite du renforcement de la spéculation immobilière et de 

promouvoir l'inégalité socio-spatiale dans la ville de Sobral, de l'action des deux principaux agents de 

modélisation de l'espace urbain: les développeurs et l'Etat. Avec l'intention d'atteindre cet objectif, 

ainsi que d'un apport théorique déjà matérialisée par (RODRIGUES, PAYS-BAS, 2012; ASSISE, 

2010; MARIA JUNIOR, LES PAYS-BAS, 2010), la discussion et les résultats de la recherche est 

complétée par une analyse documentaire de la ville et entreprises et les particuliers de biens 

immobiliers impliqués dans cette dynamique. La recherche du théorique cordier est rendue possible 

grâce à la pratique empirique, via des visites/lócu. A promotion de la recherche dans ce débat révèle 

non seulement un nouveau contenu urbaine qui vient recouvrant les villes moyennes, en particulier 

l'arrière-pays de Ceará, comme en témoignent les différents impaction sur sa population. Cette 

possibilité, la ville Sobral, notamment, l'utilisation et l'appropriation de leurs terres urbaines est 

fortement transformés et organisé par un établissement dynamique que les liens économiques étroits 

avec l'évolution de la ville, l'établissement des conditions d'accès, l'utilisation et l'appropriation, par 

l'intermédiaire des villas et des processus l'urbanisation, les conditions qui montrent au-delà de son 

format urbain: aussi ségrégations, l'exaltation de la forte marchandisation de logements/ville. 

Mots-clés: Ville moyenne, Sobral, Urban Land. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O evolutivo quadro da urbanização brasileira vem permitindo o estabelecimento de 

novas articulações inter-regionais, estando a Região Nordeste como um recorte espacial 

nacional de transformações profundas, fato que vem ensejando um quadro de superações de 

letargia e atrasos, com destaque às áreas sertanejas, tornando-as dinâmicas em vários 

aspectos, destacadamente, na desenvoltura das cidades médias, que no Brasil emergem como 

uma nova configuração do espaço urbano, denominado de “segmento urbano não 

metropolitano” (DAVIDOVICH, 1995), marcando uma nova dimensão urbana no Brasil. 

Nesse direcionamento, apresenta-se a cidade de Sobral/CE, urbe transformada 

dinamicamente pelo viés capital e que dentro de seu quadro regional, vêm desempenhando 

“um papel político, econômico e social de crescimento para toda uma região” (SPOSITO, 

2009, p.19), fato que tem redimensionado consequências sobre a forma, o conteúdo e a 

organização de uso/ocupação de seu solo urbano. 

Nesse ínterim, a presente comunicação objetiva discutir o fortalecimento da 

especulação imobiliária e a promoção da desigualdade socioespacial na cidade de Sobral, a 
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partir da atuação de dois principais agentes modeladores do espaço urbano: os promotores 

imobiliários e o Estado. 

O artigo é constituído de três seções: (i): O Ceará entre momentos: fases para dinâmica 

de transformações em Sobral/CE; (ii) As facetas do uso e apropriação do solo urbano em 

Sobral/CE; (iii) Considerações parciais. Finaliza a composição, a listagem das referências 

bibliográficas. 

Na primeira seção são discutidas as fases de formação e organização socioterritorial do 

Ceará e seus rebatimentos sobre a composição da cidade de Sobral. Já na segunda seção, são 

apontadas as diferentes facetas e condições que marcam o uso e apropriação do solo urbano 

em Sobral. No terceiro e último momento desta discussão, optou-se por considerações que 

não podem ser entendidas como definitivas, haja vista que a cidade em destaque é cada vez 

mais dinâmica em suas perspectivas de crescimento e desenvolvimento, e em sua influência, 

em nível regional, dentro do quadro territorial da porção norte do estado do Ceará. 

 

O Ceará entre momentos: fases para dinâmica de transformações em Sobral/CE 

De ponto inicial, entende-se ser necessário fixar um olhar cartográfico de localização 

de Sobral, conforme se ver na fig. 1, pois possibilita vê-la como algo estratégico que é 

somado à sua incursão de formação e organização socioterritorial, narradas em páginas a 

seguir, fatos esses que justificam as dinâmicas de transformação sobre a cidade. 

Fig.1: Localização do Municipio de Sobral/CE. 

 
Fonte: O autor, 2013. 

 

As condições socio-históricas orquestradas em espaços interiores do Ceará, 

notadamente, as que ajudaram a desenhar a cidade de Sobral, estreadas a partir de sua 

colonização no séc. XVI e amplamente desenvolvidas até o fim do séc. XX, apresentam 
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elementos que permitem compreender a tessitura da cidade em tempos pretéritos como forma 

de justificar seu presente, com destaque não apenas em seu formato – mas também em seu 

conteúdo.  

Nesse direcionamento, a formação e consolidação da urbe sobralense e de tantas 

outras do interior do Nordeste do Brasil, considerando os similares processos de colonização, 

são respaldadas pela ideia de que as cidades são “a expressão concreta de processos sociais na 

forma de um ambiente físico” (HARVEY, 1972 apud CORRÊA, 2010). 

Raciocinando nesse direcionamento, então há de se conceber de forma sintética que a 

cidade é um reflexo da sociedade. A cidade aqui objetivada e que vai de encontro com este 

entendimento encontra-se dentro do conjunto das denominadas cidades médias. Contudo, 

quando se lança um olhar sobre esta terminologia, ver-se que a mesma estanca de relance para 

qualquer despercebido, no critério de grandeza. Quando se fala em cidades grandes, médias 

ou pequenas, a memória recorre a seu tamanho físico e como tal, abarcando diferentes 

possibilidades de sua exponencialidade urbana (tamanho populacional, produtividade, 

influências, etc.). 

A despeito destas terminologias que elucidam vetor de grandeza, muito já se tem 

refletido, particularmente, quando se trata das cidades médias, momento dialético entre 

diferentes estudos e áreas onde parece ausentar-se um consenso no uso e validade deste termo, 

uma vez que 

existem vários autores que tratam da questão das cidades médias e, através 

de seus estudos, pode-se notar que é difícil chegar a uma definição. No 

entanto, se for considerado apenas o fator populacional, pode-se destacar 

algumas posições. Na visão da CEPAL
1
,cidade média é considerada como 

sendo aquela cidade que apresenta uma população entre 50 mil e 1 milhão de 

habitantes; já para Soares (2005)
2
, as cidades médias são representadas por 

um tamanho populacional entre 200 mil a 1 milhão de habitantes; por sua 

vez Maricato (2001)
3
 coloca entre os limites de 100 e 500 mil habitantes [...] 

(STAMM, 2010, p. 73). 

 

Lembrando então que as realidades que marcam os diferentes cenários urbanos de tais 

cidades, além de processarem-se em diferentes graus e escalas de acontecimentos no território 

                                                           
1
  Ver CEPAL – Comissão Econômica para América Latina e o Caribe. El rostro de La urbanización en América 

Latina y el Caribe. Serviço de informação da CEPAL – Comunicado de imprensa. In: Conferencia regional sobre 

el programa de Hábitat. Chile, 2000. Disponível em: 

<http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/1/5041/P5041.xml&xsl=/prensa/tpl/

p6f.xsl> 
2
 Ver SOARES, Paulo Roberto Rodrigues. Cidades médias e aglomerações urbanas: a nova organização do 

espaço regional no Sul do Brasil. In: I Simpósio Internacional Cidades Médias: dinâmicas econômicas e 

produção do espaço urbano. Anais. Presidente Prudente: Unesp, 2005. 
3
 Ver MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
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nacional, fazem-se sob o enfoque e produto das relações/condições dialéticas materiais, 

traduzidas naquilo que Cheptulin (1982) denominou de a “essência das formações materiais
4
”. 

As forças e condições acumuladas através do tempo revelam então os passos constitutivos das 

essências e nesse ínterim, as diferentes materialidades consumadas sobre as cidades médias, revelando 

interações espaciais, ora complementares, ora contraditórias, em diferentes escalas de correlações 

(regionais, nacionais e globais), influenciadas pelo ritmo de inserção do território nacional na conjuntura 

internacional do capitalismo seletivo. 

Não querendo aprofundar aqui esta discussão, mas apenas esclarecê-la a título de 

parte de um diálogo inicial, é notório perceber que sua fomentação terminológica é carregada 

de um longo percurso dialético de existência, advindo talvez da sua incapacidade de 

fundamentar os objetivos nesta parte do trabalho. 

Assim, adotar-se-á o critério demográfico do IBGE que afirma serem estas cidades 

médias, as que se enquadram na totalidade de habitantes que vão de 100 a 500 mil habitantes, 

onde em Sobral, pela última averiguação do Censo deste órgão em 2010, registrou-se 166.310 

habitantes. Associado a este critério, acredita-se também ser necessária 

 

uma preocupação em considerar outros elementos e, a nosso ver, a definição 

de cidade média deve ter por base além do critério demográfico, as funções 

urbanas das cidades relacionadas, sobretudo, os níveis de consumo e o 

comando da produção regional nos seus aspectos técnicos (FREIRE, 2011, 

p.37). 

 

Justamente ao considerar estes outros elementos é que se percebe Sobral e tantas 

outras de tamanho médio, no transcorrer do séc. XX, como resultantes das diferentes políticas 

de reordenamento territorial acontecidas em diferentes governos, ou melhor dizendo, 

diferentes períodos desenvolvimentistas
5
. Estes estão inseridos no contexto nacional de 

transformações socioespaciais, via industrialização e que costuraram e se processaram em três 

fases distintas, a saber: 

 

A primeira engloba o início do século XX até a criação da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e é resultante do 

fortalecimento da protoindústria na segunda metade do século XIX. A 

segunda é demarcada pelo intervencionismo institucional da SUDENE e 

                                                           
4
 Conforme o autor, as mesmas são explicadas pelas seguintes categorias dialéticas : 1) as formas do reflexo da realidade 

(suas conexões etc.); 2) leis de funcionamento e desenvolvimento do conhecimento, alargando possibilidades criativas a partir do 

submetimento do pensamento e; 3) formas de interpretação filosófica. 
5
 Este termo tem forte ligação e inserção do Ceará, via investimentos e infraestruturas, em diferentes governos, a 

partir de 1960, encaixada em diferentes altos e baixos momentos de desenvolvimento econômico e social do 

Brasil. 
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demais órgãos e pelos projetos de integração nacional e industrialização. E, 

por último, responde o período pós-SUDENE, marcado pela desaceleração 

das políticas industriais experimentada nas últimas duas décadas 

(ALMEIDA, 2012, p.10). 

 

De todo modo e por diferentes décadas do séc. XX, os gestores locais, se apresentaram 

como principais articuladores das políticas industriais e desenvolvimentistas
6
. É a partir 

destas, que se dão os alicerces de crescimento e conteudização das cidades médias sertanejas, 

em particular, Sobral, no Ceará. Nesse direcionamento, diferentes ações marcaram-se como 

esforço da extensão de uma política nacional, onde entre a representação estatal maior e a 

menor. 

O Nordeste ensaiou um grande surto de desenvolvimento via indução 

industrial, transformando a região numa produtora de bens intermediários - 

Surgiram polos produtivos especializados como o petroquímico e 

cloroquímico, na Bahia, o metal-mecânico, em Pernambuco, o complexo de 

salgema e sucroalcooleiro, em Alagoas, o complexo minero metalúrgico, no 

Maranhão, o polo têxtil e de confecções de Fortaleza e o agroindustrial no 

perímetro irrigado do Médio São Francisco, dentre outros (Op.Cit. 2012, 

p.11). 

 

Desse modo, visualiza-se o esforço do Estado na confecção de uma das mais ousadas e 

dialéticas formas de políticas públicas para “salvar” o Nordeste, de suas lastimações e atrasos. 

A forçosa tentativa de colocar o Brasil e seus “recortes” territoriais na dianteira da Divisão 

Internacional e Territorial do Trabalho, considerando a dinâmica capitalista no mundo pós 

Segunda Guerra, percebe-se que 

os investidores, com o beneplácito do Estado, aumentam a articulação 

industria/agricultura, visando a integração de mercados. Onde o capital 

financeiro nacional e internacional se fez ampliar especulativamente e 

produtivamente (HOLANDA, 2007, p.94).  

 

As ações e projeções de investimentos e orientações para tal no Nordeste, via 

SUDENE, contribuíram de forma exemplar para uma reconfiguração espacial do Nordeste 

brasileiro e obviamente, de cidade interiores do estado do Ceará, a exemplo de Sobral que 

fora mediada pelo cortejo da implantação dos “Fixos e Fluxos”, tal qual aponta Santos (1996, 

p. 141).  

Para a consecução da implantação em destaque, uma sequência de governos que se 

deu do início de 1960 até a primeira metade de 1980, denominado de período coronelista
7
, 

                                                           
6
 Este termo tem forte ligação e inserção do Ceará, via investimentos e infraestruturas, em diferentes governos, a 

partir de 1960, encaixada em diferentes altos e baixos momentos de desenvolvimento econômico e social do 

Brasil. 
7
 Este período corresponde ao momento da vivências políticas no Brasil, marcado pelos ditames dos governos 

militares e que, no caso do Ceará, se movimentou pela troca de poder entre os governadores Virgílio de Morais 

Fernandes Távora (1963-1966), Plácido Aderaldo Castelo (1966-1971), César Cals de Oliveira Filho (1971-
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muito contribuiu com quadro econômico e organizativo do ponto de vista espacial do Ceará. 

Virgilio Távora, por exemplo, ao governar o estado por duas vezes, possibilitou ações 

materiais, repercutindo nos deslocamentos dos investimentos para as cidades do interior, 

refletindo-se em Sobral, pois o mesmo promoveu “a construção de rodovias ligando cidades 

do interior do Baixo Jaguaribe que, algumas décadas mais tarde, tornar-se-ia um “novo espaço 

da produção globalizada” no Estado do Ceará e atrairia grandes grupos industriais como a 

Grendene” (ARAUJO, 2007, p. 101). 

É importante lembrar que associado aos fixos e fluxos que passam a “correr” aos 

espaços interiores do Ceará, a partir de 1970 em diante, este governo e os outros que se 

intercalaram no jogo político, foram notabilizados também pela prática da política dos 

incentivos fiscais. Esta prática energizou as movimentações de investimentos em parques 

industriais, direcionados primeiramente à Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, mas em 

seguida, direcionou-se às cidades do interior, momento que exigiu destas uma tessitura 

espacial organizada para o recebimento dos circuitos de incentivos materiais ancorados na 

presença imaterial do território investido. 

Da segunda metade da década de 1980 em diante, o Ceará assistiu ao fim da era dos 

ditos governadores coronelistas. e a diminuição do poder das famílias oligárquicas, até então 

operantes no seio social e econômico cearense, viu-se mergulhada na fase de governança 

empresarial, marcando a era do “Governo das Mudanças
8
”, que reunia um elenco patrimonial 

de novos políticos que ventilaram novos pensamentos e virtudes ao Ceará. Eles eram 

marcados pelas 

 

propostas de modernização do Estado em todas as esferas, indo ao encontro 

do grupo de investidores emergentes que passaram a atuar no Nordeste 

graças ao avanço do meio técnico-cientifico-informacional, ocorrendo o 

reforço da inserção do lugar/região ao mundo contemporâneo, por meio da 

política neoliberal – flexibilidade, competitividade, privatização, 

modernização, descentralização (HOLANDA, 2010, p. 87). 

 

A defesa da economia de mercado e a lógica da propriedade privada de produção, 

dentro da perspectiva modernizante elaborada pelos discursos e ações modernizadoras, vieram 

emoldurar um novo tempo, uma nova era, uma nova base de ser e estar do Ceará frente a 

conjuntura mundial que arquitetava os ditames da economia mundial pré década de 1990. 

� 
1975), José Adauto Bezerra (1975-1978), Virgílio de Morais Fernandes Távora (1978-1982) e Luiz 

de Gonzaga Fonseca Mota (1983-1987). 
8
 Encabeçado por Tasso Ribeiro Jereissati, este governo é uma sequência de ações políticas no Ceará que 

objetivou, entre outros aspectos, a ruptura com o clientelismo e assistencialismo propalados pelos governos 

coronelistas e influenciados pelas fortes famílias de conteúdo oligárquico.  
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Colocar o Ceará nessa nova fase desenvolvimentista requereu planejamentos por parte 

do governador Tasso Jereissati. E um dos principais planos foi a regionalização do estado, 

como forma de descentralizar novas oportunidades de gerenciamento e conhecimento de 

potencialidades de investimentos, tal qual a elaborada pelo Instituto de Planejamento do Ceará 

– IPLANCE, no momento da execução do I Plano das Mudanças, de 1987-1991 e que adotou 

como critérios condicionadores: contingentes populacionais, sistemas viários, atividades 

econômicas, etc. 

Como resultado da incursão de gerenciamento regional, obteve-se 20 Regiões 

Geográficas Administrativas – RG, que incluía o reconhecimento e destaque de sete Áreas de 

Desenvolvimento Regional – ADR’s: Especial, Litoral, Vale do Jaguaribe, Cariri, Sertão dos 

Inhamuns, Sertão Central e Sobral/Ibiapaba. Esses recortes costuraram intercâmbios, a partir 

de suas potencialidades e investimentos diferenciados e ampliados em governos seguintes.   

Destes investimentos e escolhas da espacialização da produção no estado, 

destacadamente, as localizadas fora da Região Metropolitana de Fortaleza, denominada de 

ADR Especial, nos anos de 1990, viu-se que a de Sobral – ADR Sobral/Ibiapaba era 

 

composta de 20 municípios e se apresentava bastante diversificada no ramo 

industrial, por envolver municípios de aspectos econômicos, sociais, 

políticos e naturais distintos, havendo um predomínio de produtos 

alimentares, vestuários, calçados e artefatos de tecidos, com destaque para o 

setor calçadista e mais recentemente, imobiliário e de artefatos da 

construção civil, respondendo ai pela dinâmica espacial de maior uso e 

necessária para o desenvolvimento regional norte (Ibdi, 2010, p. 89 – 

Grifo nosso). 

 

Com efeito, os anos finais de 1990 e, notadamente, as primeiras décadas que compõem 

o séc. XXI, marcam sobre a cidade de Sobral uma atmosfera de transformações que resultam 

das movimentações políticas e de investimentos, fruto de tempos e condições anteriores já 

apontadas.  

Pela visualização, pondera-se destacar que as políticas entremeadas nos processos de 

reorganização espacial no Ceará possibilitam mais que um rearranjo, uma espacialização dos 

eventos econômicos que deram vida e notoriedade a vários centros urbanos fora da Região 

Metropolitana de Fortaleza – RMF. Essa espacialização fora importante, pois além de 

oportunizar autonomia fora dos quadrantes de influência da capital, estimulou o 

desenvolvimento e o apêndice comercial e produtivo, incrementando valores e resignificando 

o sentido de viver e investir no sertão. 
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Sobral, nesse contexto, é abarcado por diversos equipamentos comerciais e de serviços 

até então exclusivos da/na capital, influenciando gostos, decisões de compra e a definição de 

consumo que se heterogeneiza pelo fato de a massa populacional para tal ter origens diversas, 

advindo daí, costumes e condições financeiras de acesso desigual que marcam os cenários dos 

PIB’s e  a ciranda de desenvolvimento que se edifica e se reflete na organização espacial e de 

consumo de seu solo urbano. 

 

As facetas do uso e apropriação do solo urbano em Sobral/CE 

A organização urbana e territorial na urbe de Sobral é resultado de uma amalgamação 

de valores e condições construídas no passado, processados no modo de produção capitalista, 

que entre outras caracterizações, a faz fragmentada e articulada, mesmo que contraditória e 

simultaneamente, onde “[...] cada uma de suas partes mantém relações espaciais com as 

demais, ainda que de intensidade muito variável” (CORRÊA, 2002, p. 0 7). 

Essa articulação das partes tem correlação direta, quer seja com seu passado de 

formação/organização, quer seja pela via palpável, materializada pela circulação de pessoas, 

mercadorias, capitais e a constante e renovada artificialização de seus espaços de circulação, 

como meio e condição de alcance de novas projeções e ligações com espaços exteriores e 

interiores, alimentadores de sua dinâmica de renovação espacial. 

No processo de renovação urbana, encontra-se em Corrêa (Ibdi, 2002), o elencar de 

cinco principais agentes modeladores do espaço urbano que se agrupam em algumas 

categorias, tais como: Os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, 

os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. O reconhecimento 

destes se faz de suma importância no processo de compreensão da organização espacial 

urbana, pois 

 

no estágio atual do capitalismo, os grandes capitais industrial, financeiro e 

imobiliário podem estar integrados indireta ou diretamente, nesse caso em 

grandes corporações que, além de outras atividades, compram, especulam, 

financiam, administram e produzem o espaço urbano (Ibdi, 2002, p. 13).  

 

Para a análise e discussão objetivada nessa comunicação, recorta-se as ações 

possibilitadas por e a partir das presenças de dois agentes principais: os promotores 

imobiliários e o Estado.  Nesse sentido, os primeiros, na cidade de Sobral operam sob diversas 

ações, quer seja de forma parcial, quer seja de forma total, realizando entre outras: 

 

a) incorporação, que é a operação-chave da promoção imobiliária [...]; 
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b) financiamento, que visa a compra do terreno a partir da formação de 

recursos monetários provenientes de pessoas físicas e jurídicas [...]; 

d) construção ou produção física do imóvel [...]; e 

e) comercialização ou transformação do capital-mercadoria em capital-

dinheiro, agora acrescido de lucros [...] (CORRÊA, 2002, p. 25). 

 

Nessas condições, destacam-se a valorização e a ampla remodelação imobiliária 

recente na cidade por tais agentes sobre os bairros Renato Parente, Nossa Senhora de Fátima, 

Derby Club, Junco, Coração de Jesus, Pedrinhas, Domingos Olimpio e Pedro Mendes, de um 

total de 34 bairros que compõe a urbe sobralense.  

A remodelação em curso é canalizada, a partir dos apelos/discursos midiáticos e de 

marketing, denotando senso de segurança, felicidade e contato com a natureza, tal qual se 

observa no exemplo da fig.2, pois reforça a ideia de que “morar nestes locais representa 

qualidade de vida e que segurança e conforto são essenciais na sociedade atual” 

(RODRIGUES; HOLANDA, 2012, p.51). 

Fig. 2: Agentes Imobiliários na mercadorização do solo urbano, Bairro Várzea Alegre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIMA, 2013. 

 

O apelo midiático anterior além de contribuir para a parcelificação do solo urbano em 

Sobral reforça o papel de importância que a cidade possui, enquanto núcleo urbano do sertão 

cearense que pulsa desenvolvimento/transformações, onde o loteamento divulgado é expresso 

nos meio de comunicação, conforme se observa na fig. 3. 
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Fig. 3: Chegada de novos empreendedores imobiliários em Sobral 

 
Fonte: Jornal Diário do Nordeste, 05/10/2012. 

 

Conforme a matéria, a cidade de Sobral fora escolhida pela construtora para o 

investimento do novo empreendimento imobiliário pelo fato de ser considerada a maior 

economia do interior do Estado, fato que inaugura, em espaços adjacentes a esta obra e em 

outros cantos da cidade, uma ciranda de acumulação de terrenos que são alimentados pela 

prática da especulação imobiliária, a exemplo dos terrenos demonstrados na fig. 4: 

Fig. 4: Espaços de especulação imobiliária – Bairro Várzea Grande 

 
Fonte: LIMA, 2013. 

 

No sentido inverso, têm-se os bairros mais segregados, como Alto Cristo, Dom José 

COHAB I e II, Sumaré, entre outros, que são marcados pela “concentração mais carente e 

onde a oferta de serviços é mais deficitária” (ASSIS, 2010, p.174). Esta carência é 

representada pela ausência eficaz de serviços de limpeza, bem como pela falta de 

infraestrutura nas ruas, o que termina corporificando sobre estes uma condição imagética 

negativa acerca de sua composição e apresentação, frente ao cenário de transformações na 

cidade, fato que se percebe na figura 5. 
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Fig. 5: Bairro Vila União com visível ausência de infraestrutura 

 
Fonte: LIMA, 2013 

 

Considerando então o sentido da reorganização e a dinâmica urbana em exposição, 

observa-se que o centro da cidade se dirime a uma condição mais comercial do que 

residencial, ensejando no resto da cidade, o brotar de novos subcentros, resultando em uma 

reestruturação intraurbana, que como despacho final em Sobral, credencia novos aportes 

infraestruturais e circulatórios, visualizados a partir da presença de importantes avenidas e 

bairros como 

 Av. Dr. Guarany (bairro Derby), Av. John Sanford (bairro Junco) e Av. do 

Contorno (bairro Campo dos Velhos) com importantes implantações de 

núcleos de comércio, via supermercados e pequenos comércios instalados 

nessas áreas para onde o Estado direcionou seus investimentos com a 

duplicação de avenidas, requalificação de praças, construção de parques, 

entre outros benefícios (Ibdi, 2010, p.177). 

 

Alimenta-se, nesse direcionamento, um olhar aguçado que nota, às vezes, as ações dos 

promotores em tela confundirem-se com as do Estado, já que este “em diversas instâncias e na 

maioria dos casos, visa e trabalha para criar condições que viabilizem o processo de 

acumulação e reprodução das classes sociais e suas frações” (PAEZ, 2006, p. 43). 

Assim, na cidade de Sobral, acelera-se a "corrida" na aquisição de terrenos que vem 

alimentando o mecanismo de mercadorização do solo urbano e retroalimentação para os 

investidores, a exemplo do que se observa de forma dinâmica no bairro Renato Parente, a 

partir da fig. 6. 
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Fig. 6: Residências de alto valor no bairro Renato Parente 
 

 
Fonte: LIMA, 2013 

 

Este bairro em Sobral é um dos que mais se expande e materializa novas formas de 

consumo e recortes do solo urbano, alimentando investidores, degradando novos espaços de 

natureza, uma vez que o mesmo está aos “pés” da Serra da Meruoca, o que instiga os novos 

residentes terem contato mais íntimo com a natureza.  

Como resultado sobre a edificação do solo urbano deste bairro, felicita-se sua 

localização ao possibilitar residir nos limites verdes da cidade, o que visivelmente materializa 

condições segregantes de acesso e uso do solo, uma vez que as residências, em sua grande 

maioria, são padronizadas em seus estilos, o que explicita o vetor social dos seus inquilinos.  

 

CONSIDERAÇÕES  

A forte atuação dos agentes em destaque, além de condicionar um revigoramento do 

capital imobiliário e a posterior exacerbação do valor do solo urbano e acesso à moradia na 

cidade, expõe outra faceta negativa que é o forçamento de alocação de moradia e vivências 

em espaços insalubres, localizados nas piores partes infraestruturais na urbe em tela, 

reproduzindo uma ciranda de condições sub-humanas, que transvestem uma imagem sempre 

negativa destes espaços em constante ocupação. 

Lembrando então que a mancha da cidade de Sobral, à medida que se expande, leva 

consigo as nuances que perfazem o poder de atuação dos agentes narrados e seus respectivos 

objetivos, mas também incrementa disparidades ambientais em diferentes pontos e 

circunstâncias, exaurindo o meio natural e sua composição, alimentando um conjunto de 

fragilidades em meio a este "carnaval" de retaliação e consumação da malha urbana, uma vez 

que associam-se, para as fragilizações em detalhe, à existência e execução das atividades 

industriais reinantes na cidade. 
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Nesse encaminhamento, Sobral, dada a narrativa exposta, tem o uso de seu solo 

redimensionado para além do senso capital de consumo, mas também de segregação de uma 

coletividade que usa a cidade, não usufruindo dela, do ponto de vista infraestrutural e 

imagético, como as partes ditas mais ricas usufruem. Desenha-se assim na cidade, uma 

realidade com várias facetas. 

A realidade é que a cidade se exponencializa, mas também ajuda a dinamizar e 

congratular condições e produtividades econômicas entre diferentes cidades na parte Norte do 

Estado do Ceará. Estas condições arquitetam-se na variedade de serviços, comércios e 

atividades industriais, o que demanda, em Sobral, uma maior parcelificação e uso do solo 

urbano, momento que consubstancia as várias facetas em seu processo organizativo. 

Considerando estas ideias é que nesta parte deste trabalho, opta-se em não denominá-

la de conclusões e ou considerações finais, pois se entende ser este processo além de 

dinâmico, também duradouro e persistente, fato que ilustrará sempre novos diálogos, com 

novos sujeitos e condições, criando  momentos que permitirão novas reflexões, convidando de 

forma insistente, a continuar este debate. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é fazer uma investigação sobre as condições do trabalho 
doméstico no Brasil, a partir do conceito de trabalho decente, entendido como o trabalho 
produtivo, que gera renda adequada ao sustento do trabalhador e sua família, ao mesmo tempo 
em que respeita os direitos fundamentais no emprego. Para tanto, o artigo traz inicialmente 
uma discussão sobre o trabalho na sociedade capitalista usando o referencial teórico 
explicitado por Karl Marx que incorpora a natureza do trabalho doméstico na sociedade 
capitalista. Em seguida, apresenta-se uma breve evolução da legislação para os empregados 
domésticos no Brasil, focando as mudanças introduzidas pelo recém-aprovado Projeto de 
Emenda Constitucional (PEC) 478/2010. Para traçar o perfil do trabalho doméstico no Brasil, 
são analisados os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do ano de 
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2011. Os principais resultados da análise empírica demonstraram que existe um reduzido grau 
de decência nas condições do trabalho doméstico no Brasil, que se evidencia nos baixos níveis 
de rendimento, na alta informalidade, na dificuldade de acesso à educação, formação 
profissional e sindicalização. Por esta razão, discute-se, finalmente, que a referida lei pode (ou 
não) ter um papel relevante na promoção do trabalho doméstico decente, haja vista que os 
arranjos que forem feitos, em adaptação à nova lei, podem ser mais (ou menos) efetivos na 
melhoria das condições do trabalhador doméstico no país. 
Palavras-chave: Trabalho doméstico; Trabalho decente, PEC 478/2010. 
 
Abstract: The aim of this work is to analyze the conditions of domestic work in Brazil, from 
the concept of decent work, understood as the productive work that generates adequate 
income to the maintenance of the worker and his family, at the same time respecting the 
fundamental rights at work. Therefore, this paper presents an initial discussion of work in 
capitalist society using the theoretical framework explained by Karl Marx that incorporates 
the nature of domestic labor in capitalist society. Then, it presents a brief evolution of 
legislation for domestic workers in Brazil, focusing on the changes introduced by the newly 
approved  Amendment Constitutional Project (PEC) 478/2010. To profile the domestic 
worker in Brazil, data from the National Household Sample Survey (PNAD) of 2011 are 
analyzed. This empirical analysis shows that even today it is possible to identify the 
vulnerable condition of the professional category of domestic workers, which is evident in the 
low levels of income, in the high informality, in the difficulty of education access and 
vocational training, unionization. For this reason, it is argued, finally, that this law may (or 
may not) has an important role in promoting decent domestic labor, considering that the 
arrangements that are made in adapting to the new law, may be more (or less) effective in 
improving in the conditions of domestic workers in the country. 
Keywords: Domestic labor; Decent labor; PEC 478/2010.  
 
Resumen: El objetivo de este trabajo es hacer una investigación sobre las condiciones del 
trabajo doméstico en Brasil, a partir del concepto de trabajo decente, entendido como el 
trabajo productivo, que genera renta adecuada al sustento del trabajador y su familia, al 
mismo tiempo en que respeta los derechos fundamentales en el empleo. Para tanto, el artículo 
trae inicialmente una discusión sobre el trabajo en la sociedad capitalista usando el referencial 
teórico explicitado por Karl Marx que incorpora la naturaleza del trabajo doméstico en la 
sociedad capitalista. En seguida, se presenta una breve evolución de la legislación para los 
empleados domésticos en Brasil, visando los cambios introducidos por el recién aprobado 
Proyecto de Emenda Constitucional (PEC) 478/2010. Para delinear el perfil del trabajo 
doméstico en Brasil, son analizados los datos de la Pesquisa Nacional por Muestra de 
Domicilios (PNAD) del año 2011. Los principales resultados del  análisis empírico 
demostraron que existe un reducido grado de decencia en las condiciones del trabajo 
doméstico en Brasil, que se evidencia en los bajos niveles de rendimiento, en la alta 
informalidad, en la dificultad de acceso a la educación, formación profesional y 
sindicalización. Por esta razón, se discute, finalmente, que la referida ley puede (o no) tener 
un papel relevante en la promoción del trabajo doméstico decente, en vista que los arreglos 
que sean hechos, en adaptación a la nueva ley, pueden ser más (o menos) efectivos en la 
mejoría de las condiciones del trabajador doméstico en el país. 
Palabras-clave: Trabajo doméstico; trabajo decente, PEC 478/2010. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é fazer uma investigação sobre as condições do trabalho 

doméstico no Brasil, a partir do conceito de trabalho decente desenvolvido pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), entendido como o trabalho produtivo1, que gera renda 

adequada ao sustento do trabalhador e sua família, ao mesmo tempo em que respeita os 

direitos fundamentais no emprego, como segurança, equidade, proteção social adequada, 

normas sociais, direitos dos trabalhadores e diálogo social (OIT, 2013). 

A motivação para essa pesquisa é a promulgação do Projeto de Emenda Constitucional 

– PEC 478/2010, que iguala as condições do trabalhador doméstico às dos demais 

trabalhadores da economia estendendo a este grupo diversos benefícios que, embora previstos 

na constituição, não se aplicavam às babás, empregadas domésticas, motoristas, etc. A 

questão central que norteia o estudo é a avaliação de quão decente é o trabalho doméstico no 

Brasil hoje e, como e em que medida, a referida lei poderá contribuir para aumentar o grau de 

decência neste ramo de atividade. 

Esse tipo de trabalho, segundo destaca o Relatório da Organização Internacional do 

Trabalho, é a forma de ocupação de cerca de 52 milhões de pessoas no mundo, a maioria 

mulheres (83%), representando 7,5% do emprego assalariado mundial2. Não obstante tal 

representatividade, o relatório aponta grande vulnerabilidade neste ramo de atividade, 

destacando que cerca de 29,9% estão excluídos da legislação laboral nacional, 45% não têm 

direito a descanso semanal ou férias anuais remuneradas e mais de um terço das trabalhadoras 

domésticas não têm direito à proteção à maternidade (ILO, 2013). 

O Brasil também se destaca nesse aspecto, como sendo o país com a maior população 

de trabalhadores domésticos do mundo, em números absolutos, constituindo um total de 7,2 

milhões, sendo 6,7 milhões de mulheres (17% do total das mulheres que trabalham no Brasil) 

e 504 mil homens, segundo o estudo citado, que foi realizado em 117 países do mundo. Vale 

destacar que, segundo a OIT (2012), o trabalho doméstico desempenha um papel de suma 

importância, pois ele possibilita a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Não 

obstante, apesar de o trabalhador doméstico ter grande importância na cadeia de cuidados 

requeridos pela dinâmica familiar, os trabalhadores dessa área representam o elo mais fraco 

                                                             
1 Vale notar, que o conceito de trabalho produtivo da OIT difere do conceito de trabalho produtivo em Marx. 
Para Marx, o trabalho produtivo se refere aquele que gera mais valia, ou seja, realizado na esfera da produção de 
mercadorias, enquanto que, para a OIT o trabalho produtivo está relacionado ao trabalho que possui 
remuneração. 
2 Esses números também excluem as crianças trabalhadoras domésticas menores de 15 anos que não estão 
incluídas nas pesquisas utilizadas pelo relatório. Entretanto, no ano de 2008, esse número foi estimado pela OIT 
em 4,7 milhões. 
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dessa cadeia, carecendo de proteção social e condições de trabalho mais adequadas. Nessa 

categoria de trabalho, a proporção de trabalhadores homens é baixa, uma parcela considerável 

exerce a profissão sem carteira de trabalho assinada, obtendo baixo rendimento, acesso 

mínimo aos sindicatos, jornada de trabalho bastante extensa, além da dedicação de diversas 

horas diárias aos afazeres domésticos em suas próprias moradias.  

O relatório anteriormente citado aponta também que os trabalhadores domésticos 

possuem reduzida capacidade de investir na aquisição de bens e serviços que apoiem a 

execução das atividades domésticas e de cuidado e, geralmente, residem em locais com 

precariedade de oferta de serviços públicos como, por exemplo, a existência de creches. 

Ademais, se trata de uma ocupação na qual a não observância dos direitos humanos e dos 

direitos fundamentais no trabalho é marcante e, além da violação dos direitos trabalhistas, em 

muitos casos, tem-se a existência de discriminação e de assédio moral e sexual. 

Na tentativa de melhorar as condições dos trabalhadores domésticos no Brasil, a 

introdução recente de mudanças na legislação, tem buscado amenizar o problema da 

vulnerabilidade existente nesse ramo. O Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 478/2010 

iguala as condições do trabalhador doméstico – empregados domésticos, babás, motoristas, 

caseiros e outros – às de outros trabalhadores e garante a eles diversos benefícios. Ela prevê a 

ampliação dos direitos trabalhistas dessa classe , garantindo aos trabalhadores domésticos a 

obrigatoriedade de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), carga 

horária semanal de 44 horas, hora extra e adicional noturno, auxílio creche e pré-escola, entre 

outros (BRASIL, 2013). 

Tais mudanças estão sucitando grande debate na atualidade, uma vez que, se por um 

lado a referida lei pode melhorar as condições de vida e trabalho, por outro lado, ao elevar os 

custos desse trabalho, poderá se traduzir em resultados decepcionantes, como demissões, 

subcontratações, emprego irregular, dentre outros reflexos. 

Nessa perspectiva de contribuir com este debate e no intuito de cumprir seu objetivo, 

este artigo se divide em quatro seções além desta breve introdução e dos comentários finais. 

Na sequência, a seção 2 traz uma discussão sobre o trabalho na sociedade capitalista usando o 

referencial teórico explicitado por Karl Marx, em O Capital, o qual incorpora a natureza do 

trabalho doméstico à sociedade capitalista. A seção 3 faz uma breve evolução da legislação 

para os empregados domésticos no Brasil, focando as mudanças introduzidas pelo Projeto de 

Emenda Constitucional (PEC) 478/2010. A seção 4 analisa os dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) do ano de 2011, traçando um perfil recente do trabalho 
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doméstico no Brasil. A seção 5 faz alguns apontamentos sobre a lei e seus possíveis impactos 

para o aumento do grau de decência no trabalho nesse ramo de atividade. 

 

 Trabalho, capitalismo e trabalho doméstico: breves notas sobre as ideias de Marx3 

O trabalho, na sociedade capitalista, foi um fenômeno compreendido em amplitude 

por Marx. O trabalho humano, em condições específicas de existência, quais seja, submetido à 

lógica da valorização do capital, é a tônica que confere ao sistema as condições para a 

acumulação. 

Em sua crítica à economia política, descrita em O Capital, Marx discute que o trabalho 

aparece como uma característica específica da vida humana e a força de trabalho4, ao ser 

convertida em mercadoria no modo de produção capitalista, figura como o aspecto 

fundamental da valorização do capital. Segundo o autor, o desenvolvimento do modo 

capitalista de produção pressupõe que a força de trabalho apareça no mercado como uma 

mercadoria, que possa ser comprada pelo possuidor de dinheiro, o capitalista, ao qual 

pertencerá o direito de uso e o produto de seu trabalho.  

Para que isso ocorra são requeridas as seguintes condições: i) o trabalhador ser ele 

mesmo proprietário da sua força de trabalho, logo, ele não pode ser servo ou escravo, deve ser 

uma pessoa livre e, portanto, a venda da sua força de trabalho precisa ser temporária; ii) o 

trabalhador deve ser compelido a vender a sua força de trabalho no mercado, ou seja, ele não 

pode ser proprietário dos meios de produção, o que lhe permitiria produzir e vender outras 

mercadorias no mercado de bens e serviços. Portanto, essa condição implica que o trabalhador 

seja “livre” dos meios de produção.  

Esse processo, que levou ao surgimento da força de trabalho como mercadoria foi o 

resultado de um desenvolvimento histórico que provocou a transição do feudalismo ao 

capitalismo, aspecto analisado por Marx quando ele trata da acumulação primitiva ou da 

constituição do capital original. 

A partir dessas condições, para que seja possível converter dinheiro em capital, que é a 

finalidade da sociedade capitalista, o dono dos meios de produção precisa encontrar, no 

mercado, o trabalhador “livre” e “disposto” a vender a sua força de trabalho. Ao encontrá-lo, 

o capitalista une esse elemento ao capital adiantado na forma de meios de produção, sobre os 

quais o trabalhador atua transferindo valor e agregando valor, de forma a produzir 

                                                             
3 Esta seção está baseada em Marx (1983), livro I, tomos 1 e 2 e livro III, volume 4. 
4 Marx diferencia trabalho de força de trabalho. Por trabalho, compreende a atividade orientada a um fim, 
enquanto que a força de trabalho (capacidade de trabalho) se refere ao conjunto das capacidades físicas e mentais 
que o ser humano coloca em ação sempre que estiver produzindo um valor de uso qualquer. 
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mercadorias que servirão a outras pessoas por meio da troca. O capital se torna assim uma 

relação social, na medida em que, através dos diversos trabalhos concretos as pessoas 

satisfazem as necessidades e trabalham, indiretamente, para outras. 

Marx analisa a mercadoria força de trabalho como tendo dois aspectos essenciais – 

valor de uso e valor. O valor de uso, ou a sua utilidade, é o próprio trabalho e, o seu valor de 

troca, corresponde ao tempo de trabalho necessário para a sua produção, ou seja, o valor 

necessário para a existência do trabalhador enquanto um ser humano. Isso porque, para a sua 

manutenção, o trabalhador precisa de uma dada quantidade de meios de subsistência, 

portanto, o tempo de trabalho necessário à produção da mercadoria força de trabalho é igual 

ao tempo de trabalho necessário à produção dos meios de subsistência requeridos à 

manutenção do trabalhador e de sua família, uma vez que o dono da força de trabalho é 

mortal.  

É importante salientar, que o trabalhador apenas aluga (aliena) a sua força de trabalho 

ao capitalista, ou seja, ele continua sempre sendo proprietário de sua força de trabalho de 

forma que, seu proprietário vende apenas o direito de uso. O que de fato pertence ao 

capitalista é o direito de uso do trabalho, mas não a mercadoria força de trabalho. É 

importante destacar também que, na sociedade burguesa, o salário do trabalhador aparece 

como preço do trabalho, definido em conformidade com o que seria uma cesta de consumo 

“normal”5 dos trabalhadores.  

Mas, a questão relevante em Marx é como o trabalho se torna o elemento essencial na 

valorização do capital. Para o autor, a peculiaridade do modo de produção capitalista, reside 

no fato de que o processo de consumo da força de trabalho é, simultaneamente, o processo de 

produção de mercadorias e de produção de mais valia, ou seja, o processo é, ao mesmo tempo, 

de trabalho e de valorização. Ao longo da jornada de trabalho, o laborador produz valores de 

uso, que pertencem integralmente ao capitalista e, o processo só faz sentido, porque o 

capitalista almeja obter ao final deste, mais dinheiro do que adiantou. Ele precisa, portanto, 

repor o capital adiantado na compra de meios de produção e o valor gasto com o pagamento 

da força de trabalho e ainda, obter um valor a mais – a mais valia – sem a qual não faria 

nenhum sentido se engajar em alguma atividade produtiva.  

Entretanto, a fim de que ocorra a valorização do capital adiantado, é preciso que a 

mercadoria, que é a fonte do valor, funcione adequadamente na criação de valor e mais valor 

(mais valia) e essa mercadoria única e especial ao capitalista é a força de trabalho. Essa 

                                                             
5 Essa definição se dá através da luta de classes e, segundo Marx, acaba tendo, em todo país e em dado período, 
uma influência de elementos históricos e morais. 
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funciona ao longo de toda uma jornada de trabalho, independente do tempo que o trabalhador 

precisa para obter o equivalente aos seus meios de sobrevivência. De fato, o capitalista, pagou 

por uma jornada inteira de trabalho e todo o produto dela lhe pertence e é ai que reside o 

aspecto central da apropriação capitalista. 

Embora a sociedade capitalista se apresente como o universo da igualdade e das 

liberdades individuais, dando a impressão que todo o trabalho foi pago, na verdade, o que 

prevalece é a lei da apropriação capitalista. Nessa, o trabalhador é explorado porque parte do 

produto do seu trabalho não é paga, mas apropriada pelo capitalista, uma vez que não se trata 

de troca de equivalentes, mas de valores desiguais.  

Por essa razão, Marx discute que o valor do trabalho é apenas uma expressão 

irracional para o valor da força de trabalho, porque, esse montante tem que ser sempre menor 

que seu produto-valor, uma vez que o capitalista sempre o faz funcionar por mais tempo do 

que o necessário para a reprodução de seu próprio valor. Assim, o valor que representa a parte 

paga da jornada de trabalho aparece como preço da jornada total, inclusive com as horas não 

pagas. Portanto, a forma salário extingue todo o vestígio da divisão da carga horária em duas 

partes: trabalho necessário, na qual o trabalhador produz o essencial para a reprodução de seu 

próprio valor e; tempo de mais-trabalho (tempo de trabalho excedente), no qual o trabalhador 

labora gratuitamente para o capitalista. Todo o trabalho aparece como pago e a forma salário 

torna invisível a verdadeira relação, contudo mostra justamente o contrário dela6. 

Vale notar, outro aspecto interessante da análise marxista. Ele insere a possibilidade de 

que o capitalista possa se utilizar da manipulação da jornada de trabalho como modo de 

aumentar o montante de mais valia que ele se apropria. Segundo Marx, o capitalista pode 

extrair determinado quantum de mais trabalho sem conceder ao trabalhador o equivalente ao 

tempo de serviço necessário para seu próprio sustento. Se não houver limitação legal da 

jornada de trabalho, o capitalista pode ainda, arbitrariamente e por interesses momentâneos, 

destruir a regularidade da ocupação e impor ao trabalhador a alternância de períodos de 

sobretrabalho e de desemprego relativo ou absoluto, fragilizando ainda mais a condição da 

classe trabalhadora. 

Seguindo em seu raciocínio, ao mencionar a tendência de longo prazo do sistema 

capitalista, o autor discute a mudança da composição orgânica do capital e seus efeitos sobre a 

                                                             
6 É sob esta forma aparente que repousam todas as concepções jurídicas tanto do trabalhador quanto do 
capitalista. Segundo Marx, no modo de produção capitalista, aparenta ser o mundo da liberdade e dos direitos 
individuais e de propriedade, pois prevalecem as trocas de equivalentes, o salário pelo trabalho. Na verdade, a 
mais valia apropriada pelo capitalista pressupõe justamente o oposto, a exploração e apropriação do trabalho 
pelo capital. 
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classe trabalhadora e a acumulação. Segundo Marx, o desenvolvimento das forças produtivas 

da sociedade pressupõe o aumento da parte constante do capital (máquinas, instalações, 

plantas industriais, insumos, etc.) em relação à parte variável (força de trabalho). Daí decorre 

dois efeitos: a elevação do desemprego com a constituição de uma população relativamente 

supérflua ao capital, que ele denomina de exército industrial de reserva e a queda tendencial 

da taxa de lucro, produzida pela parcela cada vez menor de participação da força de trabalho7 

na produção. Esses fatores irão produzir as condições fundamentais para que o próprio 

sistema se encontre em contradição intransponível, à medida que o capitalismo avança. 

Destacadas as questões centrais quanto ao trabalho e sua natureza na sociedade 

capitalista, uma distinção importante e necessária ao se abordar o trabalho doméstico, é 

discutir um aspecto importante em Marx que é a distinção entre trabalho produtivo e 

improdutivo. Segundo o autor, o trabalho produtivo na produção capitalista é o  assalariado 

que, além de reproduzir o valor da própria força de trabalho, produz mais valia para o 

capitalista. O trabalho improdutivo, por sua vez, não possui essas duas propriedades, mas 

mantém a característica de se constituir em força de trabalho, que precisa ser reposta, assim 

como o produtivo. Ademais, no caso daquele, o trabalhador transforma dinheiro em capital e 

gera mais valia para o capitalista; e no caso deste, ele é uma despesa, que deve ser coberta 

pela renda gerada pela mais valia. 

Marx discute, neste aspecto, que o capitalismo requer a existência de uma série de 

atividades fundamentais ao andamento da produção entre elas a de gerência, supervisão, 

operações auxiliares, que se configuram como trabalho improdutivo, no sentido evidenciado. 

Desse modo, podem ser classificados como improdutivo o trabalho em atividades como 

comércio, sistema financeiro, prestação de serviço de natureza diversa, assim como o Estado. 

Olhando por esse prisma, o trabalho doméstico se enquadra como improdutivo, uma vez que 

deve ser pago com a mais valia gerada pelo processo produtivo.  

A distinção não sugere de forma alguma que estas sejam atividades parasitárias, mas 

sim, atividades necessárias ao capital, uma vez que trabalho produtivo e improdutivo são 

interdependentes. Sem este último, o processo de produção teria de realizar sozinho a mais 

valia, o que seria impossível. Assim, o trabalho improdutivo exerce uma função social que é 

de fundamental importância para a eficácia do processo produtivo capitalista, não sendo, por 

                                                             
7 Vale ressaltar que: i) Marx assume que é uma redução relativa, ou seja, em termos absolutos, tanto o capital, 
quanto o trabalho empregado aumentam.; ii) A queda da taxa de lucro não implica a queda da massa de lucro que 
se eleva por estar materializada numa maior massa de mercadorias e; iii). Existem fatores que podem atuar 
retardando a queda tendencial dos lucros, como o rebaixamento dos salários, o comércio exterior, a redução do 
preço do capital constante, entre outros.  
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isso, combatido pelo capitalismo, mas apenas regulado de forma a obter a máxima eficiência 

do capital.  

Vale mencionar, que é errônea a crença de que trabalho produtivo é apenas aquele 

ligado à produção de mercadorias, não englobando o trabalho intelectual ou produtos 

intangíveis, como os serviços. Desde que estes estejam vinculados à produção de mais valia, 

estando o trabalho subordinado ao capital pelo capitalista que emprega esta força de trabalho 

(por exemplo, engenheiros, professores, atores, músicos, etc.), estes devem ser considerados 

produtivos, já que a venda desses serviços no mercado repõe os salários e lhe rende mais 

valia.  

A partir do exposto é possível perceber que o trabalho doméstico constitui um aspecto 

fundamental à valorização do capital e, ainda que não se constitua em trabalho produtivo, no 

sentido discutido por Marx, por não estar diretamente ligado à produção, propicia todo um 

aparato necessário para que o capital possa valorizar-se indefinidamente. Não obstante, esse 

ramo dos serviços costuma figurar entre os ramos mais periféricos do proletariado em que 

predominam aspectos como o subemprego, a desregulamentação e a fragilização extrema. O 

reconhecimento desse fato justifica a adoção de leis como a PEC 478/2010, como será 

discutido a seguir. 

 

PEC 478/2010 e os novos direitos aos trabalhadores domésticos 

 Anteriormente à década de 1970, nenhum direito, além dos salários, era previsto na 

legislação para os trabalhadores domésticos, diferentemente dos trabalhadores urbanos em 

empresas que possuíam direitos garantidos pela jurisprudência vigente. Em 1971, a Lei nº 

7.839 regulamentou esse tipo de trabalho, prevendo alguns direitos trabalhistas básicos ao 

trabalhador doméstico, como férias e benefícios previdenciários – ainda, porém, bem 

inferiores aos garantidos aos outros empregados. A Constituição de 1988 ampliou os direitos 

dos trabalhadores domésticos, contemplando: salário mínimo; irredutibilidade de salários; 

décimo terceiro salário; repouso semanal remunerado; gozo de férias anuais remuneradas 

acrescidas de um terço; licença gestante; licença paternidade e aviso prévio.  

Segundo o IPEA (2011), isso significa que até a década de 1970, os trabalhadores 

domésticos eram desconsiderados como grupo produtor de trabalho e objeto de direitos 

trabalhistas e sociais. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída em 1943, 

ignorou a existência desta ocupação profissional que, já naquele momento, empregava um 
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grande contingente de brasileiros, responsáveis pelas tarefas de cuidados com casas e famílias 

de seus empregadores.  

Ainda de acordo com o IPEA, este tratamento desigual foi reafirmado pela 

Constituição Federal de 1988 que, apesar de garantir novas conquistas como o salário 

mínimo, o décimo terceiro salário e a licença maternidade, deixou de estender às 

trabalhadoras domésticas os mesmos direitos assegurados aos demais trabalhadores 

brasileiros. Em 2001, a Lei nº 10.208 previu, de forma opcional ao empregador doméstico, a 

possibilidade de recolher, em favor do empregado doméstico, o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS), sendo previsto também, caso sejam realizados os depósitos no fundo, o 

direito ao seguro desemprego. 

Novas e amplas mudanças foram introduzidas na legislação, no sentido de ampliar os 

direitos dos empregados domésticos, com a aprovação do Projeto de Emenda Constitucional 

(PEC) 478/2010, que contempla os seguintes direitos: 

 Jornada de oito horas diárias e 44 horas semanais; 

 Hora extra superior a 50% da hora normal; 

 Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado; 

 Proteção do salário, sendo crime doloso a sua retenção; 

 Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança; 

 Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

 Proibição de discriminação por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil no 

que se refere a salários, exercício de funções e critérios de admissão; 

 Proibição de discriminação do trabalhador com deficiência; 

 Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos e 

de qualquer espécie a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos; 

 Seguro-desemprego; 

 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 Adicional noturno; 

 Proteção contra demissão sem justa causa; 

 Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda; 

 Creche gratuita para filhos e dependentes até 5 anos de idade; 

 Seguro contra acidentes de trabalho (BRASIL, 2013). 
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Se por um lado, essas mudanças almejam a valorização do trabalho e o aumento do 

grau de decência neste segmento, por outro, não há garantias de que as condições gerais do 

trabalhador doméstico realmente irão melhorar a partir da nova lei, tendo em vista seus 

impactos, sobretudo, no custo do trabalho. Os novos arranjos que poderão surgir a partir das 

mudanças, poderão impedir que os avanços previstos se traduzam em benefícios aos 

trabalhadores domésticos, como será discutido na seção 5. 

 

Análise exploratória do perfil dos trabalhadores domésticos no Brasil em 2011 

Base de dados 

O presente estudo tem por base as informações coletadas na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2011. A PNAD é uma pesquisa feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em uma amostra de domicílios brasileiros e que, 

por ter propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas. 

As variáveis estudadas são: sexo, cor, considerando-se brancos e não brancos 

(amarelo, negro e pardo), grupos de escolaridade definidos em intervalos de estudo de 0 a 4, 5 

a 8, 9 a 11 e 12 ou mais anos de estudo. O perfil etário é organizado nas etapas de 16 a 19, 20 

a 24, 25 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 a 65 anos de idade. Além dessas variáveis, tem-se 

a sindicalização, a jornada de horas de trabalho (15 a 39 horas e de 40 a 44 horas) e os 

benefícios recebidos pelos trabalhadores. 

A formalização do trabalho, diz respeito à carteira assinada e contribuições 

previdenciárias e, para isso o rendimento foi divido em faixas de salários mínimos. Os dados 

desse trabalho foram ponderados pelo fator de expansão de cada indivíduo da PNAD. 

Além disso, os dados foram obtidos por um programa estatístico denominado Stata, 

contendo uma amostra apenas de ocupados domésticos. 

 

Resultados 

A análise estatística dos dados tem por objetivo traçar o perfil dos trabalhadores 

domésticos no mercado de trabalho brasileiro em 2011. 

No gráfico 1, evidencia-se a distribuição dos ocupados por setor de atividade, que 

mostra que o setor que mais emprega é o de serviços. Esse setor apresenta uma proporção de 

34,76% em 2011, seguido pelo comércio, com 18,99% dos ocupados em 2011. A indústria, 

por sua vez, propiciou ocupação para 13,44% dos trabalhadores no país.  
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No que se refere aos trabalhadores domésticos, esses representaram, em 2011, 

aproximadamente 7,64% da população ocupada. Segundo a CLT são considerados 

trabalhadores domésticos os que prestam serviços de natureza contínua e com finalidade não 

lucrativa no domicílio de pessoas físicas e/ou famílias. Desse modo, fazem parte dessa 

categoria cozinheiros, governantas, babás, lavadeiras, faxineiros, vigias, motoristas 

particulares, jardineiros, acompanhantes de idosos e caseiros de propriedades sem finalidade 

lucrativa, entre outros. 

 

 

Gráfico 1- Distribuição percentual do número de ocupados, por setor de atividade 
econômica, no Brasil - 2011 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Pnad (2011) 

 

Em relação ao gênero, a tabela 1 mostra que o serviço doméstico é exercido 

predominantemente por mulheres. Cerca de 92,59% dos domésticos eram do sexo feminino, 

contra apenas 7,41% do sexo masculino em 2011. Essa é, portanto, uma atividade histórica e 

culturalmente ligada às habilidades consideradas femininas. Ressalta-se, que as trabalhadoras 

domésticas desempenham um papel importante na cadeia do cuidado, pois suavizam para 

outras mulheres a pressão gerada pela necessidade de compatibilizar a inserção no mercado de 

trabalho com as responsabilidades familiares.  

 
Tabela 1 - Proporção das pessoas ocupadas por sexo e cor no mercado de trabalho no 
Brasil de 2011 
Gênero (%) Homem Mulher  Mulher Branca Mulher não branca 

 7,41 92,59  32,78 59,81 
      
Cor (%) Brancos Não Brancos  Homem Branco Homem não branco 

 35,35 64,65  2,57 4,84 
Fonte: Elaboração própria a partir de  dados da Pnad (2011) 
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Outra característica das funcionárias domésticas é mostrada no gráfico 2. Dentre a 

mão de obra feminina ocupada, cerca de 64,65% em 2011 são não brancas. Este resultado não 

chega a surpreender, já que, sabidamente, há uma maior concentração de mulheres não 

brancas nas funções menos valorizadas do mercado de trabalho. Essa cumulatividade de 

gênero e raça como fatores de desigualdade social e ocupacional se mostra bastante 

contundente no país. Levando em consideração o desenvolvimento desigual do Brasil, desde a 

colonização, observa-se que as mulheres não brancas, frequentemente, compõe famílias de 

baixa renda e de escolaridade mais baixa. Isso, normalmente, limita suas possibilidades de 

inserção em segmentos mais estruturados do mercado de trabalho. 

 

  
Gráfico 2- Distribuição percentual, segundo a cor, das mulheres 
domésticas no Brasil de 2011 
Fonte: Elaboração própria a partir de  dados da Pnad (2011) 

 

Com respeito à escolaridade, observa-se que este é um aspecto de grande 

vulnerabilidade da categoria. Como ilustrado no gráfico 3, no ano de 2011, aproximadamente 

13,07% dos trabalhadores domésticos não tinha nenhum estudo. O grupo de 01 a 04 anos de 

estudo é o mais representativo (quase 40%). Vale notar, que a maioria tem até o ensino 

fundamental.  

A participação de trabalhadoras com ensino médio completo (de 05 a 08 anos) foi de 

22,70%, em 2011, e aqueles com curso superior incompleto (de 09 a 11 anos) representou 

22,30% neste ano. Tal resultado expressa uma importante diferenciação das ocupações nos 

serviços domésticos. Algumas delas requerem uma maior escolaridade, como é o caso dos 

acompanhantes de idosos (com tendência de crescimento diante do envelhecimento da 
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população, da diminuição do tamanho das famílias e da maior inserção feminina no mercado 

de trabalho). Além destas, outras relacionadas à prestação de serviços de saúde no domicílio, 

requerem maior qualificação e escolaridade o que também reflete nos índices demonstrados. 

 

 
Gráfico 3- Distribuição percentual do número de trabalhadores domésticos 
por faixas de escolaridade no Brasil em 2011 
Fonte: Elaboração própria a partir de  dados da Pnad (2011) 

 

Com relação à faixa etária, verifica-se que aproximadamente 60% dos trabalhadores 

domésticos estão entre as faixas de 30 a 59 anos de idade (gráfico 4). Ou seja, são, 

normalmente, pessoas mais velhas, chefes de família, que tiveram pouca oportunidade de  

melhor inserção no mercado de trabalho. Por ser uma profissão de menor valorização, 

percebe-se uma tendência de queda na participação de pessoas mais jovens nessa categoria 

profissional, embora ela ainda seja significativa. Nota-se, quanto a este aspecto, que quase 

12% dos trabalhadores domésticos, em 2011, situavam-se nas faixa etária entre 16 a 24 anos. 

Como os jovens têm maior nível de escolaridade e preferem buscar outras alternativas de 

ocupação, com maiores chances de progresso e status profissional, ou ainda, por exigência 

das famílias empregadoras que preferem pessoas mais experientes, o trabalho doméstico tem 

absorvido crescentemente mulheres adultas em faixas etárias mais elevadas. 
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Gráfico 4- Distribuição percentual do número de trabalhadores 
domésticos por idade no Brasil em 2011 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Pnad (2011) 

 

A tabela 2 mostra o percentual de domésticos sindicalizados e a sua jornada de 

trabalho. No que se refere à sindicalização da categoria, nota-se que em quase atotalidade 

(97,57%) não é filiada a nenhum sindicato, o que sugere que essa categoria está desprovida de 

uma entidade que defenda seus direitos. Quanto a jornada de trabalho, destaca-se que um 

expressivo percentual dos trabalhadores domésticos, cerca de 29,3% do total, trabalha acima 

da jornada de trabalho normal que é de 44 horas. Constata-se, no entanto, que os 

trabalhadores que se situam na faixa de 15 a 39 horas representam 34,96% do total e aqueles 

que trabalham entre 40 a 44 horas, 35,81%. 

 
Tabela 2 – Sindicalização e jornada de trabalho- percentual dos 
trabalhadores domésticos no Brasil em 2011 

Atributo 2011 
Vinculação a Sindicato (%)  
Sindicalizados   2,43 
Não sindicalizados 97,57 
Horas trabalhadas (%)  
15 a 39 34,96 
40 a 44 35,81 

     Fonte: Elaboração própria a partir de  dados da Pnad (2011). 

 
Outro ponto a ser observado, se refere aos indicadores dos benefícios recebidos por 

essa categoria de trabalhadores (tabela 3). Vale notar, que estes são usuais nessa profissão. 

Com excessão do benefício de alimentação que é recebido por cerca de 41,26% dos 

trabalhadores domésticos, as demais benefícios estão bastante ausentes nas relações de 

trabalho dessa categoria. Por exemplo, o auxílio no transporte é recebido por menos de 1/3 

dos trabalhadores (31,55%), enquanto o auxílio educação não chega a 1%. 
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Tabela 3- Benefícios recebidos pelos trabalhadores domésticos no Brasil - 
2011 
Benefícios 2011 
Auxílio moradia 7,43 
Auxílio alimentação 41,26 
Auxílio educação 0,47 
Auxílio saúde 2,47 
Auxílio transporte 31,55 

Fonte: Elaboração própria a partir de  dados da Pnad (2011) 

 
Quanto à questão do grau de formalidade no trabalho, é possível perceber uma grande 

vulnerabilidade dessa categoria. Observou-se que apenas 30,57%, ou seja, menos de um terço 

do total de trabalhadoras e trabalhadores domésticos possuíam carteira de trabalho assinada 

(gráfico 5), enquanto 69,43%, estavam na informalidade. Nesse ano de 2011, esses 

trabalhadores ainda não contavam com mudanças na legislação introduzidas pela PEC 

478/2010, portanto, além de não terem a mesma igualdade garantida pela constituição 

brasileira, como FGTS e seguro desemprego, ainda eram desprovidos dos benefícios que 

gozam aqueles que possuem carteira assinada, como a comprovação de tempo de serviço para 

aposentadoria, o gozo de benefícios previdenciários, sem falar do estabelecimento de um 

patamar salarial mínimo. 

 

 
Gráfico 5- Distribuição percentual do número de trabalhadores 
domésticos por carteira assinada no Brasil em 2011. 
Fonte: Elaboração própria a partir de  dados da Pnad (2011). 

 
 

Apesar de representar apenas 7,41% da categoria, a proporção de trabalhadores 

domésticos do sexo masculino com carteira assinada (45,2%) era bem mais elevada em 

comparação às mulheres trabalhadoras (29,1%). Entre as trabalhadoras domésticas não 
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brancas, essa proporção era ainda menor (26%), enquanto para as brancas era de 31,5% 

(Tabela 4), indicando que existe um forte elemento de discriminação, por sexo e cor, nesta 

profissão. 

 
Tabela 4 - Distribuição proporcional dos trabalhadores domésticos com carteira 
assinada e contribuições previdenciárias por sexo e cor no Brasil em 2011 

Formalidade (%) Total Homem Mulher Mulher Branca Mulher não branca 

Carteira assinada 30,57 45,2 29,1 31,5 26 
      
Contribuição  
Previdenciária (%) 

Total Homem Mulher 
Mulher Branca Mulher não branca 

Contribuinte 35,92 52,9 31,5 36,4 29,7 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Pnad (2011) 

 
 

Em função da baixa proporção de trabalhadores domésticos com carteira de trabalho 

assinada, consequentemente, tem-se um baixo percentual da categoria com acesso à 

previdência social (gráfico 6). Em 2011, a proporção desse pessoal que contribuía para a 

previdência era de 35,92%. Vale ressaltar, que esse percentual de contribuintes é um pouco 

mais elevado do que aquele correspondente ao trabalho com carteira assinada pelo fato, 

sobretudo, de um contingente de ocupados domésticos contribuirem de forma autônoma, 

como fazem, por exemplo, alguns na condução de diaristas. Assim, os 64,08% que não 

contribuíam com a previdência, ficavam excluídos da garantia de benefícios da legislação, 

como auxílio maternidade, aposentadoria e auxílio doença. 

 

 
Gráfico 6- Distribuição percentual do número de trabalhadores domésticos 
por contribuição previdenciária no Brasil em 2011 
Fonte: Elaboração própria a partir de  dados da Pnad (2011) 
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Na tabela 5, observa-se ainda que, os percentuais de contribuições previdenciárias dos 

homens registram 52,9%, enquanto os das mulheres apenas 31,5%, acrescentando-se, que este 

é ainda menor quando comparado ao das mulheres não brancas (29,7%). 

Por fim, analisa-se o rendimento real desse grupo de trabalhadores como um aspecto 

bastante desfavorável. Conforme a tabela 5 registra, a maioria dos empregados domésticos 

(80,53%) recebiam, em 2011, até 1 salário mínimo, ou seja, R$ 678,00. Acrescenta-se ainda, 

que apenas 1,8% ganhavam de 2 a 3 salários mínimos (de R$ 629,00 a R$ 1.356,00) e apenas 

1,25% recebiam entre 4 e 5 salários mínimo. 

 

Tabela 5 - Distribuição proporcional da renda recebida pelos 
trabalhadores domésticos no Brasil em 2011 

Rendimento Total 
Até  R$ 678,00 80,53 
R$ 679,00 a R$ 1.356,00 1,80 
R$ 1.357,00 a R$ 2.034,00  1,25 
R$ 2.035,00 a  R$ 3.390,00 0,20 
R$ 3.391,00 a R$ 6.780,00 0,03 

Fonte: Elaboração própria a partir de  dados da Pnad (2011) 

 
A análise descrita anteriormente, demontrou que existe um elevado grau de 

precarização no âmbito do trabalho doméstico, que precisa avançar significativamente para 

conseguir enquadrar-se na categoria de trabalho decente. Esse quadro pode ter através PEC 

478/2010, uma perspectiva de melhoria, conforme a evolução dos arranjos insitucionais que 

prevalecerem entre demandantes e ofertantes desse serviço, como será discutido a seguir. 

 

A PEC 478/2010: perspectivas para o trabalho doméstico decente 

A promulgação da PEC 478/2010, lei que iguala as condições dos trabalhadores 

domésticos à dos demais do país, pode vir a exercer um papel fundamental na implementação 

de condições mais favoráveis para o aumento do grau de decência no segmento do trabalho 

doméstico, que conforme foi verificado, apresenta grande vulnerabilidade no mundo todo e, 

principalmente, no Brasil, como foi demonstrado pela análise dos dados extraídos da PNAD 

(2011). 

Dessa forma, os benefícios aos trabalhadores podem advir de obtenção de uma jornada 

de trabalho de 8 horas diárias, adicional noturno, auxílio creche e pré-escola, o que se estima 

poder causar aumento de 45% no custo de um empregado doméstico. Por causa disso, pode 

haver alto índice de demissões, sobretudo daqueles contratados por empregadores das classes 

B e C, além de aposentados, para os quais os custos seriam não negligenciáveis. 
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Dessa forma, um dos primeiros efeitos da lei pode ser a demissão em massa desses 

trabalhadores, por conta do alto custo imposto pela nova lei. Por outro lado, os empregadores 

poderão reduzir a frequência do uso desses serviços e utilizá-los apenas de forma esporádica, 

de modo a não incorrer em obrigações trabalhistas. Um terceiro efeito pode ser o estímulo à 

terceirização do serviço, por meio da contratação de prestadores especializados, de empresas 

desse setor8. 

Tanto no primeiro, quanto no segundo caso, haveria uma piora nas condições de vida 

do trabalhador, que poderia ter a regularidade do trabalho desfeita e alternar condições de 

trabalho excessivo com desemprego relativo ou absoluto, que não permitiriam obter o mínimo 

para a sobrevivência, como foi ressaltado por Marx, na seção 2. Nesses casos, o trabalhador 

não está ligado diretamente à produção da mais valia e o trabalho desses empregados 

domésticos, mesmo não valorizando o capital diretamente, permite que o empregador tenha 

mais tempo para cuidar do seu capital, por exemplo.  

No terceiro caso, quando o trabalho dos empregados domésticos for obtido por meio 

da contratação de empresas do setor, a situação pode melhorar ou mesmo piorar. Nessa 

situação, em que ocorreria a valorização direta do capital por meio da exploração dos 

empregados domésticos pelas empresas do setor, as condições de trabalho poderiam melhorar 

pela formalização, acesso aos direitos previdenciários, mas também poderiam sofrer 

retrocessos. Vale notar, o aumento da intensidade do trabalho, a redução dos rendimentos pelo 

rebaixamento salarial, por parte da influência dos empresários contratantes, o que reforçaria 

as características de desvalorização e de falta de decência neste ramo de atividades, tão 

representativo no país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi discutir as condições do trabalho doméstico no Brasil, a 

partir do conceito de trabalho decente da OIT, levando em consideração a mudança da 

legislação, a qual objetiva conceder os mesmos direitos dos demais trabalhadores da 

economia aos empregados domésticos através do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 

478/2010, recentemente aprovado. 

O marco teórico utilizado baseou-se na análise de Marx sobre o trabalho na sociedade 

capitalista e a parte empírica se apoiou nas estatísticas da Pesquisa Nacional por Amostra de 
                                                             
8
 Vale notar, que ampliação dos direitos das empregadas domésticas e a escassez desse tipo de mão de obra estão 

abrindo oportunidades para empresas que oferecem serviços residenciais terceirizados. Companhias já 
consolidadas no ramo de limpeza empresarial estão diversificando e oferecendo também serviços para as casas, 
como faxineiras, copeiros e garçons. Confira Gasparin (2013). 
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Domicílios (PNAD) de 2011, a partir da qual se constatou a existência de um reduzido grau 

de decência no trabalho doméstico no país, caracterizado por elevada informalidade, baixos 

rendimentos e ausência de benefícios adicionais, como alimentação e transporte, baixo grau 

de contribuição para o sistema previdenciário, dentre outros problemas. 

A partir do arcabouço teórico e das evidências empíricas, verificou-se que o trabalho 

doméstico se constitui um aspecto fundamental à valorização do capital e, embora sem ligar-

se diretamente à produção, propicia todo um aparato necessário para que o capital possa 

valorizar-se indefinidamente, no sentido analisado por Marx. Apesar disso, o emprego 

doméstico costuma figurar entre os ramos mais periféricos do proletariado sujeitando-se ao 

subemprego, desregulamentação e fragilização extremas. 

É nesse aspecto que a mudança da legislação, introduzida pela PEC 478/2010, traz 

expectativas positivas no que se refere à possibilidade de aumento do grau de decência do 

trabalho doméstico no Brasil, visto que pode contribuir para aumentar o grau de formalização, 

a proteção social e a ampliação dos direitos dos trabalhadores, de um modo geral. Contudo, a 

referida lei também se apresenta como contraditória na medida em que, embora as mudanças 

tenham como objetivo a valorização do trabalho e o aumento do grau de decência neste 

segmento, não há garantias de que as condições gerais dos trabalhadores domésticos 

realmente irão melhorar a partir da nova lei, tendo em vista seus impactos, sobretudo, no 

custo do trabalho. Os novos arranjos que poderão surgir a partir das mudanças, podem 

impedir que os avanços previstos se traduzam em benefícios aos trabalhadores domésticos no 

país.  

Por exemplo, dentre os efeitos adversos da mudança da legislação, pode surgir a 

dispensa de trabalhadores em virtude do maior custo; a redução da frequência da contratação 

e, finalmente, a contratação de prestadores especializados em substituição à contratação direta 

do trabalhador. Nesses casos, existe uma grande incerteza sobre aspectos como a intensidade, 

a recorrência e os rendimentos do trabalho para os empregados dessa categoria.  

Diante do exposto e, tendo em conta que o trabalho doméstico passou por um período 

longo de invisibilidade e não incorporação por parte das políticas públicas no Brasil, percebe-

se a importância de medidas que venham a mitigar a vulnerabilidade desta categoria 

profissional. Recentemente, a aprovação da PEC/478/2010 pode contribuir para amenizar a 

gravidade desse quadro para essa categoria de trabalhadores tão representativa que são os 

empregados domésticos no Brasil.  

 
 



 

 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 75-96, jan./jul. 2014 

ARAUJO, E, C. 

95 

 
REFERENCIAS 
 
BRASIL, Câmara dos Deputados. Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 478/2010. 
Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=473496, acesso 
em: 18 jul 2013. 
 
DULTRA, E. V. B. e MORI, N. (Orgs.). Trabalhadoras domésticas em luta: direitos, 
igualdade e reconhecimento. Brasília: CFEMEA/ACDI/CIDA, 2008.  
 
FERREIRA, J. Gênero, trabalho doméstico e identidades: o necessário diálogo. Revista Fato 
& Versões, vol. 1, n. 2, 2009, p. 17-32. 
 
GASPARINI, G. Após emenda das domésticas, redes abrem franquias de serviço de diarista. Disponível 
em: http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2013/06/apos-emenda-das-domesticas-redes-
abrem-franquias-de-servico-de-diarista.html. Acesso em: 12 jul 2013. 
 
ILO, International Labor Office . Domestic workers across the world: Global and regional 
statistics and the extent of legal protection. Genebra: ILO, 2013. 
 
IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.  Comunicados do IPEA - número 90. 
Situação atual das trabalhadoras domésticas no país. 05 de maio de 2011. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110505_comunicadoipea90.p
df>. Acesso em: 20 maio 2013. 
 
OIT. Organização Internacional do Trabalho. Perfil do Trabalho Decente no Brasil: um olhar 
sobre as unidades da Federação.  Brasília: OIT, 2012.  
 
______. O que é trabalho decente. Disponível em http://www.oitbrasil.org.br/content/o-que-
e-trabalho-decente. Acesso em: 01 maio 2013. 
 
PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (2011). Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2011/microdad
os.shtm. Acesso em: 20 maio 2013. 
 
MARX, K. O Capital. Crítica à economia política. Livro I, v. 1, 7 ed. São Paulo: DIFEL, 
1982.  
 
_______.  O Capital. Crítica à economia política. Livro III, v. IV. 7 ed. São Paulo: DIFEL, 
1982. 
 
SANCHES, S. Trabalho doméstico: desafios para o trabalho decente. Estudos Feministas, vol. 
17, n. 3, 2009, p. 879-888.  
 
BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego. Trabalho doméstico: direitos e deveres – 
orientações. 3 ed.  Brasília: TEM/SIT, 2007.  
 
OBIG, Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Impacto da crise sobre as mulheres. 
Brasília: IPEA/SPM/OIT, 2009.  



 

 

96 

 
 
Trabalho doméstico e trabalho decente no Brasil: uma análise das questões teóricas e empíricas à luz da PEC 478/2010 

 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 75-96, jan./jul. 2014 

  
 
 
 
Recebido em 03 de novembro de 2013 
Aprovado em 09 de julho de 2014 



 

 
 Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 97-115, jan./jul. 2014 

 

A EVOLUÇÃO DA REDE URBANA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU A PARTIR 

DO REGIC/IBGE 

 

THE EVOLUTION OF THE FOZ DO IGUAÇU  URBAN REGIONAL NETWORK 

FROM REGIC/IBGE 

 

LA EVOLUCIÓN DE LA RED URBANA REGIONAL DE FOZ DO IGUAÇU A 

PARTIR DEL  REGIC/IBGE 

 

Cláudia Heloiza Conte 

Doutoranda em Geografia pela  

Universidade Estadual de Londrina 

claudiaheloiza@yahoo.com.br 
 

 

Resumo: Este estudo buscou compreender a evolução da rede urbana regional de Foz do 

Iguaçu. Para isso, abordou-se a gênese e a estruturação deste núcleo e de sua rede com base 

nas fases de colonização, com destaque para as transformações ocorridas no espaço urbano da 

cidade e região a partir da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Realizou-se uma 

discussão sobre o conceito e as principais características da rede urbana. A partir dos estudos 

do IBGE (1972; 1987; 1993; 2008), foi possível entender elementos da evolução desta rede 

urbana, identificar a atual rede regional e a centralidade de Foz do Iguaçu. De acordo com a 

análise, verificou-se um enfraquecimento da rede urbana de Foz do Iguaçu com o decorrer dos 

anos, parte das cidades, anteriormente pertencentes a esta rede, passaram a compor a rede 

urbana regional de Cascavel. 

Palavras-chave: Rede urbana, Foz do Iguaçu, Usina Hidrelétrica de Itaipu, Centralidade. 

 

Abstract: This study sought to understand the evolution of Foz do Iguaçu regional urban 

network. For this, addressed the genesis and structure of this nucleus and its network based on 

the phases of colonization, highlighting the changes in the city urban space and region, 

through the construction of the Itaipu Hydroelectric Plant. A discussion on the urban network 

concept and main characteristics was held. From the studies of the IBGE (1972, 1987, 1993, 

2008), it was possible to understand this urban network evolution elements, identify the 

current regional network, and the centrality of Foz do Iguaçu. According to the analysis, 

through the years, the Foz do Iguaçu urban network weakening happend, most of the cities, 

which first belonged to this network, were included in the regional urban network of 

Cascavel. 

Keywords: Urban network, Foz do Iguaçu, Itaipu Hydroeletric Plant, Centralization. 

 

Resumen: Este estudio trata de comprender la evolución de la red urbana regional de Foz do 

Iguaçu. Para ello, se ha abordado el génesis y estructura de este núcleo además de su red en 

función de las fases de colonización, destacando los cambios en el espacio urbano de la 

ciudad y la región a través de la construcción de la represa de Itaipú. Ha empezado una 

discusión sobre el concepto y las principales características de la red urbana. A partir de los 

estudios del IBGE (1972, 1987, 1993, 2008), fue posible comprender elementos de la 

evolución de esta red urbana, identificar la red regional actual y la centralidad de Foz do 

Iguaçu. Según el análisis, hubo un debilitamiento de la red urbana de Foz do Iguaçu con el 
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paso de los años. La mayoría de las ciudades anteriormente pertenecientes a esta red se 

incluyeron en la red urbana regional de Cascavel. 

Palabras clave: Red urbana, Foz do Iguaçu, Central Hidroeléctrica de Itaipú, Centralización. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A cidade de Foz do Iguaçu vivenciou a partir da década de 1940 um acelerado 

processo de ocupação das terras, processo este incentivado pelo programa nacional Marcha 

para o Oeste. Esta ocupação se deu a partir da ampliação dos loteamentos rurais e urbanos e 

do forte afluxo populacional de migrantes dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

que dinamizaram as atividades agropecuárias e urbanas. Neste contexto de acelerada 

ocupação de terras foi deflagrada a implantação da infraestrutura de transporte, articulando 

esta área ao estado do Paraná. 

Contudo, a partir da década de 1970, o crescente processo de industrialização do 

Brasil tornou essencial a expansão da infraestrutura de transporte e de energia para dar 

sustentação ao crescimento do parque industrial nacional. Marco importante deste processo, a 

construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, se inseriu nesta dinâmica de transformações da 

economia brasileira e permitiu o estabelecimento de novas relações econômicas no Brasil e de 

Foz do Iguaçu com sua rede regional de cidades. 

No período compreendido entre as décadas de 1970 e 1990 – quando a Usina 

Hidrelétrica de Itaipu foi construída no Rio Paraná, Foz do Iguaçu atraiu um enorme 

contingente populacional, teve sua área urbana fortemente ampliada e ocorreram profundas 

alterações nas atividades urbanas, tanto no comércio como nos serviços, enquanto a 

industrialização não teve destaque. Houve forte expansão da oferta de serviços públicos e de 

infraestrutura urbana, que trouxe a reboque o crescimento das periferias empobrecidas e a 

ampliação das contradições sociais. O município que tinha uma economia apoiada 

principalmente nas atividades agropecuárias, passou a ter no turismo, comércio e serviços sua 

base econômica. 

Para atingir os objetivos propostos, o trabalho abordou com base em estudiosos do 

tema, uma discussão teórica sobre a rede urbana, as quatro pesquisas do IBGE (1972, 1987, 

1993, 2008) e a evolução de Foz do Iguaçu e sua relação com a rede. 
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REDE URBANA: uma breve discussão 

Ao buscarmos por estudos acerca desta temática encontramos uma vasta produção 

teórica que procurou e procura compreender a rede urbana com base em distintos elementos 

e/ou categorias analíticas, sendo os estudos sobre a hierarquia urbana os mais numerosos e 

tradicionais. Christaller, estudioso alemão, em 1933 escreveu a teoria das Localidades 

Centrais explicando a distribuição de bens e serviços pelas cidades. O autor verificou que 

existe distinção entre a distribuição de bens e serviços entre as cidades, vinculada diretamente 

ao tamanho dos núcleos. 

As proposições de Christaller referem-se à análise dos núcleos urbanos diversos, 

entendidos como localidades centrais, nos quais se realizam funções centrais de distribuição 

de bens e serviços a uma população residente em sua área de influência. Para o autor, as 

localidades centrais apresentam diferentes níveis de centralidade, enquanto graus variados de 

importância a partir das funções centrais desempenhadas. 

De acordo com a teoria das Localidades Centrais, a rede urbana pode ser 

compreendida segundo a função das localidades, pois “[...] existem princípios gerais que 

regulam o número, tamanho e distribuição dos núcleos de povoamento: grandes, médias, 

pequenas cidades, e ainda minúsculos núcleos semirrurais, todos são considerados como 

localidades centrais” (CORRÊA, 1989, p. 21). Todas as cidades contam com atividades de 

distribuição de bens e serviços para uma determinada área de influência, ou seja, em posição 

central perante as demais localidades. 

A centralidade de um núcleo é medida pelo seu grau de importância com base em suas 

funções centrais: maior número delas, maior a sua região de influência, maior a população 

externa atendida pela localidade central, maior a sua centralidade. Ou seja, a oferta de bens e 

serviços está relacionada ao tamanho do núcleo e de sua área de influência. 

Nesta perspectiva, cabe apontar que entendemos rede urbana enquanto “[...] um 

conjunto de centros funcionalmente articulados [...]” (CORRÊA, 1989, p. 8), onde é por meio 

“[...] das numerosas cristalizações materiais diferenciadas do processo de distribuição 

varejista e de serviços, que se realiza, em um amplo território sob o domínio do capitalismo, a 

articulação entre produção propriamente dita e o consumo final [...]” (CORRÊA, 1989, p. 20). 

Ou seja, a rede urbana seria a concretização do mercado de distribuição no sistema capitalista. 

Sendo assim, Corrêa (1997) a considera que, enquanto estrutura territorial, 

 

a rede de localidades centrais é o que ela é pelo fato de se constituir em uma 

estrutura territorial da sociedade através da qual se pode verificar a 
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reprodução de classes sociais distintas tanto entre si como em suas 

localizações, reprodução esta que interessa à classe dominante localizada [...] 

(CORRÊA, 1997, p. 24). 

 

Deve-se compreender paralelamente que a gênese e a dinâmica de uma rede urbana 

fazem parte do processo histórico, conferindo a esta uma natureza social, tornando-a uma 

dimensão socioespacial da sociedade, refletindo e condicionando a sociedade que a engendrou 

(FRESCA, 2004). Por isso, a rede urbana é “[...] um produto social, historicamente 

contextualizado, cujo papel crucial é o de, através de interações sociais espacializadas, 

articular toda a sociedade numa dada porção do espaço, garantindo a sua existência e 

reprodução” (CORRÊA, 1997, p. 93). 

Considerando a rede urbana como uma dimensão socioespacial da sociedade ou como 

uma estrutura territorial, os processos de criação, apropriação e circulação do capital 

excedente, ao ocorrer internamente ou externamente à rede, estão em constantes 

modificações. Isto se dá pelo fato de estarem também relacionados à divisão territorial do 

trabalho, que por sua vez, também sofre mudanças com o passar do tempo. 

Como consequência das necessidades relacionadas à produção, circulação e consumo 

no âmbito do capitalismo – decisão, produção, concentração, beneficiamento, 

armazenamento, venda no varejo, consumo final, e ainda, tendo em vista o alcance espacial 

máximo e mínimo dos consumidores e empresas no amplo território, “[...] torna-se necessária 

a existência de vários pontos interferindo no processo de circulação. Estes pontos são os 

centros urbanos” (CORRÊA 2006, p. 29). 

 

As pesquisas do IBGE e a rede urbana brasileira 

Destaque deve ser dado às pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) que, apoiadas na teoria das Localidades Centrais e em avanços teóricos, 

elaboraram importantes estudos para o Brasil. O primeiro, elaborado em 1966 (IBGE, 1972) 

trabalhou com as regiões funcionais urbanas, fornecendo dados e análises que auxiliaram na 

compreensão de aspectos da dinâmica da rede nacional, contribuindo também para o 

planejamento governamental. Este trabalho deu embasamento para a institucionalização das 

primeiras regiões metropolitanas no Brasil (FRESCA, 2009).  

Para alcançar os objetivos traçados, o IBGE utilizou o método de contagem de 

relacionamentos ou vínculos mantidos entre os centros urbanos em três setores de atividades: 

fluxos agrícolas, distribuição de bens e serviços à economia e à população. “A linha 

metodológica do trabalho partiu da concepção de que a cidade não é apenas uma forma, mas 
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uma estrutura. Esta estrutura é dada pela existência de uma economia básica urbana, capaz de 

estabelecer laços econômicos entre as cidades e suas regiões” (IBGE, 1972, p. 10). 

O segundo estudo elaborado em 1976 (IBGE, 1987) trata-se de uma revisão atualizada 

do primeiro (IBGE, 1972). No entanto, este teve como quadro referencial a teoria das 

Localidades Centrais de Christaller, ou seja, considerou-se como base a distribuição de bens e 

serviços, além das extensões recentes da teoria clássica. Estas extensões podem ser 

caracterizadas pelos seguintes elementos: 

 

[...] arranjo espacial da rede de centros, caráter temporário de seu 

funcionamento, a ausência de níveis intermediários de centros na rede, a 

composição de bens e serviços oferecidos, dimensão da área de influência e 

volume da população servida por centros do mesmo nível hierárquico e a 

existência de dois circuitos na rede, um superior e outro inferior (IBGE, 

1987, p. 12). 

 

Para a efetivação desta pesquisa o IBGE buscou um quadro operacional que colocasse 

em evidência a rede de localidades centrais do Brasil no final da década de 1970, rede esta 

que deveria se caracterizar por diversos arranjos espaciais, pela existência de redes regionais 

com maior ou menor lacuna de centros intermediários e grande diferenciação entre centros de 

mesmo nível hierárquico. Para tanto, a pesquisa levou em consideração cinco níveis 

hierárquicos: metrópole, centro submetropolitano, capital regional, centro sub-regional, centro 

de zona e centros locais. 

A terceira pesquisa elaborada em 1993 (IBGE, 2000) também foi apoiada nas 

formulações de Christaller, porém nesta ocasião contou com acréscimos teóricos de Corrêa 

(1982), incorporando discussões sobre redes geográficas e a questão dos fluxos e das 

interações espaciais. Entre as contribuições de Corrêa, o estudo considerou que se deve ter a 

compreensão de que sob o modo de produção capitalista, produção, distribuição e consumo 

desempenham papel de destaque na organização da sociedade e do espaço. 

Desta forma, utilizou-se maior diversidade de bens e serviços ofertados pelos núcleos 

urbanos, os de baixa, média e elevada complexidade relacionados à ampliação da produção e 

consumo, com o intuito de melhor compreender os fluxos. Para tanto 

 

[...] foram definidas 46 funções centrais (bens e serviços), raras ou 

frequentes, que constituíram a base de investigação. Daquelas funções 

centrais, 14 foram consideradas de baixa complexidade e frequentes nas 

cidades de hierarquia mais baixa ou de menor nível de centralidade. Outras 

30 funções foram consideradas como geradoras de fluxos de média a elevada 

complexidade e definidoras de hierarquias/centralidades mais elevadas que 



 

 

102 

 
A evolução da rede urbana regional de Foz do Iguaçu a partir do REGIC/IBGE 

 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 97-115, jan./jul. 2014 

 

aquelas primeiras. As duas funções restantes representam os fluxos relativos 

à busca dos serviços de informação (IBGE, 2000, p. 21). 

 

Com base neste quadro operacional estabeleceram-se as interações espaciais e níveis 

de centralidade das cidades brasileiras e suas áreas de influência. Para compreender toda a 

diversidade das localidades centrais existentes no Brasil foram determinados oito níveis de 

centralidade: máximo, correspondendo ao metropolitano; muito forte, correspondendo 

predominantemente ao submetropolitano; forte, correspondendo predominantemente à capital 

regional; forte para médio, correspondendo predominantemente ao centro sub-regional; 

médio, tendendo a centro sub-regional; médio para fraco, correspondendo predominantemente 

de centro de zona; fraco, tendendo a centro de zona; e muito fraco, correspondendo a 

municípios subordinados (IBGE, 2000). 

A última destas pesquisas foi elaborada em 2007 (IBGE, 2008), e apresentou várias 

alterações na interpretação e no uso de variáveis para a compreensão da rede urbana 

brasileira, fato que causou certa confusão na sua análise em comparação às pesquisas 

anteriores. O estudo desta vez passou a considerar a introdução de novas tecnologias e as 

consequentes alterações nas redes técnicas. Para isto, foi utilizada uma gama de variáveis 

(ausentes nos estudos anteriores), com o intuito de identificar os centros de gestão do 

território. 

Estas variáveis podem ser entendidas por informações de subordinação administrativa 

no setor público federal, localização das sedes e filiais de empresas, oferta de equipamentos e 

serviços capazes de dotar uma cidade de centralidade – informações de ligações aéreas, de 

deslocamentos para internações hospitalares, das áreas de cobertura das emissoras de 

televisão, da oferta de ensino superior, da diversidade de atividades comerciais e de serviços, 

da oferta de serviços bancários e da presença de domínio de internet (IBGE, 2008). 

Apoiados nestas variáveis foram estabelecidos os fluxos materiais e imateriais, 

identificando os centros de gestão e a definição das regiões de influência dos centros com 

base na rede de interações que conectam as cidades (IBGE, 2008). Para tanto, outra hierarquia 

dos centros foi empregada, desta vez mais complexa e com numerosas subdivisões. Neste 

sentido, as metrópoles foram subdivididas em grande metrópole nacional, metrópole nacional 

e metrópole; as capitais regionais em A, B e C; os centros sub-regionais foram divididos em 

A e B; os centros de zona em A e B, e os centros locais, abrangendo um total de 4.479 

cidades. Com esta base teórica o próximo item abordará a evolução da rede urbana de Foz do 

Iguaçu. 
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Da gênese à consolidação da rede urbana regional de Foz do Iguaçu 

Ao estudar a colonização e a urbanização da região Oeste do Paraná, Reolon (2007) 

explicita que a ocupação territorial nesta área atravessou quatro fases distintas. A primeira 

delas diz respeito à ocupação indígena, todavia estes se distribuíam também por grande parte 

do território sul-americano. A segunda fase decorre do período em que os jesuítas se 

instalaram na região. Já a terceira, iniciada no final do século XIX, está associada à 

introdução do sistema obragero
1
, e finalmente a quarta, refere-se à ocupação efetivada pelas 

companhias colonizadoras após 1940. Estas fases ocorreram na região Oeste do Paraná como 

um todo, portanto explica a colonização da rede regional de Foz do Iguaçu. 

Destaque deve ser dado para a quarta e última fase da colonização do extremo Oeste 

do Paraná, já que esta compreende a estruturação da rede urbana em tela. Segundo Zaar 

(2001, p. 09), esta movimentação tinha dois objetivos centrais: “[...] 1) nacionalizar a área que 

durante o século XIX, e início do século XX, esteve ocupada por empresas denominadas 

“obrages”; 2) priorizar a expansão das fronteiras econômicas, em especial as agrícolas do 

Estado brasileiro [...]”. 

Para alcançar tais objetivos, empresas colonizadoras que atuavam no Rio Grande do 

Sul foram incentivadas pelo Governo do Paraná a adquirirem terras no Oeste paranaense, 

iniciando desta forma o processo de colonização. O Oeste paranaense foi a última área a ser 

colonizada no Estado, e no final da década de 1960 a rede urbana estava estruturada mediante 

a criação dos núcleos urbanos, com as vias de circulação entre os mesmos por meio da 

mobilidade populacional, comercialização da produção agrícola, da madeira e de outros bens 

e serviços, contudo, uma parte dos núcleos ainda não haviam sido elevados à condição de 

sede municipal. 

A formação espacial constituída neste território foi fundada na pequena propriedade 

rural dos imigrantes europeus, onde se percebe de maneira mais nítida a hierarquia dos 

                                                           
1 As obrages (termo originário do castelhano) compreendiam propriedades com uma forma de exploração 

oriunda das regiões que possuíam matas subtropicais e que foram objeto da extração da erva-mate e da madeira 

em toras. As empresas utilizavam basicamente os paraguaios e indígenas residentes na região como mão de obra 

braçal. Estes eram explorados e remunerados por mês, geralmente antecipado sob a forma de bens de consumo 

que lhes garantia o mínimo para a sobrevivência. O trabalhador neste sistema era totalmente dependente do 

patrão, a ponto de ser obrigado a suprir-se de alimentos, roupas e tudo mais do armazém da obrage, e raramente 

conseguia pagar o que consumia com o salário que recebia. Este sistema de exploração foi introduzido na 

província de Misiones, ao norte da Argentina, e também no Paraguai, e se expandiu no Oeste paranaense, pelos 

vales navegáveis dos rios Uruguai e Paraná. 
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centros e a própria distribuição de bens e serviços (CORRÊA, 2000). Com base no estudo de 

1966 (IBGE, 1972), o mapa 1 apresenta a rede urbana do Oeste paranaense, onde as cidades 

foram classificadas enquanto centros de relações, levando em consideração o conjunto de 

vínculos mantidos, os quais estão relacionados à centralidade, bem como à atração da 

produção agrícola para comercialização. 

 

Mapa 1 - Rede urbana de Cascavel: 1972 

 

Fonte: IBGE, REGIC, 1972 

 

Neste sentido, Curitiba foi considerada como centro macrorregional, exercendo 

influência em todo o Paraná (exceto a região Norte do estado). Este estudo argumenta que 

essa rede apresenta certa fraqueza em comparação às demais redes desta porção do país, pois 

o Oeste do estado ainda é uma região que se encontra em processo de povoamento e 

valorização agrícola e, além disso, possui centros de emergência e de organização urbana em 

elaboração (IBGE, 1972, p. 22). Foz do Iguaçu foi considerada como centro local 4A. “Os 

centros de nível 4, ou centros locais, subordinam-se aos  de nível 3 ou se encontram 

diretamente vinculados aos centros regionais ou às metrópoles, dentro de suas áreas de 

atuação direta” (IBGE,1972, p. 16).  
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Foz do Iguaçu estava vinculada à rede regional de Cascavel, que se apresentava como 

centro sub-regional 3A. Tendo em vista a ocupação relativamente recente da área, o maior 

nível hierárquico era o de centro sub-regional e ao mesmo tempo verifica-se um pequeno 

número de cidades na rede, na medida em que parte dos núcleos ainda eram povoados ou 

sedes distritais. Por este motivo, o mapa da rede regional tem Cascavel como principal cidade, 

com a qual os núcleos mantinham relações diversas, embora Foz do Iguaçu já tivesse 

estabelecido relações com as cidades e povoados mais próximos. 

Dando ênfase a Foz do Iguaçu, verifica-se que sob sua influência direta estão apenas 

os núcleos de Medianeira e São Miguel do Iguaçu. É importante ressaltar que embora nesta 

pesquisa Foz do Iguaçu apareça com apenas duas cidades subordinadas, neste período o 

número de ligações nesta rede mostrava-se maior, pois além das cidades citadas existiam os 

povoados de Diamante do Oeste, Aparecidinha do Oeste (Itaipulândia), Santa Terezinha e São 

José das Palmeiras. Outras cidades como Céu Azul, Matelândia e Santa Helena foram 

elevadas a categoria de sede municipal no decorrer da década de 1960, posterior ou durante o 

período de levantamentos feito pelo IBGE, além da fundação dos povoados de Ramilândia, 

Missal e Vera Cruz. 

Em 1987 o IBGE publicou o segundo REGIC com dados coletados no final da década 

de 1970, ou seja, no período de construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Verifica-se no 

mapa a seguir que o quadro foi pouco alterado em relação à primeira pesquisa, realizada no 

final da década de 1960. O nível metropolitano encontra-se em Curitiba, a cidade de Cascavel 

foi elevada à categoria de capital regional, enquanto Foz do Iguaçu permaneceu como um 

centro de zona subordinado a Cascavel. Foz do Iguaçu contava em sua área de influência 

apenas com a cidade de São Miguel do Iguaçu, já que Medianeira passou a constituir área de 

influência de Cascavel. 

A elevação de Cascavel para capital regional está relacionada à importância que a 

cidade recebeu enquanto distribuidora de bens e serviços para as demandas de Itaipu. No 

início da década de 1970, Cascavel era a cidade mais aparelhada do Oeste paranaense no que 

diz respeito à infraestrutura e funcionalidade. Desta forma, e atrelada à proximidade com Foz 

do Iguaçu, durante os primeiros anos de construção da usina, Cascavel tornou-se sua base de 

distribuição. 

Ligado a este fato observa-se que Cascavel teve sua rede de cidades ampliada, pois 

além dos núcleos já encontrados sob sua influência em 1966, nesta pesquisa verificam-se 
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ligações com as cidades de Mundo Novo, Eldorado, Iguatemi e Amambai, no Mato Grosso do 

Sul (Mapa 2). 

 

Mapa 2 - Rede urbana de Cascavel: 1987 

 

Fonte: IBGE, REGIC, 1987 

 

No momento em que os governos brasileiro e paraguaio anunciaram que seria 

construída a usina de Itaipu, ou seja, no início da década de 1970, muitas pessoas, inclusive da 

imprensa dos grandes centros urbanos do país, pouco conheciam sobre a existência de Foz do 

Iguaçu no extremo Oeste paranaense. De forma geral corria a notícia de que ali se 

encontravam as Cataratas do Iguaçu, por outro lado, praticamente nada se sabia sobre a 

cidade. 

A partir daquele momento, o universo da fronteira se coloca como uma alternativa 

muito ampla para milhares de brasileiros de diversas regiões e com diferentes formações 

profissionais, inclusive para a grande maioria, despossuída de qualquer qualificação. Todos 

tinham como objetivo a busca por trabalho, acreditando que a sua inserção naquele grande 
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projeto de barragem, mesmo que de forma indireta, era a melhor opção para enfrentar as 

dificuldades de sobrevivência. Do dia para a noite milhares de pessoas começaram a chegar à 

cidade. Vinham em grupos, e todos os dias chegavam dezenas de ônibus cheios de homens 

provenientes de todas as regiões do Brasil com a esperança de serem absorvidos pela obra. 

Sotuyo (1998) aponta que do total das pessoas que vieram, 25% a 30% permaneceram 

na cidade sem conseguir emprego. A grande migração, muito além da esperada, não permitiu 

uma preparação adequada na oferta de equipamentos sociais e de infraestrutura básica capazes 

de atender a todo este contingente, ocorrendo uma visível transformação do espaço urbano de 

Foz do Iguaçu. 

Para se ter dimensão desta realidade basta verificar que no ano de 1970, de acordo 

com dados do Anuário Estatístico de Foz do Iguaçu (1992, p. 198), a cidade possuía uma 

densidade demográfica de 38,69 habitantes por km², sendo que grande parte da população já 

se encontrava na área urbana, ou seja, dos 33.970 habitantes, 20.150 formavam o quadro 

urbano. Em contrapartida, no ano de 1980, cinco anos após o início da construção de Itaipu, a 

população passou a ser de 136.320 pessoas, sendo que destes, 101.330 viviam na área urbana, 

cuja densidade demográfica saltou para 216,38 hab./km²
2
. 

Neste sentido, Santos (2008) aponta que no momento em que uma nova atividade é 

criada em um lugar ou quando uma atividade já existente aí se estabelece, o valor do lugar é 

alterado. Ou ainda, quando a forma de exercer uma atividade preexistente é modificada, cria-

se no conjunto das localidades que também exercem tal atividade um desequilíbrio qualitativo 

e quantitativo.  

Consequente à diminuição das tarefas necessárias no canteiro de obras, Itaipu iniciou o 

processo de demissão de funcionários. Uma multidão de ex-trabalhadores, juntamente com 

aqueles que não foram absorvidos pela empresa binacional nem pelos consórcios de 

empreiteiras, se agregaram ao já tumultuado espaço da fronteira, disputando os poucos 

imóveis de aluguel ou buscando alternativas que pudessem mantê-los até que a situação do 

país melhorasse e se reativasse a oferta de empregos. 

Neste contexto, ocorreu um significativo incremento do comércio de fronteira, 

principalmente de Ciudad Del Este para Foz do Iguaçu, onde muitos brasileiros passaram a 

                                                           
2
 Para Catta (2009, p.232) “Foz do Iguaçu, guardadas as devidas proporções, experimentou, como as metrópoles 

do começo do século passado, um crescimento muito rápido em um curto período de tempo, perdendo a sua 

identidade, sendo sua população engolida pelo turbilhão das novidades que se avolumavam a cada dia, 

apresentando sempre um ineditismo que, entretanto, não era usufruído por todos”. 
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buscar produtos na primeira para serem revendidos na segunda, aumentando com o tempo o 

campo de atuação. 

Atrelado ao fortalecimento comercial no Paraguai ocorreu a melhoria e/ou crescimento 

dos setores comerciais e de serviços em Foz do Iguaçu na década de 1980, de acordo com a 

tabela que segue. 

 

Tabela 1 - Estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços e pessoal ocupado em Foz 

do Iguaçu: 1980/1985 

Setor 1980 1985 

Estab. Pessoal 

Ocupado 

Estab. Pessoal 

Ocupado 

Comércio Varejista 848 5.298 1.105 5.807 

Tecidos, vestuários e 

armarinho 

221 1.144 305 1.420 

Veículos e peças 70 477 93 661 

Alimentos e mercadorias 

em geral 

49 797 39 721 

Demais gêneros 508 2.880 668 3.005 

Comércio Atacadista 50 566 132 1.058 

Total 898 5.864 1.237 6.865 

Serviços     

Alojamento 90 1.244 93 2.558 

Alimentação 193 1.344 475 1.681 

Manutenção, Reparação e 

Instalação 

103 648 219 811 

Demais Gêneros 197 2.654 270 2.416 

Total 583 5.890 1.057 7.466 

Fonte: Censos Econômicos: Municípios, IBGE, 1985 (1991). 

 

De acordo com os dados, verifica-se crescimento do setor comercial em Foz do 

Iguaçu. Em cinco anos os estabelecimentos saltaram de 898 para 1.237, enquanto o número de 

pessoas ocupadas cresceu de 5.864 para 6.865. De modo geral ocorreu crescimento do 

número de estabelecimentos ligados ao comércio varejista, com exceção para os 
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estabelecimentos de alimentos e mercadorias em geral, que passaram de 49 em 1980 para 39 

em 1985. Destaque deve ser dado ao comércio atacadista, que no espaço de cinco anos contou 

com a abertura de 339 novos estabelecimentos. Isto se justifica pela infraestrutura adquirida 

pela cidade durante a construção de Itaipu, além da demanda de produtos pelos municípios 

próximos. 

No que diz respeito ao setor de prestação de serviços, o crescimento se deu em todos 

os segmentos. O segmento de alojamento foi o que menos cresceu, contudo, verifica-se o 

aumento de 48,63% de pessoas ocupadas. Esta constatação está relacionada à ampliação e 

melhoria dos serviços dos estabelecimentos já existentes, assim como o aumento de turistas, 

fato que demanda maior número de mão de obra. 

Em cinco anos, os estabelecimentos ligados à alimentação cresceram 40,63%, os de 

manutenção, reparação e instalação cresceram 47,03% e os estabelecimentos variados 

cresceram na ordem de 72,96%. Com todo este crescimento do setor, 1.576 novas pessoas 

passaram a trabalhar na prestação de serviços. 

Em 1993 o IBGE publicou a terceira pesquisa do REGIC, cujos dados são do final da 

década de 1980. Nesta ocasião se observa alterações em relação à pesquisa anterior: Curitiba 

continua exercendo papel de nível metropolitano, Cascavel de capital regional (forte), 

enquanto Foz do Iguaçu ganha posição na rede, sendo classificada como centro sub-regional 

(forte para médio). Subordinada diretamente a Foz do Iguaçu verifica-se a cidade de Santa 

Terezinha de Itaipu, esta na condição de centro local. Entretanto, encontra-se sob influência 

de Foz do Iguaçu a cidade de Medianeira, tendendo a centro sub-regional (nível médio) e a ela 

estão subordinados os demais centros locais: Céu Azul, Diamante do Oeste, Itaipulândia, 

Matelândia, Missal, Ramilândia, Santa Helena, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu 

e Vera Cruz do Oeste. 

De acordo com o mapa 3, observa-se que a rede urbana de Foz do Iguaçu foi ampliada, 

pois neste momento a cidade aparece com um nível de centralidade superior em relação à 

última pesquisa. Como consequência do fortalecimento de Foz do Iguaçu mediante ampliação 

e/ou criação de suas funcionalidades, o município tornou-se apto a fornecer bens e serviços 

para grande parte dos núcleos anteriormente subordinados a Cascavel. 

É neste momento, ainda sob influência das recentes transformações advindas da 

construção de Itaipu, que Foz do Iguaçu consolida sua rede regional de cidades, 

desvinculando-se de Cascavel e tornando-se a cidade mais importante da rede. 
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Mapa 3 - Rede urbana regional de Foz do Iguaçu: 1993 

 

Fonte: IBGE, REGIC, 1993 

 

Em relação às cidades desta rede regional é importante destacar que a grande maioria, 

mesmo que em proporções menores, passaram por transformações advindas da construção de 

Itaipu. Com a formação do reservatório, alguns municípios perderam terras, população e 

renda. Por outro lado, muitos trabalhadores dispensados de seus trabalhos na Usina 

Hidrelétrica de Itaipu buscaram em cidades menores da rede melhores oportunidades de 

trabalho e de sobrevivência.  

É importante considerar a dinâmica de transformação na rede urbana, que é derivada 

dos complexos processos de criação e evolução dos seus centros urbanos, marcados por uma 

evolução urbana desigual, vinculada a um desigual espaço-temporalidade dos processos 

sociais, resultantes das tendências contraditórias para a convergência e divergência. É desta 

forma que as redes urbanas distinguem-se umas das outras, já que são determinadas pela 

complexidade genética e através de suas estruturas dimensionais, espaciais e funcionais, onde 

a combinação, num certo espaço-tempo, caracterizam-nas e as distinguem (BESSA, 2007). 
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Após passar por um conjunto de transformações socioespaciais advindas da construção 

da Usina Hidrelétrica de Itaipu, Foz do Iguaçu fortaleceu e desenvolveu uma série de 

atividades econômicas que lhe proporcionaram importante colocação na rede urbana. 

Neste sentido, observa-se que em 2010 existiam em Foz do Iguaçu 2.488 

estabelecimentos prestadores de serviços, sendo 22,26% representados por estabelecimentos 

do setor de alojamento e alimentação; 19,33% por atividades administrativas e serviços 

complementares; 13,54% por transportes, armazenagem e correio; 12,37% por saúde humana 

e serviços sociais; 9,88% representados por outras atividades de serviços; 6,39% por 

atividades profissionais, científicas e técnicas; 5,02% por educação e 11,17% dos serviços 

ofertados em Foz do Iguaçu estão ligados às atividades de informação e comunicação, 

financeiras, de seguros, imobiliárias, administração pública, defesa e seguridade social, arte, 

cultura, esporte e recreação, serviços domésticos e organismos internacionais. 

 

Tabela 2 - Atividades de serviços e número de estabelecimentos em Foz do 

Iguaçu: 2010 

Atividades Estabelecimentos 

Transporte, armazenagem e correio 337 

Alojamento e alimentação 554 

Informação e Comunicação 80 

Financeiras, de seguros e relacionados 61 

Imobiliárias 45 

Profissionais, científicas e técnicas 159 

Administrativas e serviços complementares 481 

Administração pública, defesa e seguridade 

social 

10 

Educação 125 

Saúde Humana e serviços sociais 308 

Arte, cultura, esporte e recreação 69 

Outras atividades de serviços 246 

Serviços domésticos 12 

Organismos internacionais 1 

Total 2.488 

Fonte: MTE/RAIS, 2010. 
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Paralelo à expansão do setor de serviços ocorreu à expansão das atividades de 

comércio em Foz do Iguaçu, totalizando 2.779 estabelecimentos comerciais no ano de 2010 

(MTE/RAIS, 2010). A expressividade do setor terciário em Foz do Iguaçu é percebida através 

da difusão dos supermercados, shopping center e pelas novas atividades ligadas ao comércio. 

Um exemplo disso é o Cataratas J.L Shopping inaugurado em outubro de 2007; o shopping 

possui 60.000 m², dos quais 23.000 m² configuram-se em área bruta lucrável, representado 

por 172 lojas, das quais sete são âncoras, contando com a circulação mensal média de 400.000 

pessoas
3
. Contudo, ao observar o mapa a seguir, verificam-se profundas alterações na rede 

urbana regional de Foz do Iguaçu. 

 

Mapa 4 - Rede urbana de Foz do Iguaçu: 2007 

 

Fonte: IBGE, REGIC, 2011. 

 

                                                           
3
 Informação cedida pelo gerente comercial do shopping. 
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Observa-se que Foz do Iguaçu, por mais complexa que seja do ponto de vista de suas 

atividades comerciais e de seus serviços, ainda é considerada um centro sub-regional A. Sua 

rede urbana regional, de acordo com o IBGE (2008), perdeu seis cidades em relação à 

pesquisa de 1993: Matelândia, Ramilândia, Céu Azul, Vera Cruz do Oeste, Diamante do 

Oeste, Santa Helena e São José das Palmeiras. Estas cidades passaram a compor a rede urbana 

regional de Cascavel, mesmo constatando que algumas delas continuam utilizando os serviços 

e o comércio de Foz do Iguaçu. 

Sua localização no extremo Oeste paranaense e a existência de pequeno número de 

municípios sob sua influência, indicam que esta rede urbana regional mantêm uma dinâmica, 

contudo, de forma limitada aos sete municípios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conjunto das relações econômicas e sociais estabelecidas desde a gênese de Foz do 

Iguaçu até a década de 1970 aponta que suas atividades comerciais e prestadoras de serviços, 

mesmo sendo pouco diversificadas, quantitativa e qualitativamente, atendiam necessidades 

imediatas de bens e serviços diários de sua população urbana e rural, bem como de cidades de 

sua rede urbana, principalmente aquelas localizadas mais próximas a Foz do Iguaçu.  

Após os anos de 1970, marcado pelo início das obras da Usina Hidrelétrica de Itaipu, 

ocorreu uma série de alterações socioespaciais. Todo o processo de construção da Usina 

Hidrelétrica de Itaipu – desde os estudos técnicos de verificação da melhor localização para a 

construção, da chegada de milhares de pessoas na busca por oportunidades de trabalho, até as 

alterações ocorridas na cidade de Foz do Iguaçu – trouxe inúmeras implicações. 

 A cidade e sua rede passaram de uma situação de convergência – até o início dos anos 

de 1970, caracterizada pela produção rural, por atividades comerciais e de prestação de 

serviços básicos para sua área de influência, para uma condição de divergência, cujas 

dinâmicas econômica, social e política, dentre outras, passaram por mudanças. A começar 

pela chegada de mais de 100 mil novos moradores atraídos pelos empregos oferecidos pela 

usina, proporcionando o aumento da construção civil, tanto pela própria Itaipu como por 

construtoras e poder público local, os quais construíram novas habitações, escolas, hospitais, 

além da ampliação do centro comercial e de prestação de serviços. 

No decorrer das pesquisas verificamos que a rede urbana regional de Foz do Iguaçu é 

uma rede com poucos núcleos urbanos, apresentando uma distância relativamente elevada 

entre os mesmos, se comparado a outras redes regionais do Paraná. Isso está relacionado com 
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o processo de ocupação, visto que até a década de 1940 poucos foram os núcleos criados. 

Após 1940, os processos de ocupação das terras foram pautados em loteamentos rurais – com 

predomínio de pequenos estabelecimentos – rurais e urbanos, mas como já havia melhor 

infraestrutura de transporte sendo estabelecida, criaram-se menos núcleos urbanos e a 

distância entre eles foi maior. 

Além da presença de poucos núcleos nesta rede regional de cidades, cabe apontar que 

Cascavel, distante 144 quilômetros de Foz do Iguaçu, desde meados da década de 1970, por 

meio do fornecimento de bens e serviços para Itaipu, constituiu-se na principal cidade do 

Oeste paranaense. Esta constatação, vinculada ao fato de Cascavel ser uma cidade com 

importante setor industrial, forte atuação no agronegócio e possuidora de um amplo e 

diversificado setor comercial e de serviços, atende muitas das cidades que estão na área de 

influência de Foz do Iguaçu, diminuindo ainda mais a área de atuação da segunda. Neste 

sentido, se observarmos a rede urbana regional do final da década de 1980 (IBGE, 1993), 

verificamos que naquela ocasião Foz do Iguaçu contava com 12 cidades em sua rede; em 

2007 (IBGE, 2008) observa-se considerável diminuição dos núcleos pertencentes a esta rede, 

contando com apenas seis cidades em sua área de influência. 

Foz do Iguaçu foi considerada, em 2007, como um centro sub-regional, com relações 

econômicas e sociais relativamente restritas com as demais cidades. Seu amplo e diversificado 

setor comercial e prestador de serviços atende em maior proporção Santa Terezinha de Itaipu, 

considerada uma cidade conurbada com Foz do Iguaçu (IPARDES, 2008). São Miguel do 

Iguaçu, Itaipulândia e Missal têm ligações diretas e constantes com Foz do Iguaçu, enquanto 

Medianeira divide-se entre Foz do Iguaçu e Cascavel, optando, em muitos casos, pelo 

consumo na segunda, já que a distância entre ambas é praticamente a mesma em relação a Foz 

do Iguaçu. A presença de poucas cidades em sua área de influência, a distância entre os 

núcleos e a presença de Cascavel reforçam a compreensão de uma centralidade relativamente 

fraca e restrita quanto ao papel exercido por Foz do Iguaçu na rede regional de cidades. 
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Resumo: O processo de mecanização da atividade canavieira no Brasil tem corroborado a 

elevação da produtividade e, ao mesmo tempo, acentuado a redução de postos de trabalho, 

bem como demandado uma mão de obra mais especializada para o setor. Este estudo tem 

como objetivo analisar o emprego formal no cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, 

no período de 2000 a 2010. Para tanto, faz-se uma revisão de literatura acerca do tema 

exposto e em seguida, uma análise empírica dos dados secundários obtidos junto à Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). Os 

resultados mostram que a produtividade por área cultivada não apresenta grandes variações no 

período, o que pode ser atribuído a fatores climáticos, assim como à qualidade do solo. Em 

relação ao mercado de trabalho agropecuário, viu-se elevar-se o número de postos de trabalho 

no período analisado. Porém, no cultivo da cana-de- açúcar, as principais estatísticas mostram 

redução quando comparados entre si os anos em questão. Além disso, registrou-se elevado 

nível de rotatividade, o que denota uma atividade sazonal para o mercado de trabalho regional 

com baixos salários e poucos anos de estudo da mão de obra, com melhora relativa no último 

ano. 

Palavras chave: Mercado de trabalho, Nordeste, cultivo de cana de açúcar. 

 

Abstract: Mechanization of sugar production process in Brazil has supported the increase in 

productivity, although it has sharp reduction of jobs in the sector, as well as a defendant labor 

whit a better profile for the vacancies offered. Thus, this paper intends to analyze the 

production of sugarcane and the formal labor market in the cultivation of sugarcane in the 

Northeast, in the period 2000-2010. Therefore, it is a literature review on the subject exposed 

and then it is an empirical analysis of secondary data obtained from the Annual Report of 

Social Information (RAIS) of the Ministry of Labor and Employment (MTE). The results 

show that the yield per surface area ranges without significant distortion on the period, which 
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can by assigned to climate factors, as well as the soil quality. Regarding to the agriculture 

labor market, there was a jobs number increase in this period. However, in the cultivation of 

sugarcane, the main statistic shows a reduction when compared to the years in question. In 

addiction, there was high level of turnover, which shows a seasonal activity for the region’s 

labor market, law wages and few years of the workforce schooling, with a relative 

improvement on last year. 

Keywords: Labor market, Northeast, Cultivation of sugar cane. 

 

Resumen: El proceso de mecanización de la actividad cañaveral en Brasil ha aportado para la 

elevación de la productividad y, al mismo tiempo, acentuado la reducción de plazas de 

trabajo, así como ha demandado una mano de obra más especializada para el sector. Este 

estudio tiene como objetivo analizar el empleo formal en el cultivo de la caña de azúcar en el 

Noreste brasileño, en el período de 2000 a 2010. Para eso, se hace una revisión de literatura 

acerca del tema expuesto y enseguida, un análisis empírico de los datos secundarios obtenidos 

junto a la Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS) del Ministerio del Trabajo y del 

Empleo (MTE). Los resultados muestran que la productividad por área cultivada no presenta 

grandes variaciones en el período, lo que puede ser atribuido a factores climáticos, así como la 

cualidad del suelo. En relación al mercado de trabajo agropecuario, se notó la elevación de 

número de puestos de trabajo en el período analizado. Pero, en el cultivo de la caña de azúcar, 

las principales estadísticas muestran reducción cuando comparados entre si los años en 

cuestión. Además, se registró un elevado movimiento, lo que denota una actividad periódica 

para el mercado de trabajo regional con bajos salarios y pocos años de estudio de la mano de 

obra, con mejora relativa en el último año. 

Palabras clave: Mercado de trabajo, Noreste, cultivo de caña de azúcar. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A produção canavieira no Nordeste brasileiro tem registro nas primeiras atividades 

econômicas da região e perdura como tal, sobretudo na zona da mata, desde tempos bastante 

recuados, havendo sido predominantemente nordestina até o início da década de 1950 

(NOVAES, 2009). Desde a chegada dos portugueses ao Brasil a cana-de-açúcar apresentou 

grande dimensão econômica para a região e foi, durante décadas, a principal, senão única, 

atividade produtiva regional de grande porte, ainda no período colonial (FURTADO, 2007), 

tendo-se expandido para outras regiões somente a partir de 1950 (NOVAES, 2009). 

A produção canavieira foi explorada inicialmente pelo trabalho indígena e 

posteriormente pelo trabalho escravo durante todo o seu auge enquanto atividade econômica 

no período colonial. A mão de obra assalariada inexistiu no período, o que significou 

impossibilidade de dinamização da economia regional mesmo em um cenário de elevada 

prosperidade dessa cultura. Com isso, o declínio da produção de cana-de-açúcar no Nordeste 

correspondeu a um prolongado período de depressão da economia regional, com forte 

incidência de fome e miséria por toda a parte (FURTADO, 2007). 
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Passado o seu auge, a economia canavieira no Nordeste não representou nada mais que 

uma atividade econômica isolada e com produção praticamente destinada a suprir uma 

demanda interna. Porém, com o passar dos anos, a demanda internacional por produtos 

derivados da cana-de-açúcar ensejou a sua exploração na região da zona da mata, a qual, 

durante o período colonial, abrigou o “ouro branco” nordestino, além de inserir a produção 

canavieira nas demais regiões do país.  

A utilização de trabalho assalariado na produção canavieira representou uma nova fase 

para a atividade produtiva no Nordeste. No entanto, as condições de trabalho, bem como a 

qualidade da mão de obra absorvida na produção evidenciam a marginalização do emprego 

para os camponeses que dispõem apenas da sua força de trabalho para garantir a 

sobrevivência familiar, concomitantemente com uma reserva de mão de obra urbana que fora 

praticamente expulsa do campo com a expansão da mecanização da atividade agropecuária e 

que forma o complexo de favelas nas cidades e nos vilarejos da região (CARNEIRO, 1982).  

Mesmo em anos recentes, a atividade canavieira tem forte representatividade no 

emprego formal agropecuário nordestino. Os dados do Ministério do Trabalho e do Emprego 

mostram que, no ano 2000, praticamente 1/3 dos postos de trabalho do setor agropecuário na 

região estava no cultivo da cana-de-açúcar, reduzindo-se em 2010 para 1/5. Porém, diante da 

forte participação da produção canavieira como empregadora de mão de obra na região, 

mesmo apresentando redução ao longo da última década, pode-se inferir a elevada 

representatividade que tem o setor, além de ser essa atividade, em muitos casos, a única fonte 

de inserção de um forte contingente populacional, que destituído da posse da terra e com 

baixa qualificação, dificilmente se insere em outros setores da economia. 

Este estudo tem como objetivo analisar o comportamento do emprego formal no cultivo 

da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, durante o período de 2000 a 2010. Para tanto, 

busca-se observar a dinâmica do setor a partir da produção de cana-de-açúcar nessa região, 

mediante a análise da evolução do emprego formal e dos efeitos da mecanização na absorção 

e fechamento de postos de trabalho. Os dados utilizados são provenientes do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio; e, em sua maioria, do Ministério do Trabalho e do 

Emprego. 

Além destas considerações iniciais, o estudo contém mais cinco seções. Na segunda, 

aborda-se a dinâmica do emprego agropecuário em anos recentes; na terceira, tecem-se 

algumas considerações acerca do mercado de trabalho na produção canavieira, com ênfase 

nos impactos das leis que regulam a colheita do setor, bem como na mecanização assistida 
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nos maiores centros produtores; na quarta, oferecem-se algumas estatísticas da produtividade 

canavieira no Nordeste, adicionalmente, a capacidade de geração de empregos e sua 

participação no emprego agropecuário; na quinta, apresentam-se dados que traduzem o perfil 

da mão de obra e dos postos de trabalho no cultivo da cana-de-açúcar; e, por último, tecem-se 

as considerações finais. 

 

Dinâmica do emprego formal na agropecuária em anos recentes 

As transformações no mercado de trabalho do meio rural brasileiro foram mais 

acentuadas entre os anos de 1960 e 1980. Nesse período, a mecanização/modernização do 

processo de produção agropecuária determinou o ritmo das ocupações no campo, com o 

processo de contratação temporária em detrimento da permanente, sobretudo entre os anos de 

1960 e 1970. E a redução acentuada das contratações a partir dos anos de 1980 leva-nos à 

constatação de um meio rural fortemente mecanizado (KAGEYAMA, 2004). 

Graziano da Silva (1999) e Belik et al. (2003) comungam a ideia de que a política 

cambial a partir de 1994, notadamente  no período pós-real, acentuou os problemas de 

emprego rural no país, com a entrada de produtos e de novas tecnologias no campo, reduzindo 

significativamente o quantum de contratações. Paralelo a isso, a produtividade da cultura 

canavieira mostrou elevados índices de crescimento, o que permitiu maior competitividade no 

comércio internacional (TEIXEIRA, 2005; BALSAN, 2006).  

Com relação ao mercado de trabalho agrícola, vários são os impactos causados pela 

dinâmica estrutural da agropecuária brasileira, caracterizada pela modernização do setor com 

o uso da tecnologia em alta escala no campo. De forma geral, constatou-se por um lado, uma 

elevação da produtividade, por outro, a redução dos postos de trabalho. Nesse caso, diante da 

forma como a reestruturação da produção agrícola no país ocorreu, manifestaram-se os mais 

perversos estilos de exclusão da força de trabalho agropecuário (BELIK et al., 2003; SILVA 

FILHO et al., 2010). 

O resultado mais drástico da inovação no campo ocorreu na força de trabalho 

empregada em atividades agropecuárias intensivas em mão de obra, como cultivo da cana-de-

açúcar, soja, feijão, milho, algodão, dentre outros. Assim é que se viu intensa migração do 

campo para a cidade com elevado processo de inchaço nas favelas dos grandes centros 

urbanos. No bojo da introdução de máquinas e equipamentos sofisticados para o campo, as 

culturas intensivas em mão de obra expulsaram grande contingente de trabalhadores do meio 

rural para a cidade, sendo esse o resultado negativo do processo de inovação (BELIK et al., 
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2003). As novas formas de ocupação desse contingente populacional foram acentuadamente 

marcadas no segmento do setor de serviços, por fortes registros de empregos domésticos para 

as mulheres (GRAZIANO DA SILVA, 1999). 

De acordo com Balsadi et al. (2002), essas máquinas desempregavam mais de 100 

homens por dia de trabalho
1
. Em virtude da produtividade no campo, elas dominaram a 

grande maioria das propriedades agrícolas em um contexto de forte expansão de áreas 

cultivadas e de promoção de desemprego. Além disso, o perfil dos postos de trabalho 

ofertados no campo ganhou nova configuração, com uma demanda por operadores de 

máquinas cada vez mais modernas.  

Como consequência, a mão de obra do meio rural brasileiro tornou-se cada vez menos 

empregável enquanto se reduzia cada vez mais a oferta de emprego (SILVA FILHO et al., 

2010). Com base nesses pressupostos, a redução drástica das contratações foi intensificada 

com o aumento da produtividade, elencado pela mecanização do setor agrícola do país e, 

sobremaneira, pela seletividade na contratação de mão de obra para operar o processo de 

produção sob nova conjuntura. 

Conforme Graziano da Silva (2001), a força de trabalho com menor nível de 

escolaridade experimentou a elevada vulnerabilidade no mercado de trabalho rural. 

Adicionalmente, Silva Filho et al. (2009) ressaltam que foi ela a mais  atingida no mercado de 

trabalho na periferia das cidades, passando a ocupar, segundo Santos e Moreira (2006), na 

maioria dos casos, empregos no segmento dos serviços. Destaque-se ainda que essa força de 

trabalho rural do país era, em sua quase totalidade, de baixo nível de escolaridade
2
, o que lhe 

conferiu reduzidas possibilidades de emprego no meio rural mecanizado e dificultou sua 

entronização no mercado de trabalho urbano. 

Nesse contexto, Graziano da Silva (2001) salienta que, além da redução da oferta de 

trabalho no meio rural, elencado pelo processo de mecanização, os novos postos de trabalho 

criados destinaram-se à mão de obra qualificada, ofertados, em sua grande maioria, por 

empresas de prestação de serviços residentes nos centros das cidades, principalmente nas 

regiões brasileiras onde o processo de mecanização foi mais intenso. Houve assim maior 

exclusão da PEA rural como fruto do processo de mecanização do campo. 

Os impactos da mecanização no campo se dão independentemente da região. Mesmo 

que o processo tenha ocorrido em tempos distintos, todas as regiões do país foram afetadas, 

                                                           
1
 Dependendo do tipo de cultura chegava a superar 100 homens por dia e variava entre as principais culturas que 

passaram pelo forte processo de mecanização na agropecuária brasileira (BALSADI et al., 2002). 
2
 Conforme Moraes (2007), a escolaridade média dos ocupados na cultura da cana-de-açúcar no Brasil era de 3,9 

anos de estudo no ano de 2005.   
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com graus diferenciados de efeitos. No caso do Nordeste, esses efeitos foram devastadores, 

pelo fato de haver aí uma força de trabalho apta à permanência no campo e com restritas 

possibilidades de empregos urbanos. O resultado foi a mecanização agrícola, a qual segundo 

Carneiro (1982), foi responsável nessa região pela consolidação de um grupo de “boias-frias” 

que se aglomeravam no entorno das grandes cidades e até mesmo dos vilarejos existentes na 

região. 

Conforme Balsadi et al. (2002), o processo de mecanização configurado no Nordeste 

brasileiro já sinalizava nos anos 2000 para uma relativa redução da demanda por força de 

trabalho. Além disso, Silva Filho e Silva (2011) observaram que os postos de trabalho formais 

na agropecuária nordestina, mesmo diante de um quadro de elevação, mostraram-se 

significativamente precários em relação ao observado em anos pretéritos
3
. 

Os elevados índices de rotatividade, a forte concentração de trabalhadores com baixos 

salários, além da queda acentuada na remuneração média por trabalhador, caracterizaram o 

mercado de trabalho agropecuário nordestino entre os anos de 1999 e 2009. Esses resultados 

confirmam o impacto da mecanização do setor, seguido da tendência do mercado de trabalho 

nacional, com significativos índices de desemprego tecnológico e fortes evidências de 

precarização (SILVA FILHO e SILVA, 2011).    

Na seção que se segue, o interesse é mostrar, conforme a literatura vigente, os impactos 

da mecanização agrícola no mercado de trabalho rural, com enfoque para o cultivo da cana-

de-açúcar. 

 

Dinâmica do emprego na produção canavieira: algumas considerações  

As transformações vinculadas ao processo de mecanização das atividades agropecuárias 

no Brasil têm logrado bons resultados para o setor. A produtividade mostra-se elevada em 

todas as culturas. Tanto na agricultura quanto na pecuária os resultados garantem a 

continuidade do processo de mecanização, baseado na elevação do lucro e na expansão dos 

mercados, pautados por uma demanda interna e externa acentuadamente persistente e de 

caráter duradouro
4
.  

No setor agrícola, a elevação da produtividade foi ocasionada, a princípio pela 

exploração de novas áreas ao longo da fronteira agrícola, seguido do ganho de produtividade 

do trabalho nesse setor. Além disso, o melhoramento genético das culturas, além da elevação 

                                                           
3
 Para melhor análise, ver Silva Filho e Silva (2011). 

4
 Mesmo diante de um quadro de relativa estabilidade, para a cultura da cana-de-açúcar, elencada, sobretudo, 

pela demanda de álcool combustível e pelo açúcar no mercado internacional e nacional, deve-se considerar que 

as oscilações no mercado do produto podem ainda afetar o mercado de trabalho em períodos posteriores.   
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da eficiência de inseticidas e pesticidas aplicadas nas colheitas, permitiu os bons resultados 

vistos na agropecuária brasileira (CAMARGO et al., 2008). Contudo, foi na mecanização da 

colheita e no processo de produção do setor que se constataram os maiores ganhos 

(BALSADI et al., 2002; BELIK et al., 2003; KAGEYAMA, 2004; BALSADI, 2009; SILVA 

FILHO et al., 2010). 

Por um lado, a mecanização da agropecuária no país proporcionou bons resultados para 

atender a demanda interna tanto quanto a externa (MORAES, 2007; NOVAES, 2009). Porém, 

os maiores prejuízos foram observados internamente no país
5
. Com isso, foi do lado da oferta 

de mão de obra que se constataram os piores resultados do processo (SILVA FILHO e 

SILVA, 2011). Para a força de trabalho rural brasileira, a tecnologia de ponta no campo 

representou forte ameaça ao emprego e à permanência na terra (BRANDÃO, 2003; 

BALSAN, 2006; NOVAES, 2009). 

No que concerne à produção de cana-de-açúcar, objeto central deste estudo, a 

produtividade acentuada decorrente da mecanização, antes de tudo, provocou forte mudança 

na dinâmica do emprego nessa atividade (BALSADI, 2007). A mecanização mudou 

estruturalmente a forma de produção e as relações de trabalho (MORAES, 2007; NOVAES, 

2009). Por um lado, o processo ameaçou os postos de trabalho dos “boias-frias”, obrigando-os 

à competitividade na produção (NOVAES, 2009); e, por outro, possibilitou um claro processo 

de seleção de mão de obra dentro de uma atividade que exigia elevado esforço físico para sua 

execução. 

Os resultados mais drásticos do desgaste físico provocado pela exigência de um padrão 

de mão de obra produtiva no campo têm repercutido até na elevação de registros de óbitos na 

atividade, em maior dimensão, nas regiões mais competitivas dessa atividade em todo o país 

(ALVES, 2006; BALSADI, 2012). Essas evidências provam que o setor, graças à 

mecanização da produção, não tem apenas reduzido a quantidade ofertada de postos de 

trabalho, mas tem tornado celetista o processo de contratação (BELIK et al., 2003; 

BALSADI, 2007; MORAES, 2007; SILVA FILHO et al., 2010; SILVA FILHO e SILVA, 

2011). 

Além disso, a forma como se acha estruturada a atividade canavieira no Brasil, com a 

elevada demanda internacional por açúcar e álcool, sobretudo por álcool, dado o avanço das 

discussões acerca de questões ambientais, pautadas pela redução de poluentes atmosféricos, 

tem gerado maior consumo desse item e pode modificar o sistema de produção, para o 

                                                           
5
 Trata-se, como prejuízos para fins desse estudo, da desestruturação do mercado de trabalho agrícola e da 

redução acentuada de postos de trabalho no setor, com o processo de mecanização. 
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atendimento da demanda que se prolifera (BALSADI, 2007; MORAES, 2007; CAMARGO et 

al, 2008). A magnitude das transformações a que se tem assistido mostra que tanto a elevação 

da área plantada no país, quanto as condições de exigência de derivados da cana cada vez 

mais purificados, vão sobremaneira reduzir a oferta de trabalho, proporcionalmente à área de 

plantação (NOVAES, 2009). 

Em quase todo o país, principalmente no estado de São Paulo, maior produtor de cana-

de-açúcar, há legislações que determinam, inclusive, período para que se tenha um cultivo de 

toda área canavieira sem utilização de queimada de palhas (MORAES, 2007; NOVAES, 

2009). Com isso, a redução de postos de trabalho no setor pode chegar a elevados índices nos 

próximos dez anos. Considerando-se que a força de trabalho empregada no setor é aquela com 

menores índices de escolaridade, o problema pode se acentuar ainda mais. 

Se por um lado, há produtores de cana que se deparam com limites à compra e 

manutenção de máquinas de cultivo, dado o seu elevado preço; por outro, há uma forte 

pressão no sentido de o trabalhador elevar sua produtividade, diante da ameaça representada 

pela mecanização. O resultado mais premente de tudo isso é a elevação da produtividade da 

mão de obra que se tem visto nos últimos anos e a seletividade que se tem instaurado na 

contratação da mão de obra e no processo de manutenção de emprego na atividade canavieira. 

No caso do Nordeste, a força de trabalho do sistema canavieiro sofre prejuízo 

duplicado. A mecanização dos canaviais da região reduz a contratação de trabalhadores. Além 

disso, a região sempre foi reconhecida como grande ofertante de mão de obra para a produção 

canavieira, em maior escala, no Sudeste (NOVAES, 2009), e em menor no Centro-Oeste 

(SILVA FILHO et al., 2010). Com a mecanização do processo, sobretudo no estado de São 

Paulo, onde há maior demanda pela força de trabalho nordestina, a contratação será 

acentuadamente reduzida modificando para aí a estrutura migratória do trabalhador 

canavieiro. 

A baixa capacidade de aquisição de emprego em outros setores de atividade econômica, 

resultante principalmente do baixo nível de escolaridade dessa força de trabalho, constitui um 

problema social de grande dimensão, que se manifesta no excesso de oferta de mão de obra 

sem qualificação e na redução de demanda por esse tipo de força de trabalho. O resultado 

disso se patenteia num excedente populacional sem chances de mercado e sem possibilidade 

de inserção nas atividades econômicas da região e do país. 
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A seção que se segue analisa alguns fatores relacionados à produtividade da cana-de-

açúcar no Nordeste brasileiro para, posteriormente, observar os seus efeitos no mercado de 

trabalho.  

 

Produção de cana-de-açúcar no Nordeste, a participação da atividade canavieira na 

geração de empregos formais na agropecuária. 

Em relação à produção canavieira no Nordeste
6
, os dados do ministério da agricultura 

expostos na Tabela 01 mostram que ocorreram, ao longo dos anos selecionados, variações 

expressivas. Observou-se que, nos anos de 2002 e 2005, registraram-se as menores 

produtividades, respectivamente de 53,98 e 55,45 toneladas por hectare plantado, e a maior 

(59,92t/h) no ano de 2008. Com isso, tem-se oscilação entre 55,98 e 59,92 toneladas por 

hectare ao longo dos anos. Conforme os dados de Balsadi (2007) pode-se verificar que a 

produtividade da região está muito abaixo da média nacional que, no ano de 2004, era, 

segundo o autor, de 73,7 toneladas por hectare. 

 

Tabela 01: Produção de cana-de-açúcar por área colhida (em hectares): Nordeste - 

2000-2010 

Ano 

Área Colhida Nordeste – 

Hectares 

Produção - Nordeste – 

Toneladas 

Produção por Hectare – 

Toneladas 

2000 1.061.489 58.856.060 55,45 

2001 1.090.232 59.895.333 54,94 

2002 1.096.827 59.725.897 54,45 

2003 1.112.223 65.093.080 58,53 

2004 1.136.511 65.499.357 57,63 

2005 1.127.812 60.874.754 53,98 

2006 1.120.547 63.182.425 56,39 

2007 1.189.208 68.841.282 57,89 

2008 1.232.907 73.873.744 59,92 

2009 1.197.494 69.763.199 58,26 

2010 1.197.494 68.493.226 57,20 
Fonte: Ministério da Agricultura, indústria e comércio - 2010  

Cabe observar que no ano 2000, primeiro da série, a produtividade por hectare foi de 55 

toneladas. No último ano analisado, elevou-se para 57 toneladas. Diante do exposto, é 

possível garantir apenas que a produtividade oscila ao longo dos anos sem, contudo, ratificar 

quais são os fatores que corroboram tal resultado. O fenômeno pode resultar das chuvas na 

região, como fator capaz de reduzir ou de elevar, ou da abertura de terras menos trabalhadas 

                                                           
6
 A produtividade aqui está relacionada apenas à quantidade produzida por área plantada, sem, contudo, levar em 

consideração outros fatores que a influenciam, tais como número de máquinas utilizadas no plantio e na colheita, 

precipitações pluviométricas, indicadores de utilização de inseticidas e pesticidas, dentre outros.  
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para a cultura, além da maior ou menor quantidade de adubos e fertilizantes utilizados na 

colheita por área. 

Em relação à área colhida, observa-se uma pequena elevação nos anos da série. No 

primeiro ano, registraram-se, segundo dados do Ministério da Agricultura, 1.061.489 hectares 

plantados na região. Houve oscilações ao longo da série, com registro de maior área cultivada 

no ano de 2008 (1.232.907). Já em 2010, cultivaram-se 1.197.494 hectares, sendo essa área 

superior à observada no primeiro ano analisado. Porém, conforme Balsadi (2007), a região 

Nordeste vem perdendo participação relativa no cultivo de cana-de-açúcar, contrariamente à 

participação de outras regiões do país, que se elevaram ao longo dos anos. 

O fenômeno da reestruturação produtiva no setor, dado tanto pela mecanização quanto 

pela migração do capital produtivo para áreas mais prósperas, pode ser a justificativa. Além 

disso, a entronização de outras culturas no Nordeste também está ganhando espaço e, 

consequentemente, reduzindo a participação da atividade soberana do segmento agropecuário 

nordestino (SILVA FILHO e SILVA, 2011). 

A produtividade por Estado, apresentada na tabela 02, indica que a maior média durante 

os anos computados coube ao estado da Bahia, com 72 toneladas por hectare plantado, 

seguido do estado de Sergipe (71). Além disso, o estado da Paraíba, destaque na produção de 

cana-de-açúcar no Nordeste, auferiu a menor média ao longo dos anos. Nele, a produtividade 

média por hectare, entre os anos em tela, foi de apenas 46 toneladas. Fenômenos como 

quantidade de chuvas, introdução de novos métodos de plantio e de colheita, bem como a 

entronização de fertilizantes de alta qualidade na melhoria do solo, resultam na melhoria da 

produtividade. Porém, o que se constata na região é a baixa produtividade, comparada à da 

principal região produtora – Sudeste – conforme pode ser observado em Balsadi (2007). 

 

Tabela 02: Produção (toneladas) de cana-de-açúcar por hectare: Estados do Nordeste - 

2000-2010 

Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alagoas 62 63 57 65 62 58 58 61 67 62 56 

Bahia 53 55 55 57 58 61 59 59 56 56 72 

Ceará 52 51 49 52 52 51 56 56 54 54 54 

Maranhão 56 36 61 61 62 62 59 58 62 61 69 

Paraíba 44 50 50 54 55 47 52 52 51 51 46 

Pernambuco 50 47 51 52 52 47 53 55 55 55 56 

Piauí 55 57 53 55 58 65 63 63 62 67 60 

Rio Grande do Norte 55 50 58 64 62 61 61 62 62 63 59 

Sergipe 64 65 66 64 67 66 61 62 62 62 71 

            

Fonte: Ministério da Agricultura, indústria e comércio – 2010.  
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Entre todos os anos analisados, a menor produtividade por hectare foi registrada no 

estado do Maranhão (36) no ano de 2001. O melhor resultado foi experimentado pelo estado 

da Bahia. Nesse caso, a região é vizinha à maior produtora do país (Sudeste) e tem qualidade 

de solo que se assemelha a ela. Os resultados para a produtividade média por hectare plantado 

estão associados à qualidade do solo, ao tipo de plantio e aos fatores climáticos, sobretudo, à 

regularidade das chuvas na área plantada. Além desses, deve-se levar em consideração a 

intensidade com que são utilizados adubos e fertilizantes na melhoria do solo. São esses 

fatores, dentre outros, que, segundo Camargo et al. (2008), responderam pelo aumento da 

produtividade no cultivo de cana-de-açúcar em todo o país. 

No que se refere à participação do emprego formal no cultivo da cana-de-açúcar, em 

relação ao número de postos de trabalhos formais na agropecuária, os dados plotados na 

tabela 03 assinalam forte redução ao longo dos anos. Fatores como a dinâmica da 

pluriatividade no meio rural nordestino, seguido do processo de inovação tecnológica do 

cultivo da cana-de-açúcar, podem estar diretamente associados (BELIK et al., 2003; 

BALSADI, 2007; MORAES, 2007; SILVA FILHO et al., 2010; SILVA FILHO e SILVA, 

2011). Não obstante, de acordo com Moraes (2007), no ano de 2006 a colheita mecanizada na 

região não era mais que 10% de toda a produção anual, o que ainda pode ser considerado 

muito baixo, na comparação com o estado de São Paulo, onde, segundo a autora, no mesmo 

ano, a colheita mecanizada era responsável por 42% da área colhida em todo o Estado. 

Diante disso, não se pode atribuir necessariamente a redução relativa da participação do 

emprego formal no cultivo da cana-de-açúcar, em relação à agropecuária, ao seu processo de 

mecanização na região. Tal redução pode estar mais relacionada, interpretando Balsadi 

(2007), à sua perda relativa de participação na produção nacional ao longo dos anos. Todavia, 

é pertinente observar que, Segundo Silva Filho e Silva (2011), a inovação no sistema não 

ocorre apenas na mecanização, mas em todo o processo. A elevação da produtividade da área 

plantada pode ser suficiente para frear a expansão da atividade e, com isso, reduzir a 

contratação de trabalhadores no setor. 

Os dados deixam claro que, no primeiro ano analisado (2000), aproximadamente 1/3 

dos postos de trabalhos formais agropecuários nordestinos estavam no cultivo da cana-de-

açúcar. No ano de 2010, a redução chega aproximadamente a 1/5. A intensidade tecnológica 

está relacionada. Porém, a produção de frutas nos vales do Rio São Francisco e do Rio Açu, 

sobretudo no primeiro, pode ter elevado a participação de ocupados em outros segmentos da 



 

 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 116-139, jan./jul. 2014 

 

SILVA FILHO, L. A; SILVA, J. L. M; LIMA, M. M. F. 

127 

agropecuária e pode acabar por reduzir o percentual dessa atividade no total da geração de 

empregos formais na região
7
. 

 

Tabela 03: Participação do emprego no cultivo da cana-de-açúcar em relação ao 

emprego agropecuário: Nordeste– 2000-2010  

 Ano 

Emprego formal na 

agropecuária 

Emprego formal no cultivo 

da cana de açúcar 

Participação (%) cultivo de cana de 

açúcar/agropecuário 

2000 169.994 52.116 30,66 

2001 172.356 42.292 24,54 

2002 195.554 49.559 25,34 

2003 221.004 61.157 27,67 

2004 228.965 53.316 23,29 

2005 232.456 52.015 22,38 

2006 234.372 54.213 23,13 

2007 229.666 45.121 19,65 

2008 231.312 43.879 18,97 

2009 225.885 41.196 18,24 

2010 236.659 48.102 20,33 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE  

 

Observa-se ainda, na tabela, a redução, em termos absolutos, de 52.116 postos formais 

de trabalhos, no ano 2000, para 48.102 em 2010, contrariamente ao observado em todo o setor 

agropecuário, que saiu de 169.994 no primeiro para 236.659 no último ano da série. A criação 

de 66.665 novas vagas, ao longo dos anos em tela, assegura, sobretudo, maior participação de 

ocupados com menor nível de escolaridade, principalmente para aquela mão de obra menos 

favorecida pelas políticas de combate ao analfabetismo e que dependem de empregos no 

segmento agropecuário para viver. O fenômeno gera ainda grande contingente de mão de obra 

do setor para a atividade em outras regiões, sobretudo no estado de São Paulo, o que pode 

justificar as migrações nordestinas
8
 em escala elevada, observada por Novaes (2009). 

Diante disso, mesmo que se tenha observado redução nos postos de trabalho no cultivo 

da cana-de-açúcar, em consequência dos fatores já expostos, assistiu-se à elevação no número 

de empregos formais no setor agropecuário como possível resultado da diversificação na 

produção do setor na região Nordeste. Tal circunstância pode permitir maiores possibilidades 

à PEA rural da região, diante da diversificação de sua produção. Porém, cabe ressaltar que a 

transformação de uma atividade trabalho/intensivo para capital/intensivo já reduz 

sobremaneira a participação da força de trabalho vivo no processo. Além disso, a entronização 

                                                           
7
 A variedade de frutas cultivadas no Vale do Açu, estado do Rio Grande do Norte, e no Vale do São Francisco, 

Petrolina – PE e Juazeiro da Bahia – BA, potencializa essas áreas em geração de empregos formais no setor 

agrícola na região Nordeste nos últimos anos. 
8
 É historicamente reconhecida a elevada participação de nordestinos no cultivo da cana-de-açúcar na região 

Sudeste do país, sobretudo no estado de São Paulo.  
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de outros tipos de culturas deve ser observada, sobretudo em sua capacidade de geração de 

postos de trabalho. 

 

Perfil do emprego formal no cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste – 2000/2010 

Relativamente ao número de empregos formais no segmento do cultivo da cana-de-

açúcar, os dados da tabela 04 mostram forte concentração em poucos Estados (Pernambuco, 

Alagoas e Paraíba), conforme já observado por Balsadi (2007), destacando-se, em anos 

recentes, os estados de Sergipe e da Bahia. No entanto, dinâmica acentuada na estrutura do 

emprego nesse setor foi observada apenas no estado da Bahia, que, no primeiro ano (2000), 

empregava apenas 92 trabalhadores formais e, em 2010, contava com 2.571 ocupados, com 

taxa de crescimento de 2.694,57%. O estado do Piauí, embora tenha apresentado taxa de 

crescimento elevada (1.300,00), na verdade respondia por apenas 42 ocupados dentre o total 

regional de 48.102. A maior demanda por derivados da cana-de-açúcar, dentre eles o álcool 

combustível, vem possibilitando a expansão da área plantada em todo o país. Quando a 

cultura é menos mecanizada, como no Nordeste, eleva-se a quantidade de postos de trabalho, 

conforme pode ser observado em alguns Estados, sobretudo nos iniciantes no processo. Em 

outros casos, a mecanização permite maior expansão da atividade sem a correspondente 

elevação da mão de obra contratada (SILVA FILHO et al. 2009; 2010). 

 

Tabela 04: Número de empregos formais no cultivo da cana-de-açúcar: Estados do 

Nordeste - 2000/2010 

UF 

2000 2010 

Variação % ABS % ABS % 

Maranhão 401 0,77 1.076 2,24 168,33 

Piauí 3 0,01 42 0,09 1.300,00 

Ceará 260 0,50 141 0,29 -45,77 

Rio Grande do Norte 4.728 9,07 782 1,63 -83,46 

Paraíba 6.683 12,82 8.409 17,48 25,83 

Pernambuco 21.671 41,58 23.969 49,83 10,60 

Alagoas 16.999 32,62 5.243 10,90 -69,16 

Sergipe 1.279 2,45 5.869 12,20 358,87 

Bahia 92 0,18 2.571 5,34 2.694,57 

Nordeste 52.116 100,00 48.102 100,00 -7,70 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE  

  

A forte concentração do emprego formal no cultivo da cana-de-açúcar encontra-se no 

estado de Pernambuco. Em 2000, respondia por 41,58% dos postos de trabalho do setor na 

região, elevando-se para aproximadamente 50% no ano de 2010. Contrariamente, o estado de 

Alagoas, que respondia por 32,62% no primeiro ano, reduz esse percentual para 10,90% no 
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último ano. Tendência igual também foi observada no Rio Grande do Norte. Diferentemente 

da Paraíba, estado vizinho, que, sob o aspecto em questão teve o seguinte desempenho: saiu 

de 12,82% para 17,48% em 2000 e 2010, respectivamente. É oportuno destacar que o rodízio 

de terras na região vem se tornando acentuadamente comum e o descanso da área plantada 

pode impactar a redução de ocupação de mão de obra por Estado, criando oferta de trabalho 

em outro. 

Quanto ao tipo de admissão dos empregados formais no cultivo da cana-de-açúcar no 

Nordeste, os dados da tabela 05 indicam que somente 43,35%, em 2000, e 41,77%, em 2010, 

permaneciam no estoque de empregados de um ano para o outro. Essa desestruturação no 

mercado de trabalho agropecuário brasileiro é enfatizada por BELIK et al. (2003), Balsadi et 

al. (2002) e Graziano da Silva (2001), dentre outros. Já com referência ao primeiro emprego, 

observa-se tanto em termos absolutos, quanto em percentuais, significativa redução nos anos 

observados. Tal incidência pode representar melhores oportunidades de empregos para o 

nordestino, o que ocasiona a redução nas contratações por primeiro emprego na região. Por 

outro lado, pode revelar elevado nível de seletividade na contratação da mão de obra, 

conforme interpretado por Novaes (2009), com recrutamento e manutenção apenas daqueles 

mais produtivos ao longo da safra. 

 

Tabela 05: Número de empregos formais no cultivo de cana-de-açúcar, segundo o tipo 

de admissão: Nordeste - 2000/2010 

Tipo Admissão 

2000 2010 

Variação % ABS % ABS % 

Não admitido ano 22.591 43,35 20.094 41,77 -11,05 

Primeiro emprego 4.498 8,63 3.033 6,31 -32,57 

Reemprego 23.122 44,37 24.445 50,82 5,72 

Transferência com ônus 168 0,32 24 0,05 -85,71 

Transferência sem ônus 1.737 3,33 501 1,04 -71,16 

Reintegração 0 0,00 5 0,01 0,00 

Total 52.116  48.102  -7,70 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE  

 

No tocante ao reemprego, os dados confirmam existir ainda oferta de trabalho no 

segmento, sobremaneira acentuada. Em 2000, 44,37% dos admitidos no cultivo da cana-de-

açúcar eram-no por condição de reemprego. Significativamente, em 2010, eleva-se para 

50,82% a participação das contratações nessa condição. Isso mostra a forte relação de 

dependência para 24.445 trabalhadores de emprego no cultivo da cana-de-açúcar na região. 

Essa atividade representa, para esse quantum, talvez a única oportunidade de trabalho. Em 
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função disso, as legislações que proibirem, nos próximos anos, as queimadas estarão 

influenciando também a garantia de emprego, que para muitos é a única oportunidade segura 

de renda, mesmo que seja sazonal, mesmo sabendo-se que, de acordo com Moraes (2007), até 

2006 não existia nenhuma legislação que proibisse as queimadas em Pernambuco e Alagoas, 

sendo que esses ainda se configuram como grandes produtores no  Nordeste. 

Em relação ao porte dos estabelecimentos produtores de cana-de-açúcar, os dados da 

tabela 06 mostram que, mesmo diante de redução de um período para outro, há forte geração 

de empregos nos estabelecimentos de grande porte. Aproximadamente 50% dos postos de 

trabalho nesse setor estavam nos grandes estabelecimentos. No último ano, a participação 

percentual apresentou-se quase a mesma, mesmo diante de uma redução em termos absolutos. 

 

Tabela 06: Número de empregos formais no cultivo da cana-de-açúcar, segundo o 

tamanho do estabelecimento: Nordeste - 2000/2010 

Tamanho do Estabelecimento  

2000 2010 

Variação % ABS % ABS % 

Micro (1 a 19) 5.716 10,97 6.332 13,16 10,78 

Pequeno (20 a 99) 12.282 23,57 11.138 23,15 -9,31 

Médio (100 a 499) 8.072 15,49 6.684 13,90 -17,20 

Grande (acima de 500) 26.046 49,98 23.948 49,79 -8,05 

Total 52.116 100,00 48.102 100,00 -7,70 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE 

 

No recorte temporal analisado, apenas os pequenos estabelecimentos lograram elevação 

e taxa de crescimento positiva de 10,78%. Além disso, em termos percentuais a estrutura 

pareceu inalterada, quando comparado o ano 2000 com o de 2010. Apenas os 

estabelecimentos de porte médio reduziram, em maior proporção, a participação percentual na 

geração de postos de trabalho (15,49 para 13,90%). Em termos de estrutura dos 

estabelecimentos empregadores de mão de obra no cultivo de cana-de-açúcar, a dinâmica 

pareceu permanecer a mesma nos anos comparados. 

No que diz respeito ao sexo dos ocupados, os dados da tabela 07 mostram maioria 

absoluta de mão de obra masculina. Levando-se em consideração que se trata do cultivo de 

cana-de-açúcar e que essa é uma ocupação essencialmente masculina, veem-se ainda 4,40% 

em 2000 e 5,32%, em 2010, de ocupadas do sexo feminino. No estado de São Paulo, 

conforme observado por Novaes (2009), apesar de os sindicatos exigirem 10% de mulheres 

em cada grupo de trabalhadores, os empresários resistem em não contratá-las, pela razão de 

que é essencial para o trabalho no corte de cana, elevado esforço físico do ocupado. Além 

disso, conforme observado por Graziano da Silva (2001), a reestruturação no mercado de 
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trabalho rural do país acabou afetando as mulheres acentuadamente. Em muitos casos, elas 

deixam o campo para atuar como domésticas nas cidades próximas das residências rurais. Isso 

implica, sobretudo, a menor participação relativa delas em atividades rurais, acoplada ainda à 

exigência dos empregadores na ocupação de força de trabalho com maior produtividade. 

 

Tabela 07: Número de empregos formais no cultivo da cana-de-açúcar, segundo o 

sexo: Nordeste - 2000/2010 

Sexo Trabalhador 

2000 2010 

 Variação % ABS % ABS % 

Masculino 49.821 95,60 45.542 94,68 -8,59 

Feminino 2.295 4,40 2.560 5,32 11,55 

Total 52.116 100,00 48.102 100,00 -7,70 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE  

  

Embora timidamente, tanto em termos absolutos quanto em percentuais, elevou-se a 

participação das mulheres ocupadas no cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste. A taxa de 

crescimento para elas foi de 11,55% na ocupação do primeiro para o último ano em tela. Os 

homens, em consequência da elevação da participação feminina, reduzem-se de 95,60% em 

2000 para 94,68% em 2010. Diante dos resultados, pode-se ratificar que o trabalho no cultivo 

da cana-de-açúcar no Nordeste é uma atividade essencialmente exercida por homens. 

Quanto à faixa etária dos ocupados no cultivo da cana-de-açúcar, os dados da tabela 08 

apontam para significativa redução da força de trabalho com até 17 anos, sendo que foram 

registrados 1.147 ocupados em 2000 e somente 25 em 2010. Esse resultado pode ser 

considerado de forma qualitativa, haja vista que essa ocupação é considerada de elevado nível 

de precarização do trabalho, mesmo que se considere ser ela a única oportunidade da maioria 

de “boias frias” que trabalham sazonalmente na região. Além disso, dada a faixa de idade, a 

redução do quantum de mão de obra ocupada também sugere maiores oportunidade para eles 

em outras atividades econômicas que permitam melhores condições de trabalho (SILVA 

FILHO et al., 2010). 

 

Tabela 08: Número de empregos formais no cultivo de cana-de-açúcar, segundo a 

faixa etária: Nordeste - 2000/2010 

Faixa Etária 

2000 2010 

 Variação % ABS  ABS  

Até 17 anos 1.147 2,20 25 0,05 -97,82 

18 a 24 anos 12.292 23,59 8.263 17,18 -32,78 

25 a 29 anos 8.133 15,61 8.019 16,67 -1,40 

30 a 39 anos 13.957 26,78 14.237 29,60 2,01 

40 a 49 anos 9.496 18,22 10.632 22,10 11,96 

50 a 64 anos 6.768 12,99 6.641 13,81 -1,88 

65 ou mais anos 312 0,60 285 0,59 -8,65 
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{não classificado} 11 0,02  0,00 -100,00 

Total 52.116 100,00 48.102 100,00 -7,70 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE  

 

A participação da mão de obra jovem (18 a 24 anos) nordestina no cultivo da cana-de-

açúcar, apesar de ter sofrido relativa redução, foi de 17,18% em 2010, inferior ao observado 

em 2000 (23,59%), porém, ainda elevada. Além disso, para a faixa etária de 25 a 29 anos, 

houve elevação da participação percentual, a saber: 15,61% em 2000 e 16,67% em 2010. Vale 

notar que, nas duas faixas (18 a 24 e 25 a 29), concentravam-se 39,19% da mão de obra no 

cultivo da cana-de-açúcar em 2000, reduzindo-se para 33,85%. Levando-se em consideração 

que um dos pré-requisitos para a contratação nessa atividade é capacidade física, verifica-se 

forte concentração de força de trabalho jovem ocupada na região.  

Cabe ainda enfatizar que, para a faixa etária de 30 a 39 anos, assim como para aquela de 

40 a 49 anos, elevou-se o percentual na comparação do ano de 2000 com o de 2010. Essas 

duas faixas concentravam 45,00% dos ocupados no primeiro ano e 51,70% no último. A faixa 

etária de 50 a 64 anos também concentra significativa participação de ocupados, com 

elevação participativa na comparação do primeiro com o último ano. O que se pode deduzir 

de imediato é que o ocupado no cultivo da cana-de-açúcar na região pode ser sertanejo com 

idade mais elevada que se julgue fora da força de trabalho para outras atividades econômicas 

e que necessita exercer atividade remunerada com vistas à manutenção das despesas 

familiares. 

Corroborando a suposição acima mencionada, os dados da tabela 09 mostram que a 

forte concentração de ocupados no cultivo da cana-de-açúcar é, no mais das vezes, mão de 

obra com baixo nível de escolaridade e que necessita, conforme afirmado, manter-se na 

atividade remunerada. No entanto, faz-se necessário observar que houve redução acentuada da 

participação de ocupados analfabetos entre o primeiro e o último ano do recorte temporal. No 

ano 2000, 45,62% dos ocupados nesse setor eram analfabetos, reduzindo-se para 18,90% em 

2010. Esses resultados estão relacionados às políticas de combate ao analfabetismo tanto em 

âmbito federal quanto estadual e municipal. Percebe-se ainda que para os ocupados com até o 

5º ano incompleto do ensino fundamental, a redução foi pífia, saindo apenas de 42,65% em 

2000 para 40,93% em 2010. Nesse caso, vê-se que, no primeiro ano, 88,56% da força de 

trabalho desse setor tinham somente escolaridade entre analfabeto e até o 5º ano incompleto 

do ensino fundamental, índice que se reduziu para 59,82%, o que atesta ser bastante elevada a 

participação dos menos escolarizados nesse setor. Esses resultados confirmam os já 

observados por Silva Filho et al. (2010) e Silva Filho e Silva (2011). 
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Tabela 09: Número de empregos formais no cultivo da cana-de-açúcar, segundo a 

escolaridade: Nordeste - 2000/2010. 

Escolaridade  

2000 2010 

 Variação % ABS % ABS % 

Analfabeto 23.773 45,62 9.090 18,90 -61,76 

Até 5ª Incompleto 22.227 42,65 19.687 40,93 -11,43 

5ª Completo Fundamental 2.692 5,17 6.808 14,15 152,90 

6ª a 9ª Fundamental 1.737 3,33 5.526 11,49 218,13 

Fundamental Completo 602 1,16 2.276 4,73 278,07 

Médio Incompleto 256 0,49 1.112 2,31 334,38 

Médio Completo 618 1,19 3.139 6,53 407,93 

Superior Incompleto 60 0,12 114 0,24 90,00 

Superior Completo 151 0,29 350 0,73 131,79 

Total 52.116 100,00 48.102 100,00 -7,70 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE  

 

De forma expressiva elevou-se a participação daqueles com o 5º ano completo do 

ensino fundamental, saindo de 5,17% em 2000 para 14,15% em 2010. Além desses, os que 

tinham escolaridade entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental também mostraram bom 

desempenho, saindo de 3,33% para 11,49%. Porém, é ainda baixo o nível de escolaridade do 

trabalhador formal do cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste. Assim é que apenas 6,53% dos 

ocupados tinham ensino médio completo em 2010. Resultado ainda por demais insignificante, 

decorrente de fortes e constantes políticas de melhoria educacional no país. Moraes (2007), 

analisando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), constatou que a 

média de anos de estudo dos ocupados na cana-de-açúcar era de 3,9 anos. Destaque-se ainda 

que a autora utilizou os ocupados de todo o segmento canavieiro, desde o cultivo de campo, 

aos trabalhos nas usinas de produção de álcool. Isso pode ainda ter elevado essa média de 

anos de estudo, haja vista que é no cultivo de cana-de-açúcar que se encontram os menos 

escolarizados.   

No que se referem à rotatividade da mão de obra, os dados da tabela 10 denunciam forte 

rotatividade no setor. Além disso, elevou-se o percentual de ocupados que deixavam seus 

postos de trabalho com menos de 1 ano, quando se compara o primeiro ao último ano do 

recorte temporal analisado. Isso foi tendência observada com o processo de mecanização do 

campo e com a demanda relacionada ao ajuste de mercado. Nesse caso, as elevadas taxas de 

rotatividade se justificam pelo processo de mecanização e pela sazonalidade do mercado. Em 

2000, 56,65% da força de trabalho ocupada no cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste 

deixavam seus empregos em menos de 1 ano. Observa-se que, no ano de 2010, a participação 
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dos empregados sob tal condição elevou-se para 58,18%. Os resultados revelam que, mesmo 

sob condições de formalidade no mercado de trabalho, há fortes evidências de desligamento 

no setor, de modo que o emprego para o canavieiro está mais relacionado à sazonalidade, ou à 

necessidade do mercado na contratação, que é de caráter essencialmente temporário (SILVA 

FILHO et al., 2011; BALSADI, 2012). 

 

Tabela 10: Número de empregos formais no cultivo da cana-de-açúcar, segundo o 

tempo empregado: Nordeste - 2000/2010 

Faixa Tempo Emprego 

2000 2010 

 Variação % ABS % ABS % 

Menos de 1 ano 29.523 56,65 27.986 58,18 -5,21 

1 a menos de 3 anos 6.708 12,87 7.256 15,08 8,17 

3 a menos de 5 anos 7.863 15,09 8.208 17,06 4,39 

5 ou mais anos 8.004 15,36 4.621 9,61 -42,27 

{não classificado} 18 0,03 31 0,06 72,22 

Total 52.116 100,00 48.102 100,00 -7,70 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE  

 

Com respeito à faixa de permanência de 1 a menos de 3 anos, tem-se que, em 2000, 

12,87% estavam ocupados na faixa de tempo citada, elevando-se para 15,08% em 2010. 

Resultado semelhante observa-se para a faixa de 3 a menos de 5 anos, que elevou 

percentualmente de um ano para o outro a participação de ocupados. Já em relação àqueles 

que permaneciam de 5 ou mais anos, observa-se redução significativa, pois caem de 15,36% 

para 9,61% em 2000 e em 2010, respectivamente. Desse modo, o estoque de trabalhadores 

ocupados no cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste é relativamente baixo em relação à 

capacidade de ocupação da atividade que demanda mais mão de obra no período de safras, 

seja plantio ou colheita. 

No que se refere à remuneração média dos ocupados, os dados da tabela 11 mostram 

que há forte concentração de trabalhadores nas primeiras faixas de rendimentos. Além disso, a 

maior taxa de crescimento ocorreu apenas para aqueles que auferiam até 1 SM (21,51%). Por 

sinal, no ano 2000, 16,09% dos ocupados no setor recebiam rendimento de até 1 SM, 

ampliando-se em 2010 para 21,18% dos ocupados. Já para aqueles que auferiam rendimentos 

entre mais de 1 e 2 SM, houve forte concentração uma vez que, no primeiro ano, 66,21% 

estavam nessa faixa e, no último, 66,11% recebiam rendimento no intervalo estabelecido. 
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Tabela 11: Número de empregos formais no cultivo da cana-de-açúcar, segundo a 

faixa de remuneração: Nordeste - 2000/2010 

Faixa Remuneração Média (SM) 

2000 2010 

 Variação % ABS % ABS % 

Até 1 SM 8.386 16,09 10.190 21,18 21,51 

Mais de 1 a 2 SM 34.504 66,21 31.799 66,11 -7,84 

Mais de 2 a 3 SM 4.544 8,72 4.157 8,64 -8,52 

Mais de 3 a 5 SM 1.509 2,90 983 2,04 -34,86 

Mais de 5 a 10 SM 387 0,74 266 0,55 -31,27 

Mais de 10 SM 108 0,21 78 0,16 -27,78 

{não classificado} 2.678 5,14 629 1,31 -76,51 

Total 52.116 100,00 48.102 100,00 -7,70 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da RAIS/MTE  

 

Faz-se necessário levar em consideração que, no ano 2000, 82,30% recebiam até 2 SM, 

percentual que sobe, em 2010 para 87,29%. Quando se considera que o rendimento nessa 

atividade, sobretudo no corte de cana, resulta da produtividade do trabalho manual, em que 

sobressaem ainda as jornadas prolongadas de trabalho para auferir maior remuneração no 

final do mês, tem-se a noção do esforço empreendido. Em muitos casos, são comuns acidentes 

de trabalho como corte, câimbras, dentre outros, que podem até deixar o trabalhador 

impossibilitado de exercer suas atividades laborais (MORAES, 2007). 

Assim, a baixa remuneração do setor, associada aos riscos assumidos pelo trabalhador, 

faz da atividade, no cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste, um meio de subsistência para a 

população com menores chances de inserção no mercado de trabalho de outros segmentos 

(SILVA FILHO et al., 2011). Acresce ainda o forte processo de inovação no campo que reduz 

sobremaneira a oportunidade de trabalho para um considerável contingente de trabalhadores 

que dependem da sazonalidade do emprego no setor canavieiro, já que este representa a única 

fonte de remuneração garantida durante o período em exercício do ocupado (BALSADI, 

2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este artigo teve como objetivo analisar o mercado de trabalho formal no cultivo da 

cana-de-açúcar no Nordeste, a partir do processo de mecanização da atividade em território 

nacional. Os principais resultados mostram que a produtividade da cana-de-açúcar por área 
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plantada enfrenta oscilações leves ao longo dos anos, o que pode estar associado à qualidade 

do solo e à distribuição de chuvas na região. 

Por outro lado, percebe-se que a capacidade desse setor de gerar empregos formais vem 

sendo relativamente reduzida quando observado todo o segmento agropecuário da região. As 

estatísticas denotam redução acentuada da participação entre os anos de 2000 e 2010. No 

primeiro ano em análise, aproximadamente 1/3 dos postos de trabalhos agropecuários 

nordestinos estavam no cultivo da cana-de-açúcar; já no último ano, reduz-se a participação 

para aproximadamente 1/5 dos postos de trabalho. 

Em relação à produção por estado da região, Pernambuco é líder absoluto na produção 

em todos os anos, seguido por Alagoas e Paraíba ao longo dos anos. Além disso, a Bahia tem 

despontado com elevada taxa de crescimento do setor, o que pode ser atribuído ao aumento da 

demanda externa pelo produto e à proximidade dos centros produtores do Sudeste. 

Adicionalmente, em relação ao mercado de trabalho, observou-se que a condição de admissão 

por reemprego é predominante no cultivo da cana-de-açúcar, o que pode ser resultado das 

contratações sazonais nesse segmento, com elevados índices de demissão no final da colheita, 

dada a natureza de trabalho essencialmente temporário. 

Por outro lado, os grandes estabelecimentos são responsáveis por aproximadamente 

50% da admissão de mão de obra nesse segmento, sem serem observadas mudanças 

estruturais nesse quadro ao longo dos anos. Quanto ao perfil dos trabalhadores, tem-se que o 

quadro da mão de obra é essencialmente masculino, com reduzida participação feminina nos 

postos de trabalho. A idade dos ocupados está distribuída entre as faixas etárias de 18 a 49 

anos, sem nenhum desnível acentuado em relação a isso. De um ano para o outro, as 

principais mudanças observadas ficaram na redução da participação daqueles com até 17 

anos, permanecendo sem grandes mudanças estruturais em relação à faixa etária. 

Já em relação à escolaridade, registrou-se melhoria ao longo dos anos. Mesmo assim, 

ainda há forte concentração de ocupados analfabetos com elevado nível de concentração deles 

nas primeiras faixas. Os registros mostram que a taxa de crescimento para as faixas mais 

elevadas, ou melhor, até ensino médio completo, ainda está em um contexto de baixa 

participação relativa no setor. Além do mais, os registros da RAIS deixam claro que mais de 

50% no ano 2000 e aproximadamente 60% em 2010 permaneciam menos de um ano em seus 

postos de trabalho. Isso fere a expectativa de emprego duradouro e corrobora a redução do 

rendimento médio anual, haja vista que durante boa parte do ano, os ocupados na cana-de-
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açúcar passam desempregados, trabalhando apenas esporadicamente em atividades para 

consumo próprio ou de terceiros sem registro em carteira. 

No tocante à remuneração, fora o fato de ser elevada a participação percentual daqueles 

que auferiam rendimentos de até 1 SM, permaneceu basicamente constante a participação dos 

que auferiam rendimentos entre mais de 1 e menos de 2 SM. Somando-se as duas faixas, tem-

se que 82,30% em 2000 e 87,29% em 2010, dos ocupados no cultivo da cana-de-açúcar no 

Nordeste estavam assalariados nessa faixa de remuneração. Diante disso, conclui-se ter 

havido elevada participação de trabalhadores nesse segmento com rendimentos nas menores 

faixas, tendo ainda se elevado a participação de um ano para o outro. 

Diante do exposto, pode-se inferir relações de empregos precários desenvolvidos no 

segmento de cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste, com elevados índices de rotatividade, 

baixo tempo de permanência no emprego; baixo nível de escolaridade da mão de obra e 

baixos salários auferidos pela grande maioria de ocupados no setor. Adicionalmente, deve-se 

ter presente a forte ameaça da mecanização, sendo ainda iminente a perda de postos de 

trabalho para uma mão de obra com baixas oportunidades de emprego em outros segmentos. 
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Resumo: Este trabalho foi elaborado com o objetivo de se compreender a dinâmica que 

abrange a indústria moveleira em Arapongas - PR e seus desdobramentos territoriais. Busca-

se, portanto, o entendimento acerca do papel dos diversos atores sociais envolvidos no arranjo 

produtivo, procurando estabelecer relações entre as diferentes esferas de atuação dos mesmos. 

Visa-se, deste modo, a compreensão do funcionamento do arranjo e de como seus diferentes 

agentes interagem entre si. A elaboração desta pesquisa se justifica ao buscar preencher a 

lacuna na elaboração de trabalhos que abordem os aspectos geográficos gerais do tema 

supracitado, e não apenas suas feições específicas. O trabalho foi realizado mediante a análise 

de teorias relativas ao tema, tendo sido feita também coleta de dados secundários e empíricos. 

Os dados primários foram obtidos por meio de pesquisas de campo e aplicação de 

questionários em determinadas indústrias do setor moveleiro e também junto ao Sindicato das 

Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA). Como resultado da pesquisa, observou-se que o 

polo industrial moveleiro constitui, para sua área de influência, um arranjo produtivo local de 

suma importância, definindo a especialização econômica do seu município sede e gerando 

uma independência deste em relação aos municípios de grande porte do seu entorno.  

Palavras-chave: indústria moveleira, arranjos produtivos locais, desdobramentos territoriais, 

organização espacial.  
 

Abstract: This study was developed with the aim of understanding the dynamic that 

permeates the furniture industry and its territorial developments in Arapongas - PR. It 

searches, therefore, the understanding of the social actors role involved in the cluster, seeking 

to establish relationships between the different spheres of their activity. The aim is 

understands the operation of this arrangement and how its various agents interact. The 

elaboration of this research is justified in the seeking to fill the gap in the preparation of 

studies that address the general geographical aspects of this theme, and not only their specific 

features. This study was elaborated by the analysis of theories on the subject, also having been 

made the collecting of secondary data and empirical information. Primary data were collected 

through field surveys and questionnaires in certain industries in the furniture sector and also 

                                                           
1
 Trabalho elaborado a partir de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado no ano de 2012. 
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in the Association of Furniture Industries of Arapongas (SIMA). As a result of the research, it 

was observed that the industrial furniture is, for its area of influence, a cluster of great 

importance, defining the economic specialization of its county seat and generating a relative 

independence of the large municipalities of its surroundings. 

Keywords: furniture industry, clusters, territorial developments, spatial organization. 
 

Resumen: Este trabajo fue elaborado con el objetivo de comprender la dinámica que 

involucra la industria mobiliaria  en Arapongas - PR y su expansión territorial. Se busca, por 

lo tanto, el entendimiento acerca del papel de los diversos actores sociales involucrados en el 

proceso productivo, procurando establecer relaciones entre las diferentes esferas de actuación 

de los mismos. Se procura, de este modo, la compresión del funcionamiento del proceso y de 

cómo sus diferentes agentes intervienen entre si. La elaboración de esta investigación se 

justifica en el intento de llenar el vacío en la elaboración de trabajos que aborden los aspectos 

geográficos generales del tema arriba mencionado, y no solamente sus aspectos específicos. 

El trabajo fue realizado mediante el análisis de teorías relativas al tema, habiendo sido hecha 

también colecta de datos secundarios y empíricos. Los datos primarios fueron obtenidos por 

medio de investigaciones de campo y aplicación de cuestionarios en determinadas industrias 

del sector mobiliario y también junto al Sindicato de las Industrias de Muebles de Arapongas 

(SIMA). Como resultado de la investigación, se observó que el polo industrial mobiliario 

constituye para su área de influencia un proceso productivo local de suma importancia, 

definiendo la especialización económica de su municipio sede y generando una independencia 

de éste en relación a los grandes municipios del entorno. 

Palabras-clave: Industria mobiliaria, procesos productivos locales, expansión territorial, 

organización espacial. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A indústria moveleira em Arapongas, sendo a maior representante do setor no estado 

do Paraná e uma das maiores do Brasil (MDIC, 2006), apresenta um papel de crescente 

importância na dinâmica urbana e industrial em que está inserida, tendo-se em vista também a 

globalização econômica nacional e internacional observada nos últimos anos. Pressupõe-se, 

portanto, que esta interfere de forma relevante no contexto em que se encontra, intervindo de 

diversas formas sobre a organização espacial de sua área de influência, seja no segmento 

econômico, social ou político. 

Diante desse quadro, foi proposta a elaboração deste trabalho, com o objetivo de se 

compreender a dinâmica que permeia a indústria moveleira em Arapongas e seus 

desdobramentos territoriais. Buscou-se, portanto, o entendimento acerca do papel dos diversos 

atores sociais envolvidos neste arranjo produtivo local, procurando estabelecer relações entre 

as diferentes esferas de atuação dos mesmos. Visa-se, assim, a compreensão do 

funcionamento do arranjo e de como seus diferentes agentes interagem entre si. 
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Buscou-se responder ao questionamento proposto por meio da análise de teorias 

relativas ao tema e da realização de coleta de dados secundários e informações empíricas. Os 

dados primários foram obtidos por meio de pesquisas de campo e aplicação de questionários 

em determinadas indústrias moveleiras e também junto ao Sindicato das Indústrias de Móveis 

de Arapongas (SIMA). 

A elaboração desta pesquisa se justifica ao visar preencher a lacuna na elaboração de 

trabalhos que abordem os aspectos geográficos gerais do tema supracitado, e não apenas suas 

feições específicas, buscando compreender os desdobramentos territoriais da industrialização 

do município de Arapongas. 

 

A INDÚSTRIA MOVELEIRA NO MUNDO 

Cunha, Pereira e Casaroto Filho (2006) caracterizam a cadeia produtiva da indústria 

moveleira como um conjunto de atividades que se ligam desde a matéria-prima até o produto 

final: o primeiro elo está na extração e beneficiamento da madeira; o segundo é formado pela 

atividade de fabricação do móvel propriamente dita; o terceiro se refere à distribuição e 

comercialização do produto final. 

O setor de móveis se apresenta bastante diversificado e geograficamente disperso, com 

pouco dinamismo tecnológico, sendo caracterizado pelo uso intensivo de mão de obra e 

recursos naturais (ROSA et al., 2007). 

Com a mudança a partir da substituição da base mecânica pela eletrônica, contudo, foi 

possível que se gerasse uma maior flexibilidade na produção e também uma melhoria na 

qualidade dos produtos, reduzindo também o uso da mão de obra (VARGAS, 2009). 

Para Gorini (2010), a demanda por móveis varia principalmente de acordo com o nível 

de renda da população e o comportamento de alguns setores da economia, como a construção 

civil, podendo ser influenciada também por mudanças no estilo de vida da população, bem 

como por aspectos culturais, investimentos em marketing, entre outros. 

Para Casteião (2006), o único fator de inovação possível na indústria moveleira, de 

forma isolada, é o design, pois é este que proporciona uma diferenciação dos produtos, sendo 

o elemento central da concorrência neste setor da indústria. 

Segundo este autor, há ainda uma herança semiartesanal nesta indústria, o que gera 

uma heterogeneidade entre as empresas deste ramo. Esta, contudo, é uma característica que 

entra em declínio a partir dos anos 1970, com a importação de máquinas, e dos anos 1990, 

com a globalização, que traz um maior contato entre os mercados, trazendo também a 
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valorização cambial, que gera a possibilidade de financiamentos que colaboram para a 

qualificação da mão de obra e também avanços na gestão de empresas familiares 

(CASTEIÃO, 2006). 

Nesse contexto, Gorini (2010) aponta que a importação de equipamentos modernos 

tem sido feita em sua maior parte por grandes empresas moveleiras, enquanto as pequenas e 

médias mantêm seus parques industriais defasados. 

Embora essencialmente vinculada à demanda doméstica, parte da indústria moveleira 

tem se conectado a tendências internacionais, do consumo e do ambiente concorrencial. A 

influência de redes globais traz um aumento da tecnificação e do tamanho das unidades 

produtivas, criando um cenário em que as pequenas empresas são fornecedoras de peças e 

componentes para as empresas maiores, que se especializam na montagem e acabamento 

final. Nesse cenário, as empresas líderes são responsáveis pelo design, recorrendo às pequenas 

empresas para a produção de seus produtos (VARGAS, 2009). 

O comércio mundial de móveis envolve cerca de 60 países. Destes, a China, devido ao 

seu grande avanço, foi o que passou a ganhar maior destaque. Isto ocorreu devido ao aumento 

da sua produção, trazido pelo rápido avanço tecnológico e a investimentos de grandes 

produtores de máquinas da Itália e Alemanha, conquistando desta forma mais espaço no 

mercado mundial e tornando-se o principal país exportador destes produtos (VARGAS, 

2009). 

Segundo Rosa et al. (2007), a indústria moveleira mundial vem passando por 

mudanças desde o fim da década de 1970, uma vez que os países em desenvolvimento, que 

até então se dedicavam apenas à exportar matéria-bruta, passaram também a fabricar móveis, 

sustentados na oferta abundante de matéria-prima e mão de obra. Os grandes produtores 

mundiais, então, passam a explorar vantagens locacionais e de baixos custos de produção 

oferecidos por estes países. 

A Itália é tida como o principal centro mundial mobiliário, isto pelo seu 

reconhecimento como líder em design inovador, sediando a principal feira internacional de 

móveis. Sua indústria moveleira é caracterizada pelo grande número de pequenas e médias 

empresas, desenvolvendo produtos, encomendando partes e componentes a terceiros, fazendo 

acabamento, juntando partes e vendendo seus produtos (ROSA et al., 2007). 

A Alemanha também se destaca no cenário moveleiro mundial, concentrando 

empresas médias e grandes e utilizando maquinário moderno. Opera em um sistema 
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complexo, integrado com a indústria de máquinas e equipamentos para móveis, sendo 

favorecida com o porte e dinamismo da indústria fornecedora (VARGAS, 2009). 

Percebe-se, então, que se cria uma concorrência entre países de capitalismo avançado 

e países de capitalismo periférico e semiperiférico. Enquanto nos primeiros há o design e a 

tecnologia como fatores diferenciais, no caso dos países em desenvolvimento há a abundância 

de matérias-primas e mão de obra barata, o que leva muitas empresas transnacionais a adotar 

a estratégia de instalar unidades nestes países.  

 

A INDÚSTRIA MOVELEIRA NO BRASIL 

A indústria moveleira brasileira se caracteriza pelo uso intensivo de mão de obra, com 

baixo nível de escolaridade e qualificação, predominando micro e pequenas empresas, sendo a 

maioria familiar, com organização tradicional e formada por capital nacional. Verifica-se uma 

forte verticalização no processo produtivo, com a fabricação de diversos produtos e a 

realização de variados processos em uma mesma planta industrial (CUNHA; PEREIRA; 

CASAROTO FILHO, 2006). Um problema observado por Rosa et al. (2007) é a dificuldade 

da empresa brasileira em acompanhar a inovações em design nas empresas líderes, em função 

principalmente do seu custo elevado. 

O estado de São Paulo é o de maior importância para o setor moveleiro brasileiro. De 

1990 a 2005, contudo, ele perdeu participação nas exportações, que foi absorvida pelos 

estados de Santa Catarina, Paraná e Bahia. Existem dois polos no estado de São Paulo, em 

Mirassol e Votuporanga, direcionados para o mercado interno, com o predomínio de micro e 

pequenas empresas (ROSA et al., 2007). 

O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor e exportador, apesar de ter quase 

toda a sua produção voltada para o mercado interno. Nesse Estado há uma forte cultura de 

cooperação entre as empresas, o que é apontado como uma das causas do sucesso da indústria 

local, ocorrendo anualmente uma feira de máquinas, matérias-primas e acessórios. A 

qualidade da indústria é auxiliada pela existência de curso superior em tecnologia em 

produção moveleira, localizado nas proximidades de Bento Gonçalves, onde se concentra a 

indústria moveleira do Estado (ROSA et al., 2007). 

Em Minas Gerais, a produção se concentra em Ubá, que produz todos os tipos de 

móveis. Nas proximidades deste município, colaborando para o setor, localizam-se 

fornecedores de ferragens, escola de design, curso superior em design e curso técnico em 

móveis (ROSA et al., 2007). 
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O estado de Santa Catarina é o terceiro maior produtor e o maior exportador. 

Sobressaem-se no Estado as pequenas e micro empresas, bem como uma grande rede de 

fornecedores de materiais como madeira, ferragens, colas, tintas e pregos. Predominam 

equipamentos nacionais, sendo a única exceção as máquinas de Controle Numérico 

Computadorizado (CNC), usadas no corte e usinagem. Nas demais etapas predomina o uso de 

mão de obra barata (ROSA et al., 2007). 

A produção do estado do Paraná se concentra em Arapongas, focando sua produção 

em móveis populares, no qual algumas empresas possuem maquinário mais avançado, 

exportando parte de sua produção (CUNHA; PEREIRA; CASAROTO FILHO, 2006). Seu 

parque industrial, segundo Câmara, Souza e Silva (2005 apud TONDATO, 2006), é formado 

principalmente por micro e pequenas empresas, que correspondem a 82,61% do total.  

O Brasil realiza um pequeno número de importações, sendo que sua pouca 

necessidade fica clara, tendo-se em vista o grande volume de produção realizado pelas 

empresas nacionais. As poucas importações realizadas provêm de consumidores com um 

maior poder aquisitivo, que demandam um produto diferenciado do brasileiro (GORINI, 

2010). 

 

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 

O parque industrial moveleiro que se apresenta como foco deste estudo constitui desde 

2004 um Arranjo Produtivo Local (APL), a partir do apoio do Sistema da Federação das 

Indústrias do Paraná (FIEP). Os APLs, segundo IEDI (2002), podem ser entendidos como 

aglomerados ou clusters de empresas que possuem proximidade física, forte relação com os 

agentes da localidade e estão inseridos em uma dinâmica econômica. 

Para Cassiolato e Lastres (2003), estes vínculos apresentados entre os agentes 

localizados no mesmo território abrangem tanto as empresas em si (produtoras, fornecedoras, 

prestadoras de serviços), bem como instituições votadas à formação e treinamento de mão de 

obra e pesquisa. 

Oliveira e Cunha (2003) apresentam os seguintes elementos como componentes gerais 

de clusters industriais: 

- Uma grande empresa ou uma concentração de empresas semelhantes; 

- Setores que utilizam fornecedores comuns ou fornecem produtos ou serviços 

implementares; 

- Empresas ou instituições que fornecem qualificação; 
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- Agências governamentais e outros órgãos que exercem influência sobre a 

aglomeração. 

De acordo com Tondato (2006), há três aspectos relevantes na formação de clusters: 

externalidades locais positivas, que propiciam custos reduzidos para as empresas 

aglomeradas; a caracterização como uma aglomeração geográfica de empresas que atuam em 

atividades similares ou relacionadas; os condicionantes históricos, sociais e culturais, que 

influenciam na formação e evolução do cluster. 

O sucesso de um cluster, segundo IEDI (2002) é medido pela sua capacidade de 

competição, pelo crescimento de sua produção, geração de emprego, desenvolvimento 

tecnológico e inserção em mercados nacionais e internacionais. Esses fatores, por sua vez, são 

condicionados por raízes históricas, pela sociedade e pelos traços culturais regionais, o que 

acabam criando características próprias e específicas que tornam cada cluster diferenciado de 

outro. 

Amato Neto (2000 apud Tondato, 2006) coloca, contudo, que, apesar de um cluster se 

caracterizar por ações coletivas, isto não impede que algumas empresas cresçam e outras 

decaiam. A ação conjunta entre empresas viabiliza a solução de problemas específicos, tais 

como provisão de serviços, infraestrutura e treinamento. Não se busca, porém, excluir a 

competitividade, mas sim deixar o mercado mais transparente, incentivando a competição 

entre as empresas. 

Um cluster apresenta mais capacidade de sobreviver à instabilidade do mercado, em 

virtude de sua ação conjunta e uma alta capacidade de reestruturação. Por vezes, contudo, 

estes aglomerados são alvo de críticas, devido ao fato de se concentrarem em apenas um ramo 

industrial, o que apresenta desafios quanto à necessidade de permanente atualização em face 

das constantes inovações tecnológicas. 

 

O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE MÓVEIS EM ARAPONGAS 

A implantação do parque das indústrias de móveis de Arapongas se deu inicialmente 

com o objetivo de se promover atividades industriais e diversificar a economia, de modo a se 

ficar menos dependente do café. Este surgiu a partir de iniciativas empresariais conjugadas 

com estímulos e linhas de financiamento governamentais, sobretudo no fim dos anos 60 e 

início dos 80 do século XX (REDE APL PARANÁ, 2010). 

Em 1978, foi fundada a Associação dos Moveleiros de Arapongas, transformando-se 

em Sindicato no ano de 1982, sendo designado Sindicato das Indústrias de Móveis de 
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Arapongas. Sua atuação está baseada nos municípios de Arapongas (sede) (Figura 01), 

Londrina, Cambé, Rolândia, Sabáudia, Apucarana, Cambira, Jandaia do Sul, Marialva, 

Mandaguari, Maringá, Califórnia e Sarandi, entre outros. Estão situadas em sua jurisdição 

aproximadamente 600 empresas (SIMA, 2012). 

 

Figura 01 – Localização do município de Arapongas – PR. 

 
Fonte: Wikipédia (2014). 

 

Dentre as ações promovidas pelo sindicato estão negociações coletivas de trabalho, 

estabelecimento de normas e condições de trabalho, assessoria nas áreas tributária e 

trabalhista, organização de seminários, cursos, encontros e ciclos de palestras, organização de 

viagens e feiras do setor, convênio para a obtenção de informações e análises sócio-

econômica-financeiras e cadastrais e a promoção dos eventos Feira de Móveis do Estado do 

Paraná (MOVELPAR) e a Feira Internacional da Qualidade em Máquinas, Matérias-Primas e 

Acessórios para a Indústria Moveleira (FIQ), (SIMA, 2012). 

Em setembro de 1998 foi realizado um Planejamento Estratégico do Polo Moveleiro 

da Região Norte do Paraná, por meio da ação conjunta do SEBRAE/PR, SENAI-CETMAM, 

SIMA e empresários do setor, com o intuito de se traçar diretrizes voltadas para o 

desenvolvimento econômico, técnico, político e social do setor (MDIC, 2006). Dentre as 

principais diretrizes que permeiam o plano, estão: promover a competitividade das empresas 
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do APL de Móveis da Região de Arapongas, através da inserção em novos mercados, 

desenvolvimento da cadeia de suprimentos e promoção da inovação, gerando a 

sustentabilidade e a lucratividade (MDIC, 2006). 

O APL de Arapongas estruturou-se por meio de uma parceria existente entre o 

Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), a Federação das Indústrias do 

Paraná (FIEP), a Secretaria do Estado da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM) 

e a Prefeitura de Arapongas (SIMA, 2012). 

A criação do APL atendeu à necessidade de melhor direcionamento do setor, tendo 

sido envolvidas neste variadas organizações empresariais locais e estaduais, como o próprio 

Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA) e a Federação das Indústrias do 

Estado do Paraná (FIEP). Envolveram-se também diversos empresários do setor, 

representantes do poder público a nível estadual e federal, instituições de ensino locais, entre 

outros (REDE APL PARANÁ, 2010). Com este desenvolvimento, o setor moveleiro de 

Arapongas chegou em 2011 sendo responsável por cerca de 67% do PIB gerado no município 

(SIMA, 2012). 

A partir deste planejamento, foram implantados programas e projetos para o setor, 

como o Programa de Autossustentabilidade de Matéria-Prima para o Polo Moveleiro do Norte 

do Paraná (SIMFLOR). Este foi criado no ano de 1997, com o objetivo de preservação do 

meio ambiente e sustentabilidade florestal na produção de madeiras de reflorestamento 

utilizadas na indústria de Arapongas. 

Dentre os planos definidos pelos empresários do setor moveleiro para os próximos dez 

anos, está a preocupação com a preservação ambiental, oferta de matéria-prima, visando-se 

garantir a sustentabilidade do polo moveleiro. Foi eleita como meta estratégica a certificação 

da International Organization of Standardization (ISO) 14.000, que trata do meio ambiente. 

Outra prioridade estabelecida é a conquista do selo verde, dado às empresas que utilizam 

apenas matéria-prima oriunda de reflorestamentos (SIMA, 2012). 

Ao buscar a inserção no mercado internacional, as indústrias moveleiras 

araponguenses procuram a adequação a programas de qualidade total e em conformidade com 

o meio ambiente. Consta que uma das exigências do mercado comum europeu é a de que os 

móveis apresentem o Selo Verde, tendo sido criado para isso um viveiro de mudas 

componente do Projeto SIMFLOR. Este produz cerca de 2 milhões de mudas anuais em 400 

hectares de área, sendo composto por eucaliptos (madeira para a produção de móveis), pinus e 

árvores nativas. As árvores do viveiro são ainda certificadas pelo Instituto Paranaense de 
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Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), junto ao Ministério da Agricultura (SIMA, 

2012). 

Foi criado no ano 2000, também pela ação conjunta dos empresários do setor 

moveleiro, o Centro de Tecnologia em Ação e Desenvolvimento Sustentável (CETEC), para 

onde são encaminhados os resíduos produzidos na indústria moveleira, para recepção, 

reutilização e reciclagem dos mesmos (REDE APL PARANÁ, 2010). 

Atualmente o CETEC, em parceria com uma usina terceirizada, destina cerca de 200 

toneladas de resíduos diariamente. Possui atualmente 103 associados e parceiros que 

selecionam e encaminham todos os seus resíduos para reciclagem e, posteriormente, a 

comercialização. Dentre os produtos reciclados encontram-se: cavacos de madeira, pó de 

serra, cepilho, metal de plástico, papelão, tecidos, lixas, solventes, água de cabinete de 

pintura, entre outros (SIMA, 2012). 

Demajorovic e Silva (2010) destacam que todas estas iniciativas que representam 

importantes benefícios socioambientais tiveram como fator inicial o aspecto econômico. É 

apontado que o CETEC foi criado em um momento em que vários empresários estavam com 

seus empreendimentos em crise devido à legislação ambiental. Já o programa SIMFLOR é 

fruto da eminência do “apagão florestal” que ameaçava a continuidade dos negócios.  

Uma observação pertinente, neste caso, é a de que as práticas socioambientais 

implantadas foram fundamentais para a manutenção da atividade empresarial e colaboram 

para a consolidação de cultura empreendedora sustentável com resultados positivos para as 

empresas, sociedade e meio ambiente. Portanto, podem ser consideradas estratégias de 

competitividade para as empresas do polo moveleiro.  

Um ponto também a destacar é que estas se tratam de iniciativas que só puderam se 

concretizar a partir das estratégias associativas. Isto decorre não apenas devido à possibilidade 

de compartilhar recursos de forma a reduzir riscos e custos, mas também por estarem 

presentes, nesta aglomeração, outras instituições públicas e privadas voltadas para formação e 

capacitação de recursos humanos, criando-se assim as condições necessárias para atender às 

novas demandas socioambientais. 

Pode-se destacar ainda que o SENAI-CETMAM conta com apoio da Alemanha, 

mediante o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira firmado entre o SENAI-PR e o 

Ministério da Economia do Estado de Baden Wurttemberg (Alemanha), possibilitando à 

unidade trazer para o Brasil modernos insumos e técnicas para o setor (SIMA, 2012). 
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Em 1997, também a partir da ação conjunta de empresários do setor moveleiro, foi 

criado o Pavilhão de Exposições de Arapongas, um centro de eventos com 44 mil metros 

quadrados. Neste local realizam-se a MOVELPAR e a FIQ, ambas bienais, que atraem 

expositores e visitantes de setor moveleiro de todo o país e do mundo (MDIC, 2006). 

Estrategicamente situado na BR 369, abrange dois importantes centros econômicos do estado, 

sendo estes Londrina e Maringá, que possuem uma estrutura hoteleira, gastronômica e de 

transporte (dois aeroportos), além de rodovias que compõem um elo de integração com o 

Mercosul (SIMA, 2012). 

De acordo com o SIMA (2012), as indústrias moveleiras de Arapongas beneficiam-se 

também do Conex Furniture Brazil, o maior consórcio exportador de móveis do Brasil, 

estando presente em mais de 30 países. Este surgiu em 2003, a partir da união de 18 empresas 

tradicionais no mercado nacional, todas associadas ao SIMA, com o intuito de se adquirir 

know-how e maior competitividade no mercado internacional.  

Compondo a estrutura de apoio do polo moveleiro, há também o Centro de Referência 

em Saúde e Segurança do Trabalhador. Este, em parceria com o Serviço Social da Indústria 

(SESI-PR), oferece aos trabalhadores e seus dependentes, consultas clínicas diversas, 

atendendo, por exemplo, as necessidades de programas preventivos de Lesões Por Esforço 

Repetitivo/Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (LER/DORT); (SIMA, 2012). 

De acordo com informações do SIMA, ratificadas por Câmara, Souza e Silva (2005 

apud Tondato, 2006), a indústria moveleira em Arapongas caracteriza-se pela produção de 

estofados, seguidos por kits de cozinha e racks. A comercialização é feita em sua maior parte 

por representantes comerciais, seguidas pelas lojas dos próprios fabricantes, varejistas e, por 

fim, atacadistas. 

Arapongas destaca-se como o maior polo moveleiro do Paraná e o terceiro maior do 

Brasil, com faturamento no ano de 2011 em torno de R$ 1.353 bilhões no mercado nacional e 

de 103,90 milhões no mercado externo. Em relação ao número de empregos, o APL de 

Móveis gerou, em 2011, 11.333 empregos diretos em Arapongas (SIMA, 2012). 

É apontado por Camara et al. (2006) que o crescimento do polo acabou estimulando a 

criação de empresas em municípios vizinhos que se beneficiaram das vantagens locacionais, 

como: fornecimentos de matéria-prima, máquinas, entre outras. Vale ressaltar também que 

estas, beneficiando-se do dinamismo do polo de Arapongas, encontram-se associadas ao 

sindicato patronal SIMA (CAMARA et al., 2006).  
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Quanto às matérias-primas utilizadas, Cassiolato e Lastres (2003) apontam que a 

maior parte destas tem sua origem no próprio Estado e em outras regiões do Brasil. Observou-

se, por meio das informações fornecidas pelas empresas, que esta situação atualmente se 

mantém semelhante. 

Foram citadas nos questionários aplicados nas empresas, localidades de origem de 

matéria-prima como o sudeste do Brasil, a China, a Itália e a Malásia, sendo ressaltada, por 

grande parte das empresas pesquisadas, a utilização apenas de madeiras e derivados com 

certificação FSC. Este, segundo o WWF (2012), é o selo verde mais reconhecido em todo o 

mundo, com presença em mais de 75 países e todos os continentes, sendo FSC uma sigla em 

inglês para a palavra Forest Stewardship Council, ou Conselho de Manejo Florestal, em 

português. 

Complementada esta questão, foi apontado um possível risco de escassez destas 

matérias-primas em médio prazo, sendo citado como um meio de se lidar com esta condição a 

realização de pesquisas no SENAI-CETMAM, que abordam toda a cadeia produtiva, 

procurando otimizá-la. Algumas empresas citam ainda a realização de pesquisas internas com 

testes próprios, a visita a feiras de matérias-primas e buscas realizadas por representantes 

comerciais como meios para se otimizar a produção. 

Quanto ao público consumidor dos móveis produzidos no polo moveleiro de 

Arapongas, foi apontado pelo SIMA que este é, em sua maior parte, de indivíduos das classes 

C e D
2
, que respondem pela aquisição de 92% da produção do setor. A classe B representa 7% 

dos produtos adquiridos e apenas 1% dos móveis é comercializado com indivíduos da classe 

A. Dessa forma, percebe-se, de fato, que o polo moveleiro de Arapongas é fornecedor de 

móveis para a população de baixa renda. 

Em 2012, por sua vez, de acordo com o SIMA (2012), obteve-se a informação de que 

92% da produção é comercializada no mercado nacional, tendo como principais mercados as 

regiões Sudeste (37%), Sul (24%) e Norte/Nordeste (27%). Apenas 8% são destinados ao 

mercado internacional. 

Quanto aos equipamentos industriais utilizados, foi observado que a maior parte destes 

é proveniente do próprio estado do Paraná, sendo utilizados principalmente por pequenas 

empresas, seguindo de equipamentos dos outros estados do sul do país e São Paulo. A 

presença de equipamentos importados cresce de acordo com o porte das empresas, sendo uma 

importante forma de internalizar inovações e ganhar competitividade.  

                                                           
2
 Utilizou-se nesta pesquisa a definição do IBGE, que traz a Classe C sendo composta por famílias com renda de 

entre 4 e 10 salários mínimos e a Classe D composta por famílias com renda entre 2 e 4 salários mínimos.  
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A preocupação com a qualidade também tende a crescer com o tamanho da empresa. 

À medida que ampliam o mercado de atuação e ganham escala, as empresas adotam normas 

de qualidade consagradas nacionalmente para o setor, como a ISO, que traz uma normalização 

e avaliação de procedimentos diversos.   

Dentre as normalizações e certificações com as quais contam os produtos fabricados 

pelas empresas citados nos questionários, foram destacadas as de caráter ambiental, como o 

ISO 14000 e o Selo Verde, tendo sido estes já citados acima quando da abordagem acerca das 

exigências de importação para o mercado europeu. Foram também citados os certificados 5S e 

o Certificado Especial de Produção (CEP).  

Quanto à abrangência dos mercados das empresas, foi por meio dos questionários 

aplicados que as microempresas (com até 19 empregados) atenderam o mercado regional e as 

pequenas empresas (entre 20 e 99 empregados) atenderam o mercado estadual e nacional. As 

médias e grandes empresas (com mais de 100 empregados) atuaram em mercados maiores, 

como o nacional e o internacional. Deste modo, pode-se fazer uma correlação direta entre o 

mercado de atuação e o tamanho da empresa.  

Segundo o SIMA, ainda, ações têm sido desenvolvidas por parte do SEBRAE para se 

alcançar novos mercados, como planos de ação e marketing para o fortalecimento da marca 

APL em si, contribuindo assim para o crescimento das empresas pertencentes ao arranjo 

produtivo. Visando-se a busca por estes novos mercados, são citadas também a realização de 

visitas a feiras e a contração de representantes comerciais. 

Há que se citar neste contexto o caso observado de algumas empresas de produção 

artesanal que, encontrando sua produção restringida pela escassez de mão de obra, não 

realizam a busca por novos mercados, uma vez que não contariam com a capacidade de 

atender a demanda. 

Camara et al. (2006), tratando das vantagens locacionais com que conta o polo 

industrial, destacam a proximidade da fonte de matéria-prima e fornecedores de máquinas 

para a indústria moveleira norte paranaense, localizados em São Paulo e nos três estados do 

Sul do país. Há boa malha rodoviária que permite escoar produtos para o mercado interno e 

externo e proximidade com empresas de consultoria técnica, comercial, gerencial, e design de 

Curitiba, São Paulo e sul do país.  

Dentre as formas de integração apontadas pelo SIMA, foi citada a existência do já 

mencionado Planejamento Estratégico junto às empresas. Foi destacado o fato de diversas 

empresas e instituições que compõem o polo moveleiro já desenvolverem ações em conjunto 
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há um longo período de tempo, o que possibilita a consolidação da confiança na cooperação 

entre os diversos agentes envolvidos na organização deste setor industrial no município. 

Outras vantagens de localização destacadas por Camara et al. (2012), 

complementando as informações obtidas nos questionários, são: a difusão de novas 

tecnologias, disponibilidade de matéria-prima, desenvolvimento de consciência ambiental, 

entrosamento empresarial e acesso a fornecedores de equipamentos. Entre as desvantagens 

destacou-se o acirramento da concorrência entre as empresas, dificultando a realização de 

associações. 

Observou-se, ainda, distribuídas pelos parques industriais do município, a presença de 

diversas indústrias complementares ao polo moveleiro. Podem ser citadas como exemplos as 

fornecedoras de manutenção e equipamentos industriais voltados especificamente a este setor, 

fabricantes de acessórios específicos, como puxadores, bem como empresas voltadas 

especificamente à produção de colas, tintas e resinas destinadas à produção de móveis. 

Com relação à ampliação da área de mercado, as principais barreiras citadas são: 

desconhecimento do mercado exportador e falta de apoio governamental para ampliar 

conhecimentos sobre possíveis nichos de mercado e canais de comercialização e redução do 

custo no Brasil. O polo moveleiro de Arapongas carece de agentes de exportação, restando a 

identificação da demanda de novos mercados às próprias empresas que desejam exportar 

móveis (CAMARA et al., 2006). 

Dentre as fontes de informações tecnológicas, as principais citadas pelas empresas são 

as feiras e visitas a empresas. Os empresários participam de feiras locais realizadas na 

EXPOARA, feiras nacionais e feiras especializadas. 

Foram citados poucos incentivos fiscais e políticas públicas por parte do sindicato e 

das empresas, podendo-se ressaltar, contudo, a redução em 2011 do Imposto Sobre Produtos 

Industrializados - IPI, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 

COFINS.  

De maneira correlata à questão fiscal, foi citado como um dos principais entraves ao 

desenvolvimento do APL a alta carga tributária brasileira, podendo-se tomar como referência 

os impostos relativos às madeiras. Outro problema citado pela maior parte das empresas 

pesquisadas é a escassez de mão de obra qualificada, a despeito ainda da presença na 

localidade de uma estrutura como o SENAI-CETMAM.  
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Notou-se em relação às empresas de menor porte o fato de que estas não tomam parte 

nas atividades desenvolvidas pelo APL, sendo estas ações aparentemente restritas às empresas 

que apresentem produção em massa e maior número de funcionários.  

Percebe-se, desta forma, que, apesar de se apresentar bem consolidado 

estruturalmente, há a ocorrência de falhas em relação à cooperação entre empresas de 

diferentes portes no APL de móveis em Arapongas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A indústria moveleira no município de Arapongas, tendo surgido a partir de iniciativa 

local na década de 1970, se desenvolveu ao longo do tempo de modo a gerar grandes 

modificações sobre a parcela do espaço que ocupa, instalando empresas de diferentes portes e 

segmentos que cooperam entre si.  

O aglomerado industrial araponguense conta atualmente com uma sólida estrutura 

empresarial e organizacional, tendo ampliado sua base territorial para um grande número de 

municípios localizados no entorno de sua sede. 

Observou-se que, dentre entidades que mais se destacam no gerenciamento do polo 

industrial, ressalta-se o papel do SIMA na promoção de eventos diversos, que contribuem 

para o desenvolvimento da indústria moveleira por meio da realização de parcerias entre os 

diversos agentes sociais envolvidos neste contexto. 

Destaca-se também o papel da FIEP, que atuou na institucionalização oficial do 

arranjo produtivo local, reconhecendo assim, a nível estadual, a relevância do polo moveleiro 

em pauta e gerando estratégias para o desenvolvimento deste. 

A cooperação entre os empresários do setor moveleiro araponguense se mostra 

relativamente consolidada, ainda que não abranja a todas as indústrias localizadas no 

município, tendo gerado diversos empreendimentos que auxiliam no progresso do polo 

industrial. Dentre estes, pode-se citar o projeto SIMFLOR, o CETEC, o EXPOARA, a 

instalação do SENAI-CETMAM; o Centro de Referência em Saúde e Segurança do 

Trabalhador. 

Constatou-se, de modo geral, a existência de profundas especializações produtivas, 

com empresas responsáveis pela geração de móveis apenas de determinados setores. Vale 

ressaltar ainda a existência de um público-alvo, sendo este o das classes C e D.  
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A partir dessas informações, percebe-se que o APL de móveis em Arapongas consiste 

em um arranjo produtivo característico de países semiperiféricos, uma vez que conta com 

produtos de baixo valor gerados por uma mão de obra pouco especializada. 

Caracteriza-se assim a existência de um arranjo produtivo que gera diferentes 

organizações e mecanismos que interagem entre si, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico, municipal e regional. 

Este arranjo, ainda, devido à grande contribuição econômica gerada ao município, 

acaba por conferir uma independência a este em relação àqueles de grande porte localizados 

em seu entorno, como Londrina e Maringá. 

Ao se observar a abrangência dos mercados dos produtos gerados nas empresas do 

polo industrial, percebe-se que este possui amplas conexões a nível nacional e internacional, 

ainda que o segundo se apresente atualmente de forma incipiente. De toda forma, nota-se que 

a indústria moveleira em Arapongas passa a se inserir em diversas redes geográficas, com 

seus produtos sendo escoados em fluxos de longo alcance territorial e espacial. 

Observa-se, portanto, que toda a estrutura que compõe o APL constitui, para sua área 

de influência, um arranjo de suma importância, definindo a paisagem e a principal função 

econômica do seu município sede e estabelecendo uma centralidade que o caracteriza como 

um importante nó das redes do qual faz parte.  
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Resumo: Este estudo se propõe aferir as tecnologias adotadas na cultura da mamona e 
identificar seus determinantes. Para mensuração do nível tecnológico, calcularam-se índices 
para as tecnologias de adubação, tratos culturais, colheita, pós-colheita e gestão. Para verificar 
os determinantes que influenciam a adoção de tecnologias nessa cultura, empregou-se o 
método de regressão quantílica. Utilizaram-se dados primários coletados diretamente com 384 
produtores de mamona localizados em doze agropolos cearenses de desenvolvimento. Os 
resultados indicaram que a tecnologia de tratos culturais apresentou um bom padrão 
tecnológico, enquanto as demais tecnologias se mostraram insuficientes na cultura da 
mamona. Verificou-se, também, que escolaridade, experiência, número de trabalhadores, 
treinamento e cooperativismo são relevantes para explicar os níveis tecnológicos adotados na 
cultura da mamona, ao passo que a idade do produtor e a utilização da mamona como 
atividade principal não exerceram influência sobre a adoção de tecnologias nessa cultura.  
Palavras-chave: tecnologias; mamona; Ceará. 
 

Revista Geonordeste 



 

 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 158-177, jan./jul. 2014 

SOUSA, E. P; SANTOS, M. F. L; LINS, V. C; KHAN, A. S; CAMPOS, A. C. 

159 

Abstract: This study aims to evaluate the technologies adopted in the culture of castor oil 
plant and to identify their determinants. In order to measure the technological level, indexes 
for the technologies of adubation, cultural treatment, harvest, post-harvest and management 
were calculated. In order to check the determinants which influence the adoption of 
technologies in this culture, the quantile regression model was used. Primary data collected 
directly from 384 castor bean producers located in twelve development poles in the state of 
Ceará were used. The results indicated that the cultural treatment technology showed a good 
technological standard, whereas the other technologies proved insufficient in the castor oil 
plant culture. It was also observed that the schooling level, experience, quantity of workers, 
training and cooperativism are significant to explain the technological levels adopted in the 
castor oil plant culture, whereas the age of the producer and the use of castor oil plant as main 
activity did not influence the adoption of technologies in this culture. 
Keywords: technologies; castor oil plant culture; state of Ceará. 

 
Resumen: Este estudio se propone conferir las tecnologías adoptadas en la cultura del ricino e 
identificar sus determinantes. Para mensuración del nivel tecnológico, se calcularon índices 
para las tecnologías de adobo, tratos culturales, cosecha, pos cosecha y gestión. Para verificar 
los determinantes que influyen en la adopción de tecnologías en esa cultura, se utilizó el 
método de regresión cuantílica. Fueron utilizados datos primarios recogidos directamente a 
través de 384 productores de ricino localizados en doce agropolos cearenses de desarrollo. 
Los resultados indicaron que la tecnología de tratos culturales presentó un buen padrón 
tecnológico, mientras las demás tecnologías se mostraron insuficientes en la cultura del ricino. 
Se verificó, también, que escolaridad, experiencia, número de trabajadores, entrenamiento y 
cooperativismo son relevantes para explicar los niveles tecnológicos adoptados en la cultura 
del ricino, a medida que la edad del productor y la utilización del ricino como actividad 
principal no ejercieron influencia sobre la adopción de tecnologías en esa cultura.  
Palabras-clave: tecnologías; ricino; Ceará. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A agricultura familiar consiste no principal foco do Programa Brasileiro de Produção e 

Uso de Biodiesel. Esse segmento produtivo apresenta cultivos em pequenas áreas e, como 

consequência, pequenas quantidades produzidas por estabelecimento agrícola, porém podem 

obter significativa produção se muitos agricultores estiverem envolvidos na atividade com 

vários tipos de oleaginosas (LIMA, 2009). 

Dentre as diversas espécies de oleaginosas utilizadas para a produção de biodiesel, 

como dendê, caroço de algodão, pinhão manso, girassol, mamona e soja, a mamona ocupa 

posição de destaque no agronegócio brasileiro, com potencial para contribuir com o 

desenvolvimento agrícola sustentável do País. Ademais, a mamona também representa 

importante papel, visto que pode ser cultivada em consórcio com produtos alimentares, como 

feijão, amendoim e milho, entre outros (KHAN, 2008). 

Na intelecção de Barbosa (2007), para os países produtores de agroenergia, a produção 

de energia proveniente da agricultura não comprometerá a segurança alimentar em virtude do 
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desenvolvimento tecnológico e da introdução de outras sementes mais produtivas. Assim, o 

conhecimento sobre as condições tecnológicas dessas oleaginosas reveste-se de importância.  

É consenso na literatura econômica o fato de que a tecnologia desempenha papel 

fundamental para o desenvolvimento econômico, sendo as inovações tecnológicas relevantes 

para se obter esse desenvolvimento, propiciando aumento da produtividade dos fatores 

produtivos (KHAN, 2008). De acordo com esses autores, ao citarem Rosenthal (1995), a 

inovação tecnológica pode ser considerada como a aplicação de uma nova tecnologia ao 

processo produtivo, gerando um novo produto, ou modifica algum atributo do produto antigo 

pelo mercado, propiciando maiores níveis de produtividade e de lucratividade, além de 

expandir a participação no mercado da empresa inovadora. 

No Estado do Ceará, o cultivo da mamona tem significativa relevância, uma vez que 

possibilita a inclusão produtiva e social da agricultura familiar, ensejando acréscimo na renda 

e evitando a migração para as cidades. Portanto, esse agronegócio pode ser a alternativa de 

sustentabilidade econômica e social para os agricultores familiares do interior do Ceará 

(MOREIRA, 2008).  

Para o IBGE (2012), o Ceará é o segundo produtor nacional de mamona, com 25.685 

hectares colhidos em 2010, ficando atrás somente da Bahia. Dentre os 18 agropolos cearenses 

de desenvolvimento, este estudo privilegia as 12 regiões assistidas pelo Instituto Agropolos, 

com maior destaque na produção de mamona. Esses agropolos que fazem parte deste estudo 

(Extremo Norte, Ibiapaba, Sobral, Sertão de Canindé, Maciço de Baturité, Baixo Jaguaribe, 

Sertão Central, Centro Sul, Inhamuns Sul, Cariri, Cariri Leste e Cariri Oeste) foram 

responsáveis por quase 90% da quantidade produzida de mamona em 2010.   

Em face dessas considerações, questões que dizem respeito ao conhecimento sobre a 

adoção de tecnologias na cultura da mamona no Ceará assumem papel relevante e devem ser 

analisadas, como é o caso dos estudos desenvolvidos por Khan (2008) e Gonçalves (2011), 

que se preocuparam em mensurar o nível tecnológico da mamona em algumas regiões 

cearenses. Além de aferir o nível tecnológico, o segundo estudo também buscou identificar os 

determinantes desse nível tecnológico. Para isso, empregou-se o modelo de regressão logit, 

comumente encontrado na literatura econômica para esse tipo de análise, como, por exemplo, 

os estudos realizados por Oliveira (2003) e Matos (2005) aplicados, respectivamente, para 

produção de banana e mel.  

Para captar os efeitos desses determinantes ao longo de pontos distintos da distribuição 

condicional do índice tecnológico, estudos como o de Barbosa e Sousa (2013) utilizaram o 
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modelo de regressão quantílica aplicado à apicultura fixa e migratória. Dada essa 

contribuição, este ensaio segue a linha deste estudo, porém aplicado à cultura da mamona, 

com maior abrangência de regiões pesquisadas. Portanto, este estudo se propõe aferir as 

tecnologias adotadas na cultura da mamona e identificar seus determinantes.   

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo e natureza dos dados 

Conforme descrito, este trabalho foi realizado em 12 agropolos cearenses de 

desenvolvimento, a saber: Extremo Norte, Ibiapaba, Sobral, Sertão de Canindé, Maciço de 

Baturité, Baixo Jaguaribe, Sertão Central, Centro Sul, Inhamuns Sul, Cariri, Cariri Leste e 

Cariri Oeste. De acordo com dados do IBGE (2012), 89,7% da quantidade total produzida de 

mamona no estado do Ceará concentram-se em tais agropolos. 

Os agropolos são caracterizados como espaços geográficos (região ou microrregião), 

em que os atores econômicos e instituições públicas e privadas agem estrategicamente, 

buscando melhorar a organização e gestão tecnológica das cadeias produtivas do setor 

agropecuário. Adotam enfoque sistêmico, com o intuito de promover o desenvolvimento 

socioeconômico com base no desenvolvimento sustentável (ORMOND, 2006). Na lição de 

Vieira (1999), na dimensão físico-econômica, o espaço é delimitado em sub-regiões, 

impedindo a dispersão de recursos, de forma que, em cada espaço, se escolhe uma região que 

se destaque em relação à infraestrutura, facilidade de comunicação, entre outros aspectos que 

venham a transformá-la em centro urbano, servindo como referência às outras regiões.  

Neste estudo, considerou-se um município representativo em cada agropolo, sendo que 

o critério de escolha foi baseado no município que obteve maior produção em 2010, seguindo 

a indicação do coordenador responsável pelos agropolos. Desta forma, o Extremo Norte foi 

representado pelo Município de Uruoca; na Ibiapaba, pelo Município de Viçosa do Ceará; em 

Sobral, o Município selecionado foi o mesmo de Sobral; o Sertão de Canindé foi representado 

pelo Município de Itatira; no maciço de Baturité, foram considerados os Municípios de 

Mulungu e Aratuba; no Vale do Jaguaribe, o município delineado foi Morada Nova; no Sertão 

Central, o município selecionado foi Pedra Branca; no Centro Sul, Icó foi o indicado; no 

Inhamuns Sul, o representante foi Tauá; o Cariri foi representado pelo Município de Santana 

do Cariri; o Cariri Leste representou-se por Mauriti; e, por fim, no Cariri Oeste foi escolhido o 

Município de Assaré.  
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No tocante à natureza dos dados, este estudo contou com dados primários, colhidos em 

pesquisa de campo realizada com os produtores de mamona nesses agropolos em 2011 e a 

amostra considerada foi constituída por 384 produtores , admitindo um nível de confiança de 

95% e margem de erro de 5%. Essa amostra foi distribuída em cada um dos agropolos, de 

acordo com a produção de mamona dessas regiões.  

 

Métodos analíticos e variáveis consideradas 

Para determinação da adoção de tecnologias na cultura da mamona no Ceará, foram 

consideradas as técnicas recomendadas nos estudos de Oliveira (2003), Azevedo (2006), Silva 

e Milani (2006), Khan (2008) e Gonçalves (2011). Com base nessas indicações, o estudo 

levou em conta as tecnologias de adubação, tratos culturais, colheita, pós-colheita e gestão, 

cujos pesos variaram de zero a um. 

Em relação à técnica de adubação, buscou-se investigar se o produtor de mamona 

utiliza adubação de implantação, adubação de manutenção via cobertura manual e por estádio 

de desenvolvimento. Atribuiu-se o peso zero se não utiliza e 1 caso contrário, para cada item.   

Quanto à técnica de tratos culturais, as variáveis consideradas foram: capina, rotação 

de cultura, consórcio, desbaste (raleio), poda e mecanização de tração animal, sendo atribuído 

peso zero caso não utilize e 1 se o produtor adotar a prática em análise.  

No tocante à técnica de colheita, foram tomados em conta o ponto e a forma de 

colheita. No caso do ponto , atribuiu-se peso zero quando 50% dos frutos do racemo 

estiverem secos e 1 quando a partir de 70% dos frutos estiverem secos; e quanto à forma de 

colheita, buscou-se saber se o produtor realiza a colheita de forma manual ou mecânica, sendo 

atribuído zero para a primeira opção e 1 para a segunda. 

Com vista a avaliar a técnica de pós-colheita, foram consideradas as variáveis: 

secagem dos frutos, se era feita de forma natural ou artificial, sendo atribuído zero ou 1, 

respectivamente; descascamento dos frutos, se era realizada de forma manual ou mecânica, 

adotando-se os pesos zero ou 1, respectivamente; limpeza das sementes e seleção das 

sementes, sendo que se atribuiu zero quando essas duas últimas variáveis não foram utilizadas 

e 1 caso contrário. 

No que concerne à técnica da gestão, as variáveis analisadas foram: treinamento de 

mão de obra, pesquisa sobre tendências de mercado, uso de computador e utilização de 

informática para obter informações de mercado, sendo que, em cada uma delas, atribuiu-se 

zero se não tiver adotado e 1 caso contrário. 
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Seguindo Khan et al. (2008) e Gonçalves (2011), o índice tecnológico de um dado 

produtor  j concernente à tecnologia m pode ser expresso por: 



m

i i

ij

j
w

a

m
I

1

1
, em que: i se 

refere à i-ésima técnica (i = 1, ..., m); m, número de técnicas; j, j-ésimo produtor de mamona 

(j = 1, ...,z); aij, valor obtido da técnica i pelo produtor j; wi, valor máximo da técnica i, 

logo 1I0 j  ; jI representa o índice de cada tecnologia; e 
i

ji

w


refere-se ao peso de cada 

variável na composição do índice tecnológico m.  

Ademais, consideram-se para a tecnologia de adubação: m = 1, i = [1, 3] e 1w = 3; 

para a tecnologia de tratos culturais: m = 2, i = [4, 9] e 2w = 6; para a tecnologia de colheita: 

m = 3, i = [10, 11] e 3w = 2; para a tecnologia de pós-colheita: m = 4, i = [12, 15] e 4w = 4; e 

para a tecnologia de gestão: m = 5, i = [16, 19] e 5w = 4. 

Para calcular o índice tecnológico médio dos produtores de mamona (ITGM), 

considerou-se o somatório dos Ij dividido pelo número de produtores, conforme a seguinte 

equação: 



z

1j
jI

z

1
ITGM , em que: j corresponde ao j-ésimo produtor de mamona (j = 1, ...,z) e 

z ao número de produtores de mamona. 

Esses índices variam de zero a um, sendo que quanto mais próximo da unidade, 

melhor será o nível tecnológico dos produtores de mamona. Com base nos estudos de Khan et 

al. (2008) e Gonçalves (2011), considerou-se a seguinte distribuição: padrão I, quando adota 

mais de 75% da tecnologia recomendada, sendo classificada como ótimo padrão de 

tecnologia; padrão II, quando emprega de 50% a 75% da tecnologia recomendada, o que 

apresenta um bom padrão de tecnologia; padrão III, quando utiliza de 25% a 50% da 

tecnologia recomendada, indicando um padrão de tecnologia regular; e padrão IV, quando 

adota menos de 25% da tecnologia recomendada, o que sinaliza um padrão insuficiente de 

tecnologia para a produção da mamona.  

Para identificar os determinantes da adoção de tecnologias na cultura da mamona, 

empregou-se o método de regressão quantílica, elaborado a princípio por Koenker e Bassett 

(1978). Consoante Maciel (2001), ao citarem Buchinsky (1997), a regressão quantílica 

exprime características interessantes como: pode ser empregada para caracterizar toda a 

distribuição condicional de uma variável resposta, dado um conjunto de regressores; possui a 

forma de programação linear, o que facilita a estimação dos parâmetros; o vetor de 
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coeficientes estimados não é sensível a observações discrepantes na variável dependente; os 

estimadores da regressão quantílica podem ser mais eficientes que os estimadores dos 

mínimos quadrados ordinários quando os erros não demonstram distribuição normal. 

Ademais, permite que soluções diferenciadas para quantis distintos, possam ser interpretadas 

como diferenças na resposta da variável dependente das alterações nos regressores em 

diversos pontos da distribuição condicional da variável dependente. 

De acordo com Koenker e Basset (1978), a regressão quantílica pode ser 

representada a partir da solução de: 
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Para Justo (2008), os coeficientes da regressão quantílica podem ser traduzidos por 

meio da derivada parcial do quantil condicional em relação a um regressor particular, ou seja, 

tais coeficientes podem ser interpretados como uma variação marginal no th quantil 

condicional, ocasionada por uma mudança no regressor. 

Considerando que as variáveis explicativas não influenciam os vários níveis de adoção 

de tecnologia da mesma forma, foram estimadas regressões para os quantis: 0,25; 0,50 e 0,75, 

com o objetivo de verificar os efeitos dos determinantes da adoção de tecnologias ao longo da 

distribuição, em que o th quantil condicional do nível de inovação tecnológica pode ser 

expresso por: 


 
6

1j
jj0654321i x)x,x,x,x,x,x|y(Q ,   6..., 2, ,1j   e   [0,1]  , em 

que iy corresponde aos índices de tecnologias (IT); 1x  refere-se à idade do produtor de 

mamona; 2x , à escolaridade, medida em anos de estudo; 3x , à experiência na atividade, 

captada pelo tempo em anos de exercício no cultivo de oleaginosas; 4x , ao uso da mamona 

como atividade principal; 5x , ao número de trabalhadores empregados no cultivo da mamona; 

e

 
6x , à prática em atividades cooperativas e / ou associativas. Esse modelo descrito foi 

operacionalizado por meio do software STATA 11. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme descrito, este estudo considerou as tecnologias de adubação, tratos culturais, 

colheita, pós-colheita e gestão. Com base na Tabela 1, verifica-se que, em termos médios, 
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apenas tratos culturais expressam bom padrão tecnológico, já que os produtores de mamona 

utilizam de 50 a 75% da tecnologia recomendada.  

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das tecnologias adotadas na cultura da mamona nos 

agropolos cearenses de desenvolvimento. 

Tecnologias Mínimo Média Máximo Desvio padrão CV* (%) 

Adubação 0 0,05 1 0,14 268,52 

Tratos culturais 0,33 0,72 1 0,18 24,76 

Colheita 0 0,20 0,5 0,24 124,38 

Pós-colheita 0 0,23 0,75 0,13 54,55 

Gestão 0 0,16 0,5 0,17 108,10 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa. 

Nota: * Representa coeficiente de variação.  

 

As demais tecnologias adotadas na cultura da mamona registraram, em média, padrão 

insuficiente, visto que empregaram menos de 25% da tecnologia sugerida, sendo que, no caso 

da tecnologia de adubação, o índice tecnológico médio foi de apenas 0,05, apontando que os 

produtores precisam praticar análises de solo para orientar o uso adequado de fertilizantes. Tal 

prática foi adotada de maneira muito diferenciada entre os produtores de mamona, uma vez 

que alguns foram assistidos pelo Projeto Mais Biodiesel, o qual forneceu a análise de solo, 

enquanto a maioria desconhece as recomendações a serem implementadas e, desta forma, não 

realizam adubação. Essa heterogeneidade é demonstrada pelo elevado valor do coeficiente de 

variação dessa tecnologia.  

A Tabela 2 mostra que parcela majoritária dos produtores de mamona utiliza menos de 

25% da tecnologia de adubação recomendada, sendo que a situação mais desfavorável ocorre 

no Centro Sul, onde apenas um produtor não se encontra neste intervalo. Em termos 

agregados, verifica-se que, dos 384 produtores de mamona entrevistados, 329 deles, que 

representam 85,7%, revelaram índice tecnológico de adubação menor do que 0,25, indicando 

que o nível de tecnologia de adubação adotado pelos produtores de mamona é muito baixo. 

Isso pode ser atribuído ao fato de que esses produtores não praticaram nenhum método de 

adubação na cultura da mamona. Além disso, apenas 13,8% fizeram adubação de implantação 

e, quanto à adubação de manutenção, somente sete produtores a praticaram via cobertura 

manual e cinco por estádio de desenvolvimento da planta.  

 

Tabela 2 – Distribuições absolutas e relativas do padrão tecnológico de adubação adotado na 

cultura da mamona nos agropolos cearenses de desenvolvimento. 

Agropolos de 

desenvolvimento  

Padrão tecnológico de adubação 

0  It < 0,25 0,25  It < 0,50 0,50  It < 0,75 0,75  It <1,0 Amostra Total 

n % n % n % n % n % 



 

 

166 

 
 

Nível tecnológico na cultura da mamona nos agropolos cearenses de desenvolvimento 
 

Revista Geonordeste, São Cristóvão, Ano XXV, n. 1, p. 158-177, jan./jul. 2014 

Extremo Norte 21 87,5 3 12,5 - - - - 24 100,0 

Ibiapaba 18 81,8 3 13,6 1 4,5 - - 22 100,0 

Sobral 19 82,6 4 17,4 - - - - 23 100,0 

Sertão de Canindé 59 93,7 4 6,3 - - - - 63 100,0 

Maciço de Baturité 27 90,0 3 10 - - - - 30 100,0 

Baixo Jaguaribe 14 77,8 4 22,2 - - - - 18 100,0 

Sertão Central 34 85,0 6 15 - - - - 40 100,0 

Centro Sul 47 97,9 1 2,1 - - - - 48 100,0 

Inhamuns Sul 18 81,8 4 18,2 - - - - 22 100,0 

Cariri 18 81,8 3 13,6 - - 1 4,5 22 100,0 

Cariri Leste 24 64,9 11 29,7 - - 2 5,4 37 100,0 

Cariri Oeste 30 85,7 5 14,3 - - - 0,0 35 100,0 

CEARÁ 329 85,7 51 13,3 1 0,3 3 0,8 384 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa. 

Nota: It corresponde ao índice tecnológico do produtor de mamona e n refere-se ao número de produtores de 

mamona entrevistados. 

 

Com base na pesquisa de campo realizada com os produtores de mamona, verificou-se 

que o insuficiente uso de adubação está associado à baixa capacidade econômica dos 

produtores, que restringe a utilização de adubos químicos em decorrência dos seus elevados 

preços, como também a realização de análise química do solo como forma de diagnosticar a 

sua fertilidade e indicar os nutrientes que devem ser adotados para correção, haja vista que 

essa prática apresenta alto custo.  

De acordo com Gonçalves (2011), o desconhecimento das reais deficiências 

nutricionais do solo pode levar a uma adubação inadequada, podendo contribuir para o não 

uso de adubação por parte dos produtores. Com efeito, o autor sugere que sejam realizadas 

amostras de solo para indicação correta do emprego de fertilizantes.  

Essa recomendação desempenha papel relevante na cultura da mamona e foi atendida 

pelo Projeto Mais Biodiesel, que se tratava de um projeto de estruturação produtiva, que 

beneficiava de 10 a 15% dos participantes do Programa Biodiesel, ou seja, beneficiava os 

produtores que mais se destacavam na produção da mamona. Esse Projeto realizava a coleta 

de uma amostra do solo para análise com o objetivo de correção do PH, descompactação do 

solo e subsolagem e aplicação de calcário e fosfato natural, caso fosse necessário. Na lição 

dos técnicos que acompanham o cultivo da mamona, tais procedimentos podiam aumentar de 

três a quatro vezes o nível de produção, sendo, portanto, primordial para reverter o baixo 

padrão tecnológico de adubação. Diante disso, são necessárias a assistência técnica de 

qualidade e a elaboração de programas de capacitação para os agricultores. 
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Dentre as tecnologias analisadas, os tratos culturais foram os que exprimiram melhor 

desempenho na cultura da mamona. A Tabela 3 indica que mais da metade dos produtores 

pesquisados na maioria dos agropolos adotaram pelo menos 75% da tecnologia recomendada 

de tratos culturais. Essa evidência não é observada apenas nos agropolos do Sertão de 

Canindé, Cariri, Inhamuns Sul, Cariri Oeste e Sertão Central, ficando os três últimos com as 

menores participações nesse intervalo. Em contrapartida, nenhum produtor de mamona 

apresentou índice tecnológico de tratos culturais abaixo de 25% e somente 4,9% dos 

produtores obtiveram padrão tecnológico classificado como regular, ou seja, que pertence ao 

intervalo de 25% a 50% dessa tecnologia recomendada. 

Esse bom desempenho pode ser influenciado principalmente pela realização de capina 

e de consórcio pela parcela majoritária dos produtores de mamona entrevistados. A pesquisa 

de campo mostra que, dos 384 produtores pesquisados, 381, número correspondente a 

99,22%, realizaram a técnica de capina e 372, que representam 96,87%, utilizaram o sistema 

de plantio consorciado, sobretudo com o feijão e o milho.  Resultados similares foram 

encontrados em um estudo de Gonçalves (2011), o qual verificou que mais de 90% da 

amostra de produtores de mamona investigados adotaram tais técnicas.  

 

Tabela 3 – Distribuições absolutas e relativas do padrão tecnológico de tratos culturais 

adotados na cultura da mamona nos agropolos cearenses de desenvolvimento. 

Agropolos de 

desenvolvimento 

Padrão tecnológico de tratos culturais 

0  It < 0,25 0,25  It < 0,50 0,50  It < 0,75 0,75  It <1,0 Amostra Total 

n % n % n % n % n % 

Extremo Norte - - - - 10 41,7 14 58,3 24 100,0 

Ibiapaba - - - - 8 36,4 14 63,6 22 100,0 

Sobral - - - - 10 43,5 13 56,5 23 100,0 

Sertão de Canindé - - 2 3,2 35 55,6 26 41,3 63 100,0 

Maciço de Baturité - - 3 10,0 10 33,3 17 56,7 30 100,0 

Baixo Jaguaribe - - - - 3 16,7 15 83,3 18 100,0 

Sertão Central - - 6 15,0 22 55,0 12 30,0 40 100,0 

Centro Sul - - 2 4,2 18 37,5 28 58,3 48 100,0 

Inhamuns Sul - - 2 9,1 16 72,7 4 18,2 22 100,0 

Cariri - - 1 4,5 11 50,0 10 45,5 22 100,0 

Cariri Leste - - 1 2,7 14 37,8 22 59,5 37 100,0 

Cariri Oeste - - 2 5,7 25 71,4 8 22,9 35 100,0 

CEARÁ - - 19 4,9 182 47,4 183 47,7 384 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa. 

 

Além dessas técnicas de tratos culturais, os dados primários colhidos junto aos 

produtores de mamona indicam que, dos 384 produtores pesquisados, 266 (69,27%) e 264 
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(68,75%) adotaram a rotação de cultura e o desbaste, respectivamente, demonstrando que os 

mesmos reconhecem os benefícios gerados por essas técnicas. Na perspectiva de Azevedo 

(2006), a prática da rotação de cultura propicia efeitos benéficos no concernente a umidade, 

fertilidade, estrutura e microorganismos do solo, diversificação de incidência de ervas 

daninhas e redução de pragas resultantes de resíduos culturais do monocultivo.  

No tocante à poda e à mecanização de tração animal, 52,34% e 47,39% dos produtores 

cearenses fizeram uso dessas práticas. Em termos regionais, verifica-se que as menores 

frequências relativas ocorreram nos agropolos do Inhamuns Sul e Cariri, onde apenas 13,64% 

e 9,09% adotaram a poda e a mecanização de tração animal, respectivamente. Por outro lado, 

as maiores participações dessas técnicas (83,33% e 100%) foram evidenciadas nos agropolos 

do Extremo Norte e do Baixo Jaguaribe, respectivamente.  

Para mensurar o índice tecnológico de colheita, foram considerados o ponto e a forma 

de colheita. Na perspectiva de Ribeiro Filho (1966) apud Silva e Milani (2006), recomenda-se 

que a mamona nas variedades deiscentes, como é o caso do Ceará, seja colhida quando 70% 

dos frutos do racemo estiverem secos, pois, quando se realiza a colheita em que a maioria dos 

frutos ainda esteja verde, são reduzidos o conteúdo e a qualidade do óleo. Conforme dados da 

Tabela 4, entretanto, com exceção dos agropolos do Cariri Leste e do Inhamuns Sul, mais da 

metade dos produtores entrevistados nos demais agropolos não seguem essa recomendação, 

ou seja, realizam a colheita da mamona quando 50% dos frutos do racemo estiverem secos. 

No agropolo de Sobral, dos 23 produtores entrevistados, 21 (91,3%) fazem a colheita dessa 

forma. Em contrapartida, no Cariri Leste, dos 37 produtores pesquisados, 28, o que 

corresponde a 75,7%, realizam a colheita de acordo com o recomendado. 

 

Tabela 4 – Distribuições absolutas e relativas do padrão tecnológico de colheita adotado na 

cultura da mamona nos agropolos cearenses de desenvolvimento. 

Agropolos de 

desenvolvimento  

Padrão tecnológico de colheita 

0  It < 0,25 0,25  It < 0,50 0,50  It < 0,75 0,75  It <1,0 Amostra Total 

n % n % n % n % n % 

Extremo Norte 16 66,7 - - 8 33,3 - - 24 100,0 

Ibiapaba 12 54,5 - - 10 45,5 - - 22 100,0 

Sobral 21 91,3 - - 2 8,7 - - 23 100,0 

Sertão de Canindé 35 55,6 - - 28 44,4 - - 63 100,0 

Maciço de Baturité 22 73,3 - - 8 26,7 - - 30 100,0 

Baixo Jaguaribe 11 61,1 - - 7 38,9 - - 18 100,0 

Sertão Central 24 60 - - 16 40,0 - - 40 100,0 

Centro Sul 33 68,8 - - 15 31,3 - - 48 100,0 

Inhamuns Sul 10 45,5 - - 12 54,5 - - 22 100,0 
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Cariri 16 72,7 - - 6 27,3 - - 22 100,0 

Cariri Leste 9 24,3 - - 28 75,7 - - 37 100,0 

Cariri Oeste 23 65,7 - - 12 34,3 - - 35 100,0 

CEARÁ 232 60,4  -  - 152 39,6  -  - 384 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa. 

 

Em relação à forma de colheita, todos os produtores de mamona entrevistados 

realizam colheita manual, ou seja, não adotam a colheitadeira mecânica. Esse resultado é 

idêntico ao obtido por Gonçalves (2011), que atribui essa forma de colheita ao fato de o 

cultivar utilizado ser do tipo deiscente, que, quando os frutos amadurecem, se abrem, 

deixando as sementes caírem. 

No que concerne à tecnologia de pós-colheita, foram considerados as formas de 

secagem e o descascamento dos frutos, assim como a limpeza e a seleção das sementes. 

Conforme se observa pela Tabela 5, a maior parte dos produtores entrevistados situa-se no 

intervalo de 25% a 50% da tecnologia recomendada, em que se adota apenas uma das quatro 

modalidades sugeridas. Os dados também mostram que, dos 384 produtores pesquisados, 62 

deles, número que representa 16,1%, não utilizaram nenhuma dessas técnicas. Por outro lado, 

somente dois produtores de mamona, pertencentes ao Cariri Leste, empregaram três das 

quatro técnicas recomendadas. 

Tabela 5 – Distribuições absolutas e relativas do padrão tecnológico de pós-colheita adotado 

na cultura da mamona nos agropolos cearenses de desenvolvimento. 

Agropolos de 

desenvolvimento  

Padrão tecnológico de pós-colheita 

0  It < 0,25 0,25  It < 0,50 0,50  It < 0,75 0,75  It <1,0 Amostra Total 

n % n % n % n % n % 

Extremo Norte 10 41,7 14 58,3 - - - - 24 100,0 

Ibiapaba - 0,0 21 95,5 1 4,5 - - 22 100,0 

Sobral 5 21,7 16 69,6 2 8,7 - - 23 100,0 

Sertão de Canindé 7 11,1 55 87,3 1 1,6 - - 63 100,0 

Maciço de Baturité 3 10,0 24 80,0 3 10,0 - - 30 100,0 

Baixo Jaguaribe 8 44,4 10 55,6 - - - - 18 100,0 

Sertão Central - 0,0 35 87,5 5 12,5 - - 40 100,0 

Centro Sul 18 37,5 30 62,5 - - - - 48 100,0 

Inhamuns Sul 3 13,6 19 86,4 - - - - 22 100,0 

Cariri 1 4,5 20 90,9 1 4,5 - - 22 100,0 

Cariri Leste - - 23 62,2 12 32,4 2 5,4 37 100,0 

Cariri Oeste 7 20,0 23 65,7 5 14,3 - - 35 100,0 

CEARÁ 62 16,1 290 75,5 30 7,8 2 0,5 384 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa. 

 

Com base na pesquisa de campo, verificou-se que todos os produtores de mamona 

realizaram a secagem dos frutos de forma natural e que, dos 384 entrevistados, 43 procederam 
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ao dessecamento mecânico. Em termos regionais, o Cariri Leste apontou o maior nível de 

tecnificação na fase de pós-colheita da mamona, visto que, dos 43 produtores que adotaram a 

forma mecânica para descascamento , 27 se encontram neste agropolo, ou seja, 72,97% dos 

produtores pesquisados residentes em Mauriti, município considerado representativo do Cariri 

Leste, utilizaram essa técnica. Ademais, este agropolo também liderou o uso de seleção das 

sementes, já que, dos 12 produtores cearenses que fizeram esse uso, seis deles nele se 

encontram. Das quatro técnicas de pós-colheita consideradas, a mais utilizada pelos 

produtores pesquisados diz respeito à limpeza das sementes, em que, dos 384 investigados, 

301 (78,38%) adotaram essa prática. 

Em se tratando de tecnologia da gestão, buscou-se verificar se os produtores de 

mamona utilizavam treinamento para mão de obra, realizavam pesquisa sobre tendências de 

mercado da oleaginosa, usavam computador e empregavam a informática para obtenção de 

informações sobre o mercado. De posse da Tabela 6, verifica-se que, dos 384 produtores 

entrevistados, 186 (48,4%) não adotaram nenhuma dessas modalidades, sendo a situação mais 

desfavorável no agropolo Baixo Jaguaribe, onde 14 dos 18 produtores se encontram nessa 

condição.  

Tabela 6 – Distribuições absolutas e relativas do padrão tecnológico da gestão adotado na 
cultura da mamona nos agropolos cearenses de desenvolvimento. 

Agropolos de 

desenvolvimento 

Padrão tecnológico de gestão 

0  It < 0,25 0,25  It < 0,50 0,50  It < 0,75 0,75  It <1,0 Amostra Total 

n % n % n % n % n % 

Extremo Norte 12 50,0 5 20,8 7 29,2 - - 24 100,0 

Ibiapaba 8 36,4 8 36,4 6 27,3 - - 22 100,0 

Sobral 9 39,1 13 56,5 1 4,3 - - 23 100,0 

Sertão de Canindé 31 49,2 25 39,7 7 11,1 - - 63 100,0 

Maciço de Baturité 17 56,7 12 40,0 1 3,3 - - 30 100,0 

Baixo Jaguaribe 14 77,8 4 22,2  0,0 - - 18 100,0 

Sertão Central 12 30,0 20 50,0 8 20,0 - - 40 100,0 

Centro Sul 27 56,3 20 41,7 1 2,1 - - 48 100,0 

Inhamuns Sul 12 54,5 7 31,8 3 13,6 - - 22 100,0 

Cariri 11 50,0 10 45,5 1 4,5 - - 22 100,0 

Cariri Leste 19 51,4 13 35,1 5 13,5 - - 37 100,0 

Cariri Oeste 14 40,0 16 45,7 5 14,3 - - 35 100,0 

CEARÁ 186 48,4 153 39,8 45 11,7 - - 384 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa. 

Nota: It corresponde ao índice tecnológico do produtor de mamona e n refere-se ao número de produtores de 

mamona entrevistados. 

 

Os dados também indicam que, da amostra total pesquisada, 153 utilizaram apenas um 

desses itens e 45 fizeram uso de dois tipos, sendo que o computador e ou a informática para 
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obtenção de informações sobre o mercado foram os menos utilizados, uma vez que apenas 

oito produtores usaram o computador, sendo um proveniente do Maciço de Baturité, dois do 

Sertão Central, um do Inhamuns Sul e quatro do Cariri Leste; e somente dois empregaram a 

informática com o intuito de obter informações sobre o mercado, sendo um pertencente ao 

Maciço de Baturité e o outro ao Cariri Leste. Esse resultado está de acordo com a 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA, 1999) apud Oliveira (2003), ao ressaltar que o 

microcomputador é um instrumento ainda não utilizado por parcela majoritária dos produtores 

rurais, o que dificulta a adoção por parte deles de importantes tecnologias organizacionais 

para atender às novas exigências de competitividade impostas pelo mercado. 

No caso de treinamento para mão de obra, 63 (16,41%) produtores o adotaram, ao 

passo que 170 (44,27%) fizeram pesquisa sobre tendências de mercado. Ao caracterizar essas 

tecnologias em cada agropolo analisado, constata-se que o Cariri revelou a maior participação 

relativa (40,91%) de produtores que se preocuparam em qualificar seus trabalhadores, porém 

apresentou a menor frequência relativa (13,64%) de produtores que realizaram pesquisa sobre 

tendências de mercado.  

A Tabela 7 mostra a distribuição dos produtores quanto ao padrão tecnológico geral 

em cada um dos agropolos considerados, assim como em termos agregados do Estado. 

Conforme se observa, nenhum produtor seguiu pelo menos 75% das tecnologias 

recomendadas na cultura da mamona na amostra total pesquisada, quando se analisa o nível 

tecnológico geral da mamona. A maior predominância de produtores (59,1%) encontra-se no 

intervalo do índice tecnológico geral de 0,25 a 0,50, podendo ser classificado como regular. 

Esse resultado não prevalece apenas nos agropolos de Sobral e Centro Sul, cujas participações 

relativas maiores se encontram no intervalo abaixo de 0,25. 

Tabela 7 – Distribuições absolutas e relativas do padrão tecnológico geral adotado na cultura 
da mamona nos agropolos cearenses de desenvolvimento.  

Agropolos de 

desenvolvimento 

Padrão tecnológico geral 

0  It < 0,25 0,25  It < 0,50 0,50  It < 0,75 0,75  It <1,0 Amostra Total 

n % n % n % n % n % 

Extremo Norte 11 45,8 13 54,2 - - - - 24 100,0 

Ibiapaba 6 27,3 15 68,2 1 4,5 - - 22 100,0 

Sobral 12 52,2 11 47,8 - - - - 23 100,0 

Sertão de Canindé 26 41,3 36 57,1 1 1,6 - - 63 100,0 

Maciço de Baturité 12 40,0 18 60,0 - - - - 30 100,0 

Baixo Jaguaribe 9 50,0 9 50,0 - - - - 18 100,0 

Sertão Central 15 37,5 25 62,5 - - - - 40 100,0 

Centro Sul 28 58,3 20 41,7 - - - - 48 100,0 

Inhamuns Sul 7 31,8 15 68,2 - - - - 22 100,0 

Cariri 8 36,4 14 63,6 - - - - 22 100,0 
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Cariri Leste 4 10,8 30 81,1 3 8,1 - - 37 100,0 

Cariri Oeste 14 40,0 21 60,0 - - - - 35 100,0 

CEARÁ 152 39,6 227 59,1 5 1,3 - - 384 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa.  

 

Outra inferência que pode ser divisada nessa tabela é o fato de que, dos 384 produtores 

entrevistados, 152 deles, o que representa 39,6%, não adotou nem 25% das tecnologias 

recomendadas, o que exprime um padrão insuficiente de tecnologia para o cultivo da mamona 

conforme os parâmetros estabelecidos. Esse percentual ainda é mais expressivo em sete dos 

12 agropolos cearenses analisados.  

A contribuição absoluta e relativa das tecnologias no índice tecnológico geral da 

cultura da mamona encontra-se na Tabela 8. Com base nessa tabela, verifica-se que apenas a 

tecnologia de tratos culturais pode ser classificada como padrão II, ou seja, demonstra bom 

padrão tecnológico. As demais tecnologias utilizam menos de 25% do recomendado, o que 

faz parte do padrão IV, sendo classificado como padrão insuficiente de tecnologia para a 

cultura do cultivar sob exame. 

Dentre essas tecnologias consideradas, conforme se observa, a maior contribuição na 

composição do índice tecnológico geral da cultura da mamona ficou a cargo da tecnologia de 

tratos culturais, pois ela foi responsável por 53,03% do índice. Em contrapartida, a tecnologia 

de adubação contribuiu com apenas 3,95% da formação do índice tecnológico geral. 

Tabela 8 – Contribuição absoluta e relativa das tecnologias no Índice Tecnológico Geral da 
cultura da mamona nos agropolos cearenses de desenvolvimento agrícola.   

Tecnologias Índice Tecnológico Geral da cultura da mamona 

Valores absolutos Valores relativos ITGMi (*) 

Adubação 0,0108 3,9472 0,0538 

Tratos culturais 0,1446 53,0320 0,7231 

Colheita 0,0393 14,4199 0,1966 

Pós-colheita 0,0464 16,9982 0,2318 

Gestão 0,0316 11,6027 0,1582 

Total 0,2727 100,0000 0,2727 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa.  

Nota: * Índice Tecnológico Geral da mamona por índices. 

 

Para verificar o efeito dos determinantes do índice tecnológico geral na cultura da 

mamona (ITGM) ao longo de pontos distintos da distribuição condicional, estimaram-se três 

quantis (0,25; 0,50 e 0,75) por meio da regressão quantílica, cujos resultados são mostrados 

na Tabela 9. Com base nesses resultados, pode-se inferir que a idade do produtor e o cultivo 

da mamona como atividade principal não foram significantes nos três quantis estimados, 
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indicando que essas variáveis não exerceram influência sobre a adoção tecnológica no cultivo 

da mamona. Os coeficientes das demais variáveis explicativas foram significantes nos quantis 

0,25 e 0,50. Na regressão estimada no quantil 0,75, que corresponde aos que exprimem maior 

nível tecnológico, apenas a experiência e o número de trabalhadores influenciaram a 

tecnologia adotada no cultivar da mamona.  

A escolaridade consiste em um fator relevante para explicar as diferenças de 

tecnologias adotadas no cultivo da mamona, excetuando apenas na parte superior da 

distribuição, que não exerceu influência. Esse efeito positivo da escolaridade sobre o nível 

tecnológico é consenso na literatura econômica, podendo-se ressaltar os estudos de Carbajal 

(1991), Oliveira (2003), Matos (2005), Gonçalves (2011) e Sousa (2011) que encontraram 

essa relação positiva na produção de caju, banana, mel, mamona e frutas, respectivamente. 

O mesmo comportamento da variável escolaridade foi evidenciado com o fator 

relativo ao treinamento, ou seja, o treinamento ou participação em cursos sobre as oleaginosas 

influencia positivamente a adoção de tecnologias no cultivo da mamona, não sendo verificado 

esse efeito apenas no topo da distribuição.  

De acordo com Oliveira (2003) e Matos (2005), ao citarem Carvalho (1998), o sucesso 

da modernização da agricultura pode resultar da divulgação educativa e do acréscimo do nível 

cultural da população agrícola, visto que essas ações são capazes de aumentar a capacidade de 

absorção das inovações tecnológicas. 

Tabela 9 – Resultado das estimações: Variável dependente (ITGM) 

Variáveis explicativas Quantis 

0,25 0,50 0,75 

Constante 0,1598 

(0,000) 

0,2022 

(0,000) 

0,2685 

(0,000) 

Idade 
0,0001 

(0,662) 

0,0000 

(1,000) 

-0,0000 

(0,960) 

Escolaridade 
0,0027 

(0,037) 

0,0045 

(0,005) 

0,0012 

(0,640) 

Experiência 
0,0040 

(0,000) 

0,0081 

(0,000) 

0,0058 

(0,008) 

Atividade principal 
0,0006 

(0,937) 

-0,0017 

(0,854) 

-0,0000 

(0,999) 

Número de trabalhadores 
0,0062 

(0,002) 

0,0063 

(0,027) 

0,0123 

(0,016) 

Treinamento 
0,0322 

(0,000) 

0,0333 

(0,000) 

0,0237 

(0,122) 

Cooperativismo 
0,0282 

(0,045) 

0,0379 

(0,045) 

0,0422 

(0,172) 

Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados da pesquisa. 
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Nota: Os valores entre parênteses referem-se ao p-value. 

 

No tocante ao tempo de exercício no cultivo de oleaginosas, verifica-se que essa 

variável apontou efeito positivo sobre a adoção de tecnologias no cultivo da mamona ao longo 

da distribuição, estando, portanto, de acordo com o esperado, ou seja, a experiência 

acumulada pelo produtor de mamona influencia seu nível tecnológico. Esse resultado está 

consistente com a concepção de Carbajal (1991), ao destacar que a relação positiva entre a 

sucessão de êxitos e fracassos de uma pessoa quanto ao exercício de uma atividade e o tempo 

a esta dedicado consiste em um fator determinante do nível de conhecimento e de 

desenvolvimento de suas habilidades em relação à atividade. Resultado idêntico foi 

encontrado por Barbosa e Sousa (2013) para a produção de mel. 

Outro fator que serviu para explicar os distintos níveis tecnológicos na cultura da 

mamona ao longo da distribuição foi o número de trabalhadores empregados na atividade. 

Essa relação positiva, verificada ao longo da distribuição, está de acordo com Souza (2000), 

ao mencionar que, quanto maior a disponibilidade de mão de obra, maior será o estímulo para 

a adoção de novas técnicas, preferivelmente às mais intensivas nesse fator produtivo. No caso 

da mamona, conforme Souza (2011) é uma cultura com baixo nível de mecanização e 

intensiva em mão de obra. 

Em relação à prática de cooperativismo, e ou associações, formais ou informais, com 

outros produtores de oleaginosas, os dados evidenciam relação positiva com a adoção de 

tecnologias na cultura da mamona, não sendo observada essa influência apenas no topo da 

distribuição. Esse resultado está em consonância com Carbajal (1991), ao mencionar que o 

intercâmbio de ideias, propiciado pela participação do produtor em grupos formalmente 

constituídos, pode contribuir para a percepção da necessidade de adotar tecnologias mais 

modernas em alguma etapa do processo produtivo, o que pode contribuir para o sucesso da 

atividade produtiva.  

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados deste estudo, verifica-se que, em termos médios, apenas 

tratos culturais exprimiram um bom padrão tecnológico, já que os produtores de mamona 

utilizaram de 50 a 75% da tecnologia recomendada. Esse bom desempenho pode estar 

associado ao fato de a maioria dos produtores de mamona pesquisados haver realizado capina 

e consórcio. Além disso, a prática da rotação de cultura e do desbaste também foi observada 

em grande parte dos entrevistados.  
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As demais técnicas registraram padrão insuficiente de tecnologia, sendo que a situação 

mais desfavorável foi observada com a tecnologia de adubação, pois parcela majoritária dos 

produtores de mamona entrevistados não adotou nem 25% da tecnologia recomendada. Em 

termos regionais, o Centro Sul, representado pelo Município de Icó, revelou o pior resultado 

quanto à adoção dessa tecnologia. Para reverter essa situação, sugere-se a orientação sobre o 

uso correto de fertilizantes.  

Os dados da pesquisa também foram reveladores de que todos os produtores 

entrevistados fazem manualmente a colheita e a secagem dos frutos de forma natural. Parcela 

minoritária realiza o dessecamento mecânico e utiliza computador e informática para 

obtenção de informações sobre o mercado de oleaginosas. Dentre os agropolos visitados, o 

Litoral Leste, representado pelo Município de Mauriti, indicou o melhor desempenho. 

A adoção de tecnologias na cultura da mamona no Estado do Ceará expressa um 

padrão tecnológico regular em termos agregados dentro dos parâmetros de classificação 

estabelecidos quando se consideram, conjuntamente, as cinco tecnologias analisadas. 

Ademais, também se observa que a tecnologia de tratos culturais apontou o maior contributo 

na composição do índice tecnológico geral, ao passo que a tecnologia de adubação foi 

responsável por apenas 3,95% da formação desse índice.  

No que concerne aos determinantes da adoção de tecnologias, identificado por meio do 

método de regressão quantílica, verifica-se que o nível de instrução, captado pelos anos de estudo, 

treinamento ou participação em cursos sobre as oleaginosas e a participação em associações, 

cooperativismo, se mostrou relevante para explicar o nível tecnológico, excetuando apenas no topo da 

distribuição. O tempo de exercício no cultivo de oleaginosas e a disponibilidade de mão de obra 

também constituem fatores determinantes que exercem influência sobre a adoção de tecnologias nos 

três quantis avaliados. Os resultados evidenciaram ainda que a idade do produtor e a utilização da 

mamona como atividade principal não exerceram influência sobre a adoção de tecnologias nessa 

cultura no Ceará.  
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Resumo: Este artigo consiste na descrição e análise de três atividades de Educação Ambiental 
desenvolvidas durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012. Vale destacar o 
envolvimento do pesquisador com a escola e a comunidade do município de Moraújo, que 
vive o cotidiano de um ambiente de reservatório (Açude Várzea da Volta- CE). O trabalho foi 
construído a partir de metodologia baseada em estudo de análise sistêmica e dividido em 
atividades visando à prática de Educação Ambiental. Foi fundamental a participação da 
comunidade em palestras e o desenho dos alunos dos distritos localizados no entorno do 
reservatório, por meio de mapas mentais (desenhos). Os resultados expressam mudanças na 
concepção, principalmente dos alunos, quanto à importância da preservação da vegetação, do 
solo e da água do ambiente, visando às futuras gerações. Pretende-se por meio deste trabalho 
contribuir para o avanço da concepção que o homem tem de natureza, enfatizando uma visão 
holística de educação. 
Palavras-chave: Educação ambiental; mapas mentais; reservatório. 
 
Abstract: This article is a description and analysis of three environmental education activities 
made by the researcher during the year 2011 and the first half of 2012. It is important to 
highlight the involvement of the same with the school and the community of Moraújo city, 
which daily lives routine of a reservoir environment (Várzea da Volta Water Reservoir). This 
paper was written from a methodology based on a study of systemic analysis and divided in 
three activities to the practice of environmental education. Community participation in 
lectures and drawings made by student from the districts, which are located around the 
reservoir, through mental maps (drawings), were crucial to the development of this article. 
The results show changes in the design, especially the students’ about the importance of 
vegetation preservation, soil and water environment, aiming to future generations. It is 
intended through this work, to contribute to the advancement of the man concept about nature, 
emphasizing a holistic education. 
Keywords: Environmental education; mental maps; reservoir. 
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Resumen: El presente artículo consiste en la descripción y análisis de tres actividades de 
Educación Ambiental llevadas a cabo durante el año de 2011 y la primera mitad de 2012. 
Vale la pena destacar  la involucración del investigador con la escuela y la comunidad del 
municipio de Moraújo, que vive el cotidiano de un ambiente de reservatorio (Açude Várzea 
da Volta- CE). El trabajo ha sido construido a partir de una metodología basada en el análisis 
sistémica y ha sido dividido en actividades visando las prácticas de Educación Ambiental. Ha 
sido fundamental la participación de la comunidad y el dibujo de los alumnos de los distritos 
localizados en el entorno del embalse. Los resultados expresan cambios en la concepción, 
principalmente de los alumnos, en términos de la importancia de la preservación de la 
vegetación, del suelo y del agua del ambiente, visando las futuras generaciones. Se ha 
pretendido con el trabajo contribuir para el avance de la concepción acerca de la naturaleza 
con énfasis en la visión holística de educación. 
Palabras clave: Educación ambiental; mapas mentales; embalse. 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

Os mapas mentais, na percepção ambiental, não devem ser vistos como meros produtos 

cartográficos, mas como uma forma de comunicar, interpretar e imaginar conhecimentos 

ambientais. Eles são representações simbolizadas da realidade e podem ser ponto de partida 

para as pesquisas em geral (OLIVEIRA, 2006 apud BIONDI e FALKOWSKI, 2009). 

Analisar um desenho não é o mesmo que interpretá-lo, pois existe uma diferença real e 

concreta entre ambos. A análise responde a um enfoque técnico e racional e se fundamenta 

em bases solidamente comprovadas. É o mesmo delineamento que encontramos em 

psicologia e psiquiatria. A interpretação dos desenhos é o resultado ou a síntese da análise 

(BÉDARD, 1998). 

Diante desse contexto, foram realizadas três atividades de Extensão em Educação 

Ambiental: duas em escolas municipais e uma com a comunidade. A área de estudo está 

situada no município de Moraújo na Mesorregião do Noroeste Cearense, na bacia do rio 

Coreaú, e por isso, tem como referência de localização as coordenadas de 3°28’00” de latitude 

Sul e 40°40’50” de longitude Oeste, apresenta altitude de 67,1, temperatura média anual de 

26° a 28° e pluviosidade de 1060,5mm por ano. 

A primeira atividade apoiou-se nos trabalhos de Frazão (2010) que estuda a percepção 

ambiental de alunos através de mapas mentais e teve por objetivo analisar e caracterizar a 

percepção de estudantes de uma escola pública situada na área de estudo do presente trabalho, 

o ambiente de reservatório, com vistas ao desenvolvimento de ações educativas voltadas para 

a sensibilização sobre as questões ambientais. 

Esta atividade de Educação Ambiental formal foi desenvolvida na primeira semana do 

mês de março de 2012, com estudantes do sexto ano da Escola de Ensino Fundamental 
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Antônio Benício de Vasconcelos, localizada no distrito de Várzea da Volta, município de 

Moraújo, Ceará. A escola funciona nos períodos, manhã- Fundamental I, e tarde-Fundamental 

II e Educação Jovens e Adultos - EJA, e possui também dois anexos. 

Já na segunda atividade utilizou-se o tema “solo”, sendo este um dos elementos 

essenciais e importantes na natureza. Vale ressaltar que nessa atividade foram trabalhados 

todos os elementos do meio, mas dando ênfase ao solo e seu objetivo era aplicar e avaliar uma 

atividade de Extensão em educação ambiental com o tema citado através de uma ferramenta 

analítica denominada mapa mental (desenhos) o qual também serviu como instrumento de 

avaliação. Dessa forma, esse exercício foi desenvolvido em área rural na Escola Aprígio 

Rodrigues Moreira, localizada na comunidade de Novo Horizonte, pertencente ao município 

de Moraújo, na terceira semana do mês de fevereiro de 2012.  

A terceira atividade foi desenvolvida com a comunidade, sendo esta uma forma de 

envolver toda a população no contexto ambiental, onde a participação foi de extrema 

importância para a disseminação do conteúdo e das práticas ambientais. Foi desenvolvida na 

terceira semana do mês de abril de 2012, no auditório José Teodoro de Aguiar, do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Moraújo no período da manhã. 

Para integrar a comunidade nas práticas de Educação utilizou-se a Educação 

Ambiental não formal, ou seja, o conteúdo não sistematizado e formalizado em sala de aula, 

onde se pudesse complementar ou ampliar as atividades formais (conteúdo regido em leis e 

sistematizado em sala de aula) proporcionando um processo educativo a todas as pessoas.  

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

POR MEIO DE MAPAS MENTAIS 

No que diz respeito à percepção de meio ambiente, Reigota (2007) defende que para 

que possamos realizar a educação ambiental é necessário obter o conhecimento das visões do 

meio ambiente pelas pessoas envolvidas na atividade. Diante disso, é por meio dos mapas 

mentais que é desenvolvida essa percepção. 

Primeiramente, com uma amostra de vinte e sete alunos do sexto ano, com faixa etária 

entre onze e quatorze anos, foi realizada a avaliação da percepção ambiental por meio de 

mapas mentais. Os alunos do sexto ano foram escolhidos por se tratar de uma série do Ensino 

Fundamental em fase de transição, obtendo o domínio razoável da escrita, mas trazendo ainda 

características da infância referente ao conhecimento prévio do ambiente. 
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O emprego dos mapas mentais ocorreu através de uma representação por meio de 

desenho associado a uma questão previamente apresentada: desenhe a natureza, o meio 

ambiente em que você vive. Para realização desta atividade foi destinado duas aulas de 100 

minutos de duração. 

Foram distribuídos aos estudantes folhas de papel A4, lápis preto, caneta esferográfica, 

apontador e lápis de cor. Depois de os desenhos serem recolhidos, foi realizada uma 

explanação do conteúdo ambiental sobre a relação que os alunos tinham com o meio 

ambiente. 

Os desenhos foram analisados e interpretados em categorias e conteúdos, buscando as 

impressões e sentimentos dos adolescentes, sem nenhuma informação acrescida ou influência 

do pesquisador. 

Na primeira atividade, observou- se que apenas oito desenhos, no total de vinte e sete, 

colocam o ser humano de forma harmônica e como parte integrante do meio ambiente ou da 

natureza (Figura 01). Isso mostra a falta de entendimento dos alunos sobre a relação homem e 

natureza, devido aos mesmos terem aprendido, nas séries anteriores, que o homem pode vir a 

ser destruidor e principal causador dos problemas ambientais no planeta, tornando- se assim, 

um elemento separado do meio. 

 

 

Figura 01: Desenho feito por aluna de 14 anos, destacando o homem como um elemento da 

natureza. 

 

Nota-se que para os adolescentes o homem não faz parte de um ambiente ideal. 

Destacando somente fatores bióticos como sendo parte de um ambiente equilibrado e perfeito. 
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Tem-se a visão de um ser destruidor que não faz parte de uma cadeia-teia ou cadeia alimentar 

em um ambiente natural. 

Na maioria dos desenhos, árvores foram incluídas (Figura 02), o que levar a crer que 

elas representam um componente importante no ambiente, mas que não é o único. De acordo 

com De Leo (1985), citado por Frazão (2010), nessa fase da infância as crianças apresentam 

tendências muito fortes para desenhar árvores e isso está relacionado à faixa etária dos alunos. 

 

Figura 02: Desenho com presença de árvores, feito por aluno de 12 anos. 

 

Quase todos os mapas mentais mostram o reservatório (açude) como sendo um dos 

elementos mais importantes do meio ambiente, destacando-o como um componente central do 

desenho (Figura 03). Percebeu-se a visão central do ambiente, devido à quantidade de massa 

que ele representa na paisagem. 

 

Figura 03: Desenho feito por aluno de 12 anos evidenciando o açude como elemento central 

na paisagem. 
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Apenas um desenho evidencia uma visão dupla de natureza: uma com presença 

humana mais em equilíbrio e outra modificada e poluída (Figura 04). 

 

Figura 04: Desenho feito por aluna de 11 anos destacando uma natureza em equilíbrio e outra 

modificada pelo homem. 

 

A partir dos mapas mentais é possível avaliar o conhecimento dos alunos a respeito da 

visão de natureza e do lugar onde vivem, ou seja, sua percepção sobre paisagem e a relação 

estabelecida entre o homem e a natureza no meio ambiente. Nesse sentido, a partir dessa 

ferramenta de análise é possível conhecer os valores previamente desenvolvidos pelos alunos 

e avaliar a imagem que eles têm do lugar (ARCHELA; GRATÃO; TROSTDORF, 2004 apud 

FRAZÃO, 2010). 

Os desenhos revelam que esses alunos ainda não têm a consciência da importância da 

preservação da natureza para a sua melhoria de vida, e que os elementos naturais (água, solo, 

vegetação) aparecem dispersos e retratados de forma isolada. 

Isso mostra que os estudantes apresentam carência quanto ao estudo dos componentes 

que formam uma paisagem, e quanto à relação que cada elemento da natureza estabelece para 

a composição do meio em que vivem. A escola seria uma ferramenta importante para 

disseminação e sensibilização da visão sistêmica. 

A escola deve trabalhar, com seus alunos e com a comunidade local, aspectos 

ecológicos, sociais, ambientais, sendo isso feito por meio da Educação Ambiental como uma 

forma de reflexão e conscientização dos mesmos. É importante que a escola discuta sobre 

diferentes formas de atividades de Educação Ambiental a serem desenvolvidas tanto em sala 

de aula como fora dela, ou seja, no ensino formal e no informal. 
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ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: TRAÇANDO O SOLO POR MEIO DE 

MAPAS MENTAIS 

Como se sabe, a educação ambiental (EA) vem sendo trabalhada em muitas escolas 

brasileiras, porém, Vaz e Anjos (2009) citados por Biondi e Falkowski (2009) destacam que 

pouco se vê sobre o estudo do solo, muitas das vezes ignorado pelos professores e 

desconhecido pelos alunos. Sales (2009) afirma que a Educação Ambiental deve ser abordada 

de forma sistemática e transversal em todos os níveis de ensino. 

Essa transversalidade exige que os professores tenham uma visão holística, multi e 

interdisciplinar para que o aluno não veja o ambiente compartimentalizado e compreenda a 

importância de cada componente da natureza para a existência de um planeta sustentável 

(BIONDI, 2008). Muggler (2004), citada por Biondi e Falkowski (2009), considera a 

educação em solos um instrumento valioso para promover a conscientização ambiental. 

Diante disso, para a realização dessa atividade, inicialmente, teve-se como base a 

Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental da Universidade Federal de Rio 

Grande/FURG, especificamente os trabalhos de Daniela Biondi e Vanessa Falkowski (2009). 

Depois disso, foram elaborados, pelo pesquisador, três cartazes contendo, 

respectivamente, apresentação da atividade de Educação Ambiental (EA), as etapas da 

formação e o perfil do solo e foi montado também um modelo de perfil de solo em uma 

garrafa pet para melhor visualização e compreensão do mesmo. 

Em seguida, esta pesquisa foi aplicada e desenvolvida com alunos do 4° ano do ensino 

fundamental com faixa etária entre 8 e 11 anos. Dividiu- se em duas partes: primeiramente 

foram entregues folhas de papel A4 para que as crianças pudessem desenhar o que 

imaginavam o que era o solo para observar primeiramente o conhecimento intrínseco das 

crianças. 

Após o recolhimento dos desenhos, foi iniciada uma explicação sobre o tema, baseada 

no livro de LEPSCH “Formação e Conservação do solo” (2002). Com base em Lepsch 

(2002), pouco a pouco, sob a ação de um conjunto de fenômenos biológicos, físicos e 

químicos, o solo começa a se formar, organizando-se em uma série de “camadas” sobrepostas 

de aspecto e constituição diferentes, aproximadamente paralelas à superfície e denominadas 

horizontes. O conjunto de horizontes, num corte vertical que vai da superfície até o material 

semelhante ao que deu origem ao solo, é o perfil do solo (BIOND E FALKOWSKI, 2009). 
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Para ilustrar a explicação e chamar a atenção dos alunos foi utilizado um pequeno 

exemplo de um perfil de solo em uma garrafa pet a partir de um processo natural, para que 

eles pudessem visualizar e compreender o processo de formação do solo a partir da rocha, os 

agentes modificadores e causadores desse processo (sol, chuva, calor), transformando a rocha 

em solo. 

Procurou-se destacar como os fatores de formação agem na rocha formando o solo, e 

para isso realçaram-se os horizontes do solo, suas texturas e cores, evidenciando o mesmo na 

paisagem. Foram entregues novas folhas, para se analisar a capacidade de assimilação das 

crianças através de novos desenhos, os quais, ao final, foram recolhidos, avaliados e 

analisados. 

Segundo Oliveira (2006), citado por Biondi e Falkowski (2009), as representações dos 

mapas mentais são formas de comunicação que as pessoas têm para exprimir os 

conhecimentos ambientais adquiridos. Analisando os desenhos das crianças referentes ao 

conhecimento intrínseco, foram apresentados os componentes da paisagem fragmentados e o 

solo em muitos deles (90% dos 22 desenhos) não apresenta nenhum perfil. 

Na etapa de assimilação do conteúdo, foi notório o acréscimo de conteúdo referente ao 

tema, pois cerca de 70% dos desenhos já apresentavam mais de um perfil e 40% 

acrescentavam a rocha como parte importante da formação do solo, independente do número 

de perfil (Figura 5 e 6). Outra informação extraída dos desenhos é que eles acrescentam ao 

solo cores diferentes e muitos deles representam a primeira camada de cor marrom escura 

como característica da matéria orgânica presente no solo. 

 

 

Figura 5: Desenhos feito por aluna na etapa 1: conhecimento intrínseco. 
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Figura 6: Desenhos feito por aluna na etapa 2: assimilação do conteúdo. 

 

O mapa mental é uma importante forma de comunicação e principalmente é a 

visualização do pensamento e das ideias. E aliado à Educação Ambiental se torna uma 

ferramenta imprescindível para envolver os futuros cidadãos dentro das questões ambientais. 

 

VISUALIZANDO A NATUREZA: UMA APRENDIZAGEM COM A COMUNIDADE 

Buscando envolver a comunidade, procurou-se articular o conhecimento formal ao 

conhecimento de senso comum dos moradores, com uma palestra, sobre suas condições de 

vida no ambiente de reservatório para encontrar e apresentar alternativas e soluções, por meio 

da Educação Ambiental, para os problemas e dificuldades nessa população, de forma que 

todos os envolvidos neste processo pudessem crescer e seguir na busca de um conhecimento 

ambiental dentro de sua realidade. 

Assim, trabalhando a participação, o respeito, a coletividade e a responsabilidade 

social através da Educação Ambiental, acredita-se que a qualidade de vida, a relação que os 

moradores têm com o meio em que vivem e o desenvolvimento socioambiental dessa 

população possam ser favorecidos. 

Essa atividade de Educação Ambiental foi desenvolvida não somente para as 

comunidades rurais que moram e vivem em contato direto ou indiretamente com o açude de 

Várzea da Volta, mas também para a população de todo o município de Moraújo que, da 

mesma forma, tem relação com esse ambiente de reservatório. 

Primeiramente, foram traçados objetivos e metas para a atividade, depois foram feitas 

pesquisas bibliográficas a respeito da área em estudo tendo como base a Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos (RBRH) e o Relatório de Fase 1 da Bacia do Coreaú, e em seguida foi-se a 

campo para a constatação, comprovação e ampliação do resultado dos estudos. 

Os objetivos e propostas traçados para esta atividade foram: 
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 Avaliar o processo de assoreamento que o reservatório passa desde a sua 

construção (1919) até os dias atuais; 

 Conscientizar os moradores e destacar a realidade da problemática ambiental 

que os cerca; 

 Discutir com a comunidade para que vejam esses problemas de forma coletiva 

e não individual; 

 Alertar sobre a questão do lixo presente dentro do açude; 

  Destacar a importância das matas ciliares para a permanência da água do 

reservatório e das árvores em geral para atenuar o rigor das temperaturas 

elevadas, comuns no local. 

Para alcançar tais objetivos, utilizou-se como base a Teoria Geral de Sistemas que, 

segundo Rocha (2011), possibilita pesquisar as dinâmicas que ocorrem no espaço geográfico, 

assim como toda sua organização espacial e hierárquica a partir dos componentes que 

integram o ambiente. 

Quando se fez visita em campo verificou-se que praticamente não existem práticas 

conservacionistas na região, entretanto foi observado que o manto herbáceo se mantém 

mesmo no período seco. 

A degradação da vegetação primária é marcante, devido principalmente à prática da 

monocultura de milho, mandioca, feijão e banana, juntamente com a extração da madeira das 

árvores de grande porte, o que localmente ocasionou a perda da vegetação nativa e a 

predominância de vegetação secundária (ARAÚJO, 2003). 

De acordo com os estudos feitos e as observações em campo, o uso da água nesse 

reservatório se dá principalmente para o consumo humano. Ela é utilizada também para a 

pecuária, pesca, dessedentação animal, lazer e para a irrigação no plantio de banana. 

Verificou- se também, como afirma Pinheiro, Carvalho e Freitas (2007) que o reservatório 

está sofrendo impactos ambientais, por meio de práticas agrícolas, dadas a partir da retirada 

da vegetação primária do entorno do reservatório, levando o mesmo a sofrer o processo de 

erosão e causando o assoreamento de seus mananciais. 

Na palestra, citada anteriormente, foram debatidas questões sobre os principais 

problemas por que passa o açude em questão, tentando sensibilizar a comunidade da 

importância de suas ações para haver a amenização desses problemas ambientais.  

Depois, foram feitas explanações sobre quais os objetivos da palestra de Educação 

Ambiental para/com a comunidade. 
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E a partir daí desenvolveu-se a atividade destacando respectivamente: 

 Localização geográfica da Bacia do Coreaú no estado do Ceará; 

 Principais reservatórios dessa Bacia; 

 Ano de construção e órgão financiador do açude; 

 Capacidade de acumulação de água e vazão do reservatório; 

 População beneficiada pelo abastecimento de suas águas; 

 Processo de assoreamento no decorrer das décadas, desde a sua construção até os 

dias atuais; 

 Consequências negativas desse processo e principal causador; 

 Importância da permanência da mata ciliar no entorno do reservatório; 

 Importância da árvore e do processo de arborização. 

A partir disso, os dados foram expostos para a população apresentando o processo de 

assoreamento que vem ocorrendo ao longo dos anos, suas causas principais e suas 

consequências para a vida das gerações futuras. 

Na etapa do processo de assoreamento que está ocorrendo no açude, destacou-se que, 

de acordo com Araújo (2003), entre os anos de 1919 a 2000 verificou-se uma redução de 1,53 

hm3 na capacidade de acumulação do reservatório em seus primeiros 81 anos de 

funcionamento devido ao assoreamento (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1: Cota-volume do açude Várzea da Volta em 1919 e em 2000, representado eixo x - 

volume (hm3) e o eixo y - cota(m). 

Fonte: ARAÚJO, Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 2003; Adaptado. 
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Os dados indicaram perda de 12,22% da capacidade inicial de acumulação do 

reservatório a uma taxa média de 1,51% a cada década. O assoreamento observado foi de 

aproximadamente 2 milhões de toneladas. 

O assoreamento diminui a vazão dos rios e açudes, reduzindo, portanto, a 

disponibilidade hídrica. No semiárido cearense, o assoreamento da grande maioria dos corpos 

de água está associado às práticas agrícolas inadequadas nas lavouras de subsistência, tais 

como o desmatamento das margens dos rios e açudes para o plantio do milho e do feijão, 

associadas ao uso indiscriminado de queimadas que prejudicam a fertilização dos solos na 

camada superior e favorecem a erosão. 

Com solos desprotegidos, a água que deveria percolar e alimentar o lençol freático 

torna-se veículo de sedimentos para o leito dos rios e riachos, diminuindo a vazão e carreando 

sedimentos para os reservatórios. 

Antes da finalização da atividade, foram distribuídas, pelo pesquisador, mudas para a 

comunidade. Havia espécies para arborização como o Nim (Azadirachta indica), e outras 

frutíferas como acerola, goiaba, graviola, caju, jaca, entre outras. De acordo com Santana 

(2002/2003), campanhas de arborização visando, além da estética, a intervenção na 

temperatura local, devem ser desenvolvidas periodicamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ressalta-se que as atividades de Extensão em Educação Ambiental desenvolvidas tem 

o papel de avaliar e determinar os problemas ambientais de modo integrado, interdisciplinar e 

global. Os danos causados ao meio ambiente afetam toda a sociedade e a preservação dos 

recursos hídricos é algo fundamental para a manutenção da biodiversidade e de todos os 

ciclos naturais. 

Em relação aos mapas mentais (desenhos), cabe aqui destacar que se trata de um 

instrumento de aprendizagem, não somente para serem desenvolvidos com crianças de séries 

iniciais do Ensino Fundamental, mas também para todo o ensino básico. Através dessa 

ferramenta, pode-se entender e compreender a consciência espacial do lugar onde vive uma 

determinada população. 

 

APOIO: 

FUNCAP – Fundação Cearense ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do 

Ceará. 
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De modo bem crítico e com uma visão holística da problemática ambiental, Carlos 

Walter Porto-Gonçalves, em seu livro “O Desafio Ambiental” aborda as relações existentes 

entre o período da globalização neoliberal e o meio ambiente, neste momento em que a 

degradação da natureza chega a níveis inenarráveis. A obra almeja debater as maneiras pelas 

quais o mau uso da técnica originou danos ambientais irreversíveis.   

Seus escritos dividem-se em dois capítulos. O primeiro denominado “A natureza da 

globalização e a globalização da natureza” aclara de que forma a natureza é entendida no 

contexto da globalização neoliberal e os modos pelos quais se tenta naturalizar o processo de 

globalização, algo pretendido principalmente pelas corporações transnacionais e 

multinacionais, arraigadas no pensamento mercantil.  

Segundo o autor, atualmente há uma naturalização do processo de globalização, que se 

dá por intermédio da técnica. Como exemplo, têm-se os satélites artificiais, que conectam 

toda a superfície terrestre. Ele afirma que o vocábulo globalização não é neutro, visto que as 

corporações multinacionais e os órgãos supranacionais sobrevalorizam a escala global. O 

discurso dos defensores da globalização é de que a natureza não respeita as fronteiras. 

Os neoliberais anseiam naturalizar a globalização. O sistema técnico criado pelo 

homem traz, entre uma de suas contradições, a problemática ambiental, visto que a técnica 

não é capaz de solucionar os problemas por ela gerados. Existem dois projetos de 

globalização vigentes, um das elites e outro dos grupos excluídos, sendo este último o 

defendido pelo autor. 

A insustentabilidade político-ambiental caracteriza o capitalismo. O autor afirma que a 

modernidade é inseparável da colonialidade, e isto está presente nos ideais eurocêntricos. 

Nacionalistas e socialistas questionam o subdesenvolvimento, afirmando que o uso deste 

termo ratifica a colonialidade. 
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A partir da década de 1970, a globalização neoliberal emerge com vigor, o que 

interfere na questão ambiental, já que este é o período de maior destruição da natureza. 

Vocábulos como progresso e desenvolvimento representam a dominação da natureza no modo 

de produção capitalista. 

 Os ambientalistas proclamam que há limites para a dominação da natureza. O 

ambientalismo começou a se fortalecer desde a década de 1960, tendo como um marco, o 

“Clube de Roma”, evento organizado por um grupo de renomados empresários que discutiram 

a demanda por recursos não renováveis. O autor critica termos como ecodesenvolvimento e 

desenvolvimento sustentável, devido ao viés marcadamente ideológico presente nos mesmos. 

Na crítica ao atual modelo de desenvolvimento, os desastres naturais de vasto porte 

mostram que há limites na relação sociedade/natureza para o crescimento econômico. A 

natureza não se regenera sozinha e isto se evidencia nos atuais quadros de escassez. Conforme 

aponta também Milton Santos (2006) em “A Natureza do Espaço”, as técnicas são partes das 

relações dos homens entre si e com a natureza. Todo sistema técnico tem uma 

intencionalidade, toda técnica possui um uso. O problema não está na técnica em si, mas no 

uso que se dá a ela.  

A atual ideia de desenvolvimento pressupõe o domínio da natureza. O autor aponta 

que o vocábulo “desenvolver" significa “des-envolver”, tirar o envolvimento (a autonomia) do 

povo com seu espaço. Sob a égide do capitalismo, a técnica visa o aumento da produtividade. 

Assim, tem-se a técnica como um objeto “per-feito”, com uma finalidade prévia.  

No atual contexto de dominação da natureza, as relações de poder se dão através da 

ciência. A técnica se vê atrelada ao poder. As relações técnicas traduzem as relações de poder. 

Atualmente, a ciência possui um viés mercadológico, havendo uma privatização do 

conhecimento científico. Os Estados Nacionais também se encontram subordinados às 

grandes corporações, neste momento de ápice das multinacionais e transnacionais. 

Nos tempos hodiernos, a ciência e a técnica servem ao capital, à elevação da 

produtividade. Destarte, várias pesquisas de interesse público não são realizadas. Uma 

manifestação da presença do mercado na questão ambiental está na difusão da ideia de 

“desenvolvimento sustentável”. Assim, as políticas ambientais se convertem à lógica 

econômica.  

A economia moderna mercantil está assentada no conceito de escassez. Isto favorece a 

propriedade privada, pois a privação produz a escassez. Exemplifica-se isto com a posse 
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privada da terra, que é uma maneira de privação da natureza. A propriedade privada priva o 

acesso aos recursos naturais, o que mercantiliza a natureza. 

Porto-Gonçalves expõe que a natureza é polissêmica, tendo significados 

dessemelhantes de acordo com a cultura dos povos. Há atualmente uma apropriação cultural e 

política da natureza pela espécie humana. Um dos fundamentos capitalistas está na 

dissociação entre homem e natureza, e esse modo de produção separa produtores e 

consumidores. Hoje, o lugar que produz não é mais aquele que consome. 

Além de ser extremamente desigual, o processo de produção gera inúmeros rejeitos e 

efluentes que são desigualmente distribuídos pela totalidade do globo. O capitalismo depende 

da extração de matéria e energia enquanto que o desenvolvimento tecnológico aumenta a 

dependência dos recursos naturais. 

Na atualidade, existem três recursos naturais essenciais: a energia, a água e a 

biodiversidade, sendo que os dois primeiros são fundamentais na exploração de minerais 

raros. A produção e o consumo geram os rejeitos, os quais se encontram contemporaneamente 

bastante concentrados, sobretudo nos países subdesenvolvidos O que acarreta, principalmente, 

problemas radioativos e nucleares. Neste mote, ressalva-se o fato de que muitos países 

desenvolvidos descartam seus rejeitos nos subdesenvolvidos, como nos recentes episódios em 

voga na mídia, nos quais alguns países depositaram seu lixo no litoral de outros menos 

desenvolvidos economicamente, como o caso do Brasil. 

A segunda parte do livro é intitulada “O Homem”, na qual há a discussão da 

problemática ambiental relacionada a aspectos agrícolas e alimentícios, como no caso das 

monoculturas, das mudanças genéticas nos alimentos, da insegurança alimentar, entre outros, 

e também a fatores vinculados à dinâmica hídrica, como as estiagens, a contaminação e a 

privatização das águas, etc.   

No período neoliberal há o aumento das dívidas externas, que crescem mormente nas 

nações subdesenvolvidas. Apesar de muitos culparem a dívida externa pela degradação 

ambiental, não faltam recursos aos países para solucionarem seus problemas socioambientais. 

Vale grifar que a concentração de pessoas num local, implica em problemas ambientais, já 

que alarga a demanda por energia e matéria. O impacto ambiental das urbes atinge áreas 

enormes. 

Há o constante aumento da “pegada ecológica”, que é um indicador que mensura o 

impacto ambiental que cada local ou pessoa causa. Esse acréscimo no índice é maior nos 

países ditos desenvolvidos, os quais possuem maiores taxas de industrialização e urbanização.  
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A alimentação é fundamental para a reprodução das espécies, pois o alimento é a 

energia que move todo ser vivo. A agricultura se vincula à política de segurança alimentar. Há 

um processo de mercantilização da agricultura e de seus produtos, visto que a mesma se pauta 

nas monoculturas. A insegurança alimentar caracteriza áreas onde a agricultura se destina à 

exportação. No que concerne à questão geopolítica, as regiões de maior produtividade 

biológica são as tropicais, enquanto as de maior produtividade econômica são as temperadas. 

Tal fato evidencia o viés paradoxal presente no modo de produção capitalista e na atual fase 

da globalização. Há a concentração da produção de alguns alimentos em determinados países, 

o que gera um quadro de dependência.  

O monopólio das sementes dissocia produção e reprodução dos alimentos. Destarte, a 

segurança alimentar fica dependente de poucas corporações, e portanto, o neoliberalismo e 

sua tendência privatizadora geram um quadro de insegurança alimentar. A monocultura 

contribui para tal situação, visto que assim o agricultor depende do setor financeiro-industrial. 

Com o capitalismo agrícola, há a expansão das áreas cultivadas, com intenso uso de 

adubos e agrotóxicos, o que incide na contaminação dos rios e lençóis freáticos e na redução 

das espécies, além dos diversos danos causados à saúde dos trabalhadores agrícolas. 

No contexto brasileiro, a política favorece a agricultura volvida à exportação, visto que 

existe a construção de uma ampla rede de transportes designada à expansão da fronteira 

agrícola e à racionalização do escoamento da produção. A mecanização da produção, típica do 

agronegócio, amplia o desemprego agrícola. A Revolução Verde despolitizou o problema da 

fome, tornando-o algo técnico, com a introdução dos maquinários, agrotóxicos e transgênicos 

que elevaram a produtividade agrícola. Seu nome evidencia a ideologia presente na política. 

Nos anos 1970 e 1980 abrolham severas críticas à Revolução Verde, principalmente 

advindas dos ambientalistas. As empresas agroquímicas utilizam a publicidade para 

transmitirem suas ideologias e comercializarem seus produtos. Isso corrobora com a 

disseminação da expressão “defensivo agrícola”. Há maior uso de agrotóxicos nos países 

subdesenvolvidos que nos desenvolvidos, o que confirma a injustiça ambiental como 

característica latente da geopolítica mundial. 

Há um intenso paradoxo entre a redução do impacto ambiental e a racionalidade 

mercantil, pois a última impede que outras racionalidades mais complexas e menos 

degradantes sejam empregadas. Enquanto a lógica que move a maioria das ações em âmbito 

global for a financeira, a deterioração ambiental se acentuará. Para a preservação da natureza, 

é necessário que prevaleça o interesse direcionado à proteção ambiental.  
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Outro aspecto interessante trabalhado pelo autor é o fato de que a expressão 

“organismo geneticamente modificado” (OGM) é imprecisa, pois nomeia tudo, visto que no 

decorrer de muitos anos, os genes dos organismos vão se alterando de maneira “natural”. O 

termo mais adequado seria “organismo transgenicamente modificado” (OTM), que diz 

respeito àqueles modificados pela técnica, pelo homem.  

Embora seja cedo para se afirmar sobre os males que os transgênicos causam à saúde 

humana e seus efeitos em longo prazo na natureza, sabe-se que eles rompem barreiras 

naturais, invadindo outras plantações, o que configura um caso de poluição genética. O autor 

também indaga se a poluição genética não é uma estratégia das empresas agroquímicas. 

Porto-Gonçalves destaca que há, contemporaneamente, a troca da dívida externa por 

natureza, que se daria por intermédio de um mecanismo de compra dessa dívida  de países 

subdesenvolvidos. Em troca, algumas locais destas nações se tornariam áreas de conservação 

ambiental. Isto se configura numa espécie de chantagem ambiental, pois algumas áreas são 

preservadas para se expandir a poluição em outras. 

Ante este contexto do neoliberalismo ambiental, o globo se divide entre aqueles que 

poluem desmesuradamente, como os países desenvolvidos, e aqueles que devem se destinar à 

preservação ambiental, caso das nações subdesenvolvidas. Hodiernamente, tem-se a migração 

em larga escala de indústrias dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos, em virtude 

de alguns fatores como a pressão ambientalista e o aumento do preço das fontes energéticas.  

A transferência destas indústrias geradoras de um sem-número de rejeitos para as 

nações subdesenvolvidas causa perda de diversidade biológica e cultural. No caso brasileiro, 

as monoculturas implantadas no território nacional têm acarretado em significativo acréscimo 

do processo de desertificação.  Inúmeras indústrias ocultam suas verdadeiras intenções através 

do sequestro de carbono, do selo verde, entre outras artimanhas. 

As Organizações Não Governamentais e os órgãos supranacionais (tais como o Banco 

Mundial e o FMI) têm criado articulações que favorecem as corporações transnacionais (vide 

o exemplo das petrolíferas) e apoiam as privatizações. 

Outro ponto salientado na obra está no avanço da disputa pelo controle, pela gestão e 

pela apropriação da água. Tem-se expandido a privatização da água em diversas localidades 

mundo afora. A crescente escassez desta em certas regiões do planeta tem ampliado os 

processos de desertificação. A ela, soma-se o crescimento das precipitações extremas e 

grandes estiagens, para constatar a ocorrência de uma desordem ecológica global.  
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Algumas culturas são extintas pela mudança nas dinâmicas hídricas locais, pois esta 

interfere diretamente em suas práticas. O desigual acesso aos recursos hídricos por parte das 

populações exemplifica nitidamente o quadro vigente de injustiça ambiental. Nos tempos 

atuais, a agricultura é a atividade que mais consome água no planeta, seguida da indústria. As 

estatísticas comprovam que o acréscimo no consumo de água foi muito maior que o 

crescimento populacional nas últimas décadas. A urbanização foi um dos fatores 

preponderantes desta expansão da demanda por água em escala global.  

Os gastos com energia para transporte e captação de água são muito onerosos, já que 

houve  generalização da irrigação e captação de águas subterrâneas para as monoculturas. Um 

problema ambiental colocado pela prática da irrigação agrícola se deve ao fato de que, em 

alguns casos, ela causa a salinização dos solos. Já no desfecho de sua obra, o autor expõe que 

a lógica mercantil neoliberal ainda é preponderante na discussão ambiental, o que se ratifica 

nos eventos mundiais sobre a questão ambiental, como a Conferência de Estocolmo, a ECO-

92, a Cúpula de Johanesburgo, entre outros. 

Ele ainda diz que ao se considerar os recursos naturais como “patrimônio da 

humanidade”, estes se tornam suscetíveis às transnacionais, visto que passam de uma escala 

local ou regional para a global. É justamente esse pensamento doutrinado pela ideologia da 

globalização que favorece as ações das grandes corporações pelo planeta.  

Diante de tudo o que foi escrito, cabe enaltecer que o desafio ambiental deve se voltar 

também à questão cultural, conferindo importância à manutenção da diversidade cultural, 

protegendo as comunidades tradicionais, como os grupos indígenas, quilombolas, 

campesinos, entre outros.  
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