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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo apresentar um breve relato da trajetória do Núcleo de Pós Graduação 

em Geografia. Para a elaboração do mesmo foram utilizados documentos existentes no Núcleo, 

além da experiência vivenciada no mesmo na condição de aluna e de professora. O NPGEO é uma 

experiência exitosa na Universidade Federal de Sergipe, com contribuição significativa na formação 

de quadros para instituições de Ensino superior e para a Geografia brasileira. 

 

ABSTRACT  

This article aims to present a brief report of the history of the Geography Post Graduation.  For the 

preparation of this article, it was used existing documents from the Center, beyond the lived 

experience at the Center in the student’s and teacher’s condition. The NPGEO is a successful 

experience at the Federal University of Sergipe, with significant contribution in the training of 

institutions for higher education and for the Brazilian Geography.. 

 

RESUMEN 

Este artículo tiene como objetivo presentar una breve reseña de la trayectoria del Núcleo de 

Postgrado en Geografía. Para la elaboración de lo mismo fueron utilizados documentos existentes 

en el núcleo, más allá de la experiencia vivida en el mismo en la condición de alumna y de 

profesora. El núcleo es una experiencia exitosa en la Universidad Federal de Sergipe, con 

contribución significativa en la formación de cuadros para las instituciones de enseñanza superior y 

para la geografía brasileña. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo traz um breve relato da trajetória do Núcleo de Pós-graduação em Geografia, da 

Universidade Federal de Sergipe, no qual tenho vivenciado experiências de dedicação e 

determinação de um grupo que iniciou a pós-graduação na instituição, numa época que não havia 
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tanto interesse da sociedade pelos altos estudos. Ao longo desses trinta anos o NPGEO tem 

contribuído para o fortalecimento da Geografia brasileira. 

No início da década de 1980, um grupo de professores abnegados passou a desenvolver 

estratégias no sentido de implantar cursos de pós-graduação em caráter permanente na Universidade 

Federal de Sergipe. De fato, anteriormente já tinha ocorrido a realização de Cursos de Pós-

graduação Lato Sensu, de forma esporádica, a partir da necessidade de formação de técnicos em 

determinada área, a exemplo de Geografia, Educação e de Planejamento Urbano. 

Dentre os departamentos de que mobilizaram nessa direção estavam o Departamento de 

Geografia que, desde a segunda metade da década de 1970, tinha introduzido a pesquisa em suas 

atividades, produzindo estudos importantes sobre o Estado de Sergipe e sobre o Nordeste; o 

Departamento de Fisiologia, o Departamento de Biologia e o Departamento de Educação. 

Como o número de doutores era muito pequeno na instituição e ficava difícil a formação de 

um grupo interno aos departamentos, a estratégia adotada foi a formação de Núcleos de Pós-

graduação envolvendo professores de diversos departamentos, mas com afinidades quanto aos 

temas de estudos e pesquisa. Assim, foram criados quatro núcleos: Geografia, Educação, Estuários 

e Manguezais, além de Fisiologia que iniciaram suas atividades no segundo semestre de 1983, após 

seleção rigorosa dos candidatos. Estes núcleos estavam ligados diretamente a Pró-reitor ia de Pós-

graduação, uma vez que congregava professores de diversos Departamentos. Como o número de 

alunos ainda era reduzido foi criada uma Secretaria que congregava todos os cursos e que 

funcionava em uma sala cedida pelo CECH. 

 

 

2 NPGEO: UM EXEMPLO DE DETERMINAÇÃO E PERSISTÊNCIA 

 

 

A criação do Núcleo de Pós-graduação em Geografia foi fruto da saga de professores como 

José Alexandre F. Diniz e Adelci Figueiredo Santos que se juntaram a outros professores recém-

chegados à instituição, a exemplo de Vânia Fonseca, Dieter Heidemann, Maria Geralda de Almeida. 

Além disso, professores do Departamento de Geografia recém-chegados dos cursos de mestrado 

também foram incorporados, a exemplo de Cecília Maria P. Martins, Maria Hosana Sousa, Maria 

Tereza Souza Cruz e Neuza Maria Gois Ribeiro. O Departamento de Matemática também foi 

envolvido através do Prof. João Américo Prado de Andrade, o de Economia, com a participação do 



NPGEO/UFS: Determinação e Persistência de um Grupo                                                                                                 3 

 

           

                   Edição Especial dos 30 anos do NPGEO                                        GEONORDESTE, Ano XXIV, n.2, 2013. 

prof. Josué Modesto dos P. Subrinho e o de Ciências Sociais com o prof. José Ibarê C. Dantas. O 

agrônomo Carlos França de Morais também contribuía ofertando disciplina que discutia 

Cooperativismo e Associativismo.   

O Núcleo iniciou com a oferta de Curso de Especialização em Geografia da Agricultura, 

mas, já havia a expectativa da transformação do mesmo em Mestrado. 

Para reforçar o quadro de professores foram convidados professores de outras instituições, 

como Manoel Correia de Andrade, de Universidade Federal de Pernambuco, Barbara Christine 

Nentwig Silva e Sylvio Carlos Bandeira de Melo, ambos da Universidade Federal da Bahia, amigos 

desde primeira hora e com grande contribuição através da oferta de disciplinas e de orientação, 

sobretudo os dois últimos. 

Era agosto de 1983, quando teve início o Curso, com a oferta da disciplina História do 

Pensamento Geográfico, através de quatro módulos, definidos a partir das correntes do pensamento. 

As primeiras aulas foram ministradas pelo Professor Manoel Correia de Andrade, utilizando autores 

clássicos da Geografia, dentre eles, Alexander Humboldt, através de textos do livro Kosmos, escrito 

ainda na primeira metade do século XIX. De fato, foi um momento singular, para todas nós, mesmo 

com o alto grau de exigência para o desenvolvimento dos trabalhos. Essa disciplina durou dois 

semestres e tivemos que elaborar quatro trabalhos, depois da leitura de sessenta e quatro textos mais 

as leituras complementares e opcionais. Não foi fácil, entretanto, depois foi feita uma avaliação 

pelos professores que abrandaram o aperto.  

As aulas aconteciam na sala de reuniões do CECH, no turno vespertino, entretanto, haviam 

disciplinas que eram ofertadas de forma conjunta, envolvendo os alunos de todos os núcleos, como 

forma de integração das atividades e eram realizadas no auditório do CCBS. 

A primeira turma de alunos do NPGEO era formada por Adélia Moreira Pessoa, Ana 

Virginia C. Menezes, Lilian de Lins Wanderley, Maria Augusta Mundim Vargas e Vera Lucia 

Alves França havendo ainda algumas alunas em matérias isoladas. Esta primeira turma era 

constituída por professores da Universidade e de geógrafos que atuavam em órgãos de 

planejamento. Desta fase de Curso Lato Sensu, é importante destacar o trabalho da aluna Maria 

Edvalci Silva, que estudou a Feira de Itabaiana como elemento de centralidade urbana. 

Em 1984, o Núcleo, contando com o apoio do CNPQ, criou a Revista GEONORDESTE que 

passou a se constituir num veículo de divulgação da produção geográfica, contando para isso com a 

participação de profissionais de outras instituições na composição de sua comissão editorial e 
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recebendo material de pesquisadores diversos. A manutenção dessa revista tem sido difícil, 

entretanto, nos últimos anos foi regularizada sua periodicidade. 

Em 1985, o Núcleo de Pós-graduação em Geografia foi o primeiro a se institucionalizar 

como Stricto Sensu, tendo como área de concentração Organização do Espaço Rural no Mundo 

Subdesenvolvido, tendo em vista as experiências de pesquisa do grupo que dava suporte ao Núcleo. 

 A primeira turma do Mestrado foi formada por alunas oriundas da especialização que 

fizeram nova seleção, estágio e defesa do projeto de pesquisa. Além disso, aproveitaram os créditos 

da especialização, cursaram novas disciplinas e concluíram com a defesa da Dissertação de 

Mestrado.  

Lilian Wanderley, Augusta Vargas e Vera Lúcia seguiram os estudos enquanto as outras 

duas encerraram na especialização, pois tinham outros interesses. As primeiras defesas de Mestrado 

ocorreram em julho de 1988, sendo um momento festivo na Universidade, contando com a presença 

do Reitor e de pró-reitores e divulgação na imprensa. Assim, se firmou o segundo Curso de Pós-

graduação em Geografia do Nordeste, antecedido apenas por Pernambuco.  

A primeira defesa de dissertação ocorreu no dia 18 de julho, com inauguração do Auditório 

da Pós-graduação que estava lotado e com muitas autoridades presentes. Lembro-me que após as 

formalidades institucionais, quando foram iniciados os trabalhos da defesa e Professor Alexandre 

Diniz, orientador, passou a palavra para que fosse iniciada a apresentação, ao ligar o retroprojetor, a 

lâmpada queimou. Fiquei assustada e tensa, enquanto ele, bem durão, disse: continue.  Todo meu 

esquema mental foi embora, entretanto, engoli seco e continuei, quando chegou nova lâmpada, a 

apresentação estava sendo concluída. 

 Anos depois, ocorreu situação semelhante, dessa feita na condição de orientadora, por 

ocasião da defesa de mestrado do aluno J. Wagner Santana, quando o Datashow não funcionou e 

tivemos que esperar mais de meia hora para que fosse sanado o problema. Dessa vez, sem 

festividades, Prof. Alexandre, membro da banca, esperou pacientemente. 

Nessa primeira fase, os professores mestres eram responsáveis pela oferta de disciplinas, 

entretanto a orientação de dissertações cabia apenas para os professores doutores. Assim, na década 

de 1990, alguns professores doutores se aposentaram, trazendo dificuldades para o Núcleo, sendo 

sanada com a permanência dos mesmos como professores visitantes ou como voluntários e ainda 

com a participação de professores externos, que auxiliavam na oferta de disciplinas e na orientação, 

dentre estes professores destacam-se a Professora Vera Lucia Salazar Pessoa, da Universidade 

Federal de Uberlândia e do Prof. José Borzacchiello, da Universidade Federal do Ceará. 
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Ano a ano novos alunos foram sendo integrados e o Núcleo passou a dar contribuição 

importante para diversos cursos da própria Universidade, de diversas instituições locais e ganha 

representatividade regional, com a formação de professores de instituições de outros Estados, 

fortalecendo a sua inserção regional.   

Na década de 1990, a partir de discussões internas, surge o desejo de realização do Curso de 

Doutorado, pois ainda não havia nenhum curso no Nordeste, exigindo a migração dos professores 

para o Sudeste a fim de se qualificar.  A inquietude do Prof. Alexandre Diniz, fortalecida por uma 

equipe coesa e destemida, contribuiu para as primeiras tentativas que foram feitas com as 

Universidades de Pernambuco e da Bahia, contando para isso com o apoio dos Departamentos das 

respectivas instituições.  Várias reuniões foram realizadas na busca de definições e de parcerias, 

entretanto, questões de ordem administrativas inviabilizaram sua realização. Assim, novamente, 

outras estratégias foram desenvolvidas e, em 1992, contando com o apoio da CAPES, foi celebrado 

um convênio entre o NPGEO e o Departamento de Geografia da Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita, Campus de Rio Claro, para a realização do Curso de Doutorado em Sergipe.  

 O objetivo do convênio era contribuir para a formação de doutores em Geografia no 

Nordeste brasileiro, tendo sido plenamente satisfatório. Portanto, “a vinda de professores contribuiu 

para ampliar as discussões, junto aos alunos do Mestrado e mesmo de outros professores que 

cursavam disciplinas isoladas.” (NPGEO, 2008, P.17). Diversos professores ofertaram disciplinas a 

exemplo de Antônio Crhistofoletti, Lívia de Oliveira, Miguel Cesar Sanches, Beatriz Soares Pontes, 

Sylvio Carlos Bray, Silvana Pintaudi, Vera Mariza de M. Costa, além dos professores do NPGEO, 

José Alexandre F. Diniz, Adelci Figueiredo Santos, Barbara Crhistine Nentwig Silva Sylvio Carlos 

Bandeira de Melo que foram credenciados e ofertaram disciplinas em Rio Claro, além da orientação 

de teses.  

Os alunos do Doutorado receberam bolsa da CAPES para cobrir os deslocamentos e o 

período de atividades em Rio Claro, o que foi uma grande ajuda, sobretudo para os alunos de outros 

estados que também vinham para Sergipe no momento de oferta de disciplinas. 

Este Convênio contemplava a utilização de professores do NPGEO como professores e 

orientadores, assim como a oferta de disciplinas, em Sergipe, pelos professores de Rio Claro. Os 

alunos deveriam cursar disciplinas em Rio Claro, participar de eventos e fazer revisão bibliográfica 

em bibliotecas de outras universidades e instituições, a exemplo da USP, UNICAMP, UFRJ, 

FUNDAJ e CPATSA, a depender dos temas a serem tratados. Naquela época, ainda não havia 
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internet, nem bibliotecas virtuais, exigindo pesquisa in loco e, consequentemente, aumentando o 

esforço e trabalho.  

Ao longo da vigência do mesmo, foram realizadas três seleções, tendo sido aprovados 

dezoito candidatos, sendo oito na primeira turma, sete na segunda e três na terceira, dos quais, 

foram titulados dezessete, sendo os alunos procedentes dos Estados de Sergipe (9), Bahia (3), Rio 

Grande do Norte (3), Alagoas (1), Pernambuco (1), estando todos envolvidos com trabalhos em 

Universidades, consequentemente, fortalecendo os cursos de Geografia do Nordeste. Portanto, os 

resultados desse convênio foram bem positivos, tendo em vista a contribuição que esses professores 

deram para o fortalecimento de cursos já existentes, além de auxiliar no surgimento de novos cursos 

de pós-graduação no Nordeste. 

Como resultado desse Convênio, em 1998, foi lançado o livro Capítulos de Geografia 

Nordestina, contendo as contribuições dos estudos realizados pelos alunos no doutorado.  

 Em 2001, atendendo “a uma demanda regional e contando com o incentivo da Comissão de 

Avaliação da CAPES, foi criada nova área de Concentração: Formas e Processos Tradicionais de 

Ocupação Territorial em parceria com a Prefeitura de Canindé de São Francisco e do Museu 

Arqueológico de Xingó” (NPGEO, 2008, p. 19).   

Para o desenvolvimento dessa área tornou-se necessária a contribuição de professores de 

outros Departamentos e de instituições de outros Estados, como o Museu Nacional, da USP e da 

UFPE que se encarregaram da maior parte das disciplinas e da orientação dos alunos. 

O objetivo da inclusão dessa nova área era a formação de profissionais voltados para os 

estudos de ocupações antigas, especialmente nos projetos que tratam dessa temática no Nordeste.  

Assim, foram qualificados quinze profissionais que estão atuando em diversas instituições 

nordestinas.   Após a conclusão das dissertações, essa área de concentração foi desativada, em 2006. 

Em 2001, a Área de concentração do Núcleo foi ampliada em decorrência do fortalecimento 

do corpo docente, com a chegada de novos doutores, passando a ser Organização e Dinâmica dos 

Espaços Agrário e Regional, com três linhas de pesquisa: Produção  e Organização do Espaço 

Agrário, Análise Regional  e Dinâmica Ambiental, num encaminhamento para a proposta de 

Doutorado, que continuava sendo uma meta a ser alcançada. Esta nova área atraiu novos 

candidatos, dando maior visibilidade ao Curso. 

No final do ano de 2002, a CAPES aprovou a proposta do Curso que iniciou suas atividades 

em março de 2003, com uma turma de 14 alunos procedentes do Ceará, da Bahia e de Sergipe. Era 

o primeiro Doutorado em Geografia do Norte-Nordeste.  Mais uma vez, ficou confirmada a saga do 
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NPGEO de contribuir para a formação de profissionais da Geografia e o pioneirismo do Núcleo na 

UFS, pois foi o primeiro Doutorado da instituição.  

O Curso de Doutorado trouxe nova dinâmica para o Núcleo, gerando uma articulação entre 

mestrando e doutorando e enriquecendo as atividades de intercâmbio e de pesquisa. Os resultados 

tem sido profícuos e até agosto de 2013, já foram titulados 76 doutores, procedentes de dez Estados 

brasileiros, indicando forte inserção regional. Todos os egressos estão exercendo atividades junto às 

instituições de ensino, pesquisa e mesmo em órgãos de administração, como bancos, secretarias, 

entre outros (Quadro 01).  

 

Quadro 01. Teses defendidas por procedência dos alunos. 2004 a 2013. 

Ano  Teses defendidas Procedência dos Alunos por 

Estado da Federação 

2004 01 CE 

2005 01 SE 

2006 02 BA 

2007 11 BA, SE e CE 

2008 08 BA e SE 

2009 09 BA, SE e PE 

2010 13 BA, SE, CE, PI e AL 

2011 11 MT, PB, BA, SE 

2012 09 SE, BA 

2013* até agosto 11 SE, BA, MG, AC, PI 

Fonte: NPGEO, 2013 

 

Embora tenham sido criados outros cursos no Nordeste, a procura pelo NPGEO tem se 

mantido, como reflexo do desempenho e da área de concentração. 

Atualmente, o corpo doente é formado por 25 professores, sendo 19 Permanentes e 06 

Colaboradores, sendo que dentre estes destacam- Barbara Christine n. Silva, Maria Geralda 

Almeida e Sylvio Carlos B. de Melo e Silva que fazem parte desde os primeiros anos do Núcleo, 

com grande contribuição para o Núcleo, com a oferta de disciplinas, de orientação e participação 

em grupos de pesquisa (Quadro 02). 
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Quadro 02. Corpo Docente do NPGEO. 2013 

Professor Categoria  Instituição 

01 - Alexandrina Luz Conceição  

02 - Ana Claudia da Silva Andrade-  
03 - Ana Rocha dos Santos    

04 - Aracy Losano Fontes  

05 - Bárbara-Christine N. Silva  
06 - Celso Donizete Locatel   

07 - Dean Lee Hansen   

08 - Edison Rodrigues Barreto Júnior  

09 - Eraldo da Silva Ramos Filho   
10 - Francisco Sandro R. de Holanda  

11 - Hélio Mário de Araújo 

12 - José Antônio Pacheco de Almeida   
13 - José Eloízio da Costa  

14 - José Wellington Carvalho Vilar  

15 - Josefa de Lisboa Santos  

16 - Josefa Eliane S. de Siqueira Pinto  
17 - Lílian de Lins Wanderley  

18 - Marco Antônio Mitidiero Junior  

19 - Maria Augusta Mundim Vargas   
20 - Maria Geralda de Almeida 

21 - Rosemeri Melo e Souza 

22 - Rubens de Toledo Junior  
23 - Sylvio Carlos Bandeira de M. e Silva 

24 - Sônia de Souza Mendonça Menezes  

25 - Vera Lúcia Alves França   

Permanente 

Colaborador 
Permanente 

Permanente 

Colaborador 
Colaborador 

Permanente 

Permanente 

Permanente 
Permanente 

Permanente 

Permanente 
Permanente 

Colaborador 

Permanente 

Permanente 
Permanente 

Colaborador 

Permanente 
Colaborador 

Permanente 

Colaborador 
Colaborador 

Permanente 

Permanente 

UFS 

UFS 
UFS 

UFS 

UCSAL 
UFRN 

UFS 

UFS 

UFS 
UFS 

UFS 

UFS 
UFS 

UFS 

UFS 

UFS 
UFS 

UFPB 

UFS 
UFGO 

UFS 

UNILA 
UCSAL 

UFS 

UFS 

Fonte: NPGEO, 2013 

  

Convém ressaltar que quatro deles fazem parte do corpo docente atual do Núcleo, o que 

muito nos regozija.  No Mestrado, foram defendidas 232 dissertações e, como no Doutorado, os 

egressos estão sendo aprovados em concursos e inseridos em diversas instituições de muitos 

Estados brasileiros. Atualmente, o Núcleo tem 95 alunos matriculados, sendo 37 no Mestrado e 58 

no Doutorado, procedentes de Sergipe, da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, do Piauí 

e do Pará, demonstrando a capilaridade do Núcleo, extrapolando os limites regionais, fortalecendo a 

inserção regional.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Núcleo de Pós-graduação em Geografia marca sua presença na história da Universidade 

Federal de Sergipe pelo pioneirismo e pela determinação daqueles que o fazem. Ao longo desses 
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trinta anos de existência muitas atividades foram realizadas, além das atividades pedagógicas, como 

eventos nacionais e regionais, com grande repercussão na comunidade geográfica nacional.  

Muitas dificuldades foram vencidas, graças à abnegação do seu corpo docente e de seus 

alunos que, hoje, no lugar onde estão atuando levam a marca desse Curso que muito tem 

contribuído para a ciência geográfica brasileira.  Para mim, é motivo de muita alegria participar 

dessa experiência desde os primeiros momentos de discussão, quando os professores, no 

Laboratório de Estudos Rurais do Departamento de Geografia, se articulavam e buscavam 

estratégias para a realização de um sonho que se transformou numa realidade alvissareira para 

Sergipe e o Brasil. Por tão justa razão estamos em festa, comemorando alegremente a vitória do 

conhecimento geográfico que se multiplica, dia a dia, em prol da sociedade. Parabéns a todos que 

fazem o NPGEO, na esperança que continue crescendo e se fortalecendo, cumprindo o papel 

científico e social que lhe é destinado no seio da ciência geográfica. 
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RESUMO 

O texto traz um registro da estrutura do curso de especialização “Organização do espaço rural no 

mundo subdesenvolvido”, iniciado em 1983. Foca no convívio das turmas de 1983/1984 com 

professores até o ano seguinte, quando é autorizada a abertura do Mestrado em Geografia, primeiro 

curso de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe. A narrativa é comandada pela 

memória e, nesse sentido, são expostas lembranças individuais que encerram a exposição dos grifos 

evocados do passado com ênfase no afeto, nos gestos e no enraizamento que perpassam meus 

sentimentos para com o Núcleo de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe. 

Palavras-chave: Memória; História; Núcleo de Pós-Graduação em Geografia/UFS.    

 

ABSTRACT 

The text provides a record of the structure of the specialization course "Organization of rural areas 

in the developing world", started in 1983. Focuses on the interaction of the classes of 1983/1984 

with teachers until the following year, when it was authorized the opening of the Masters in 

Geography, first course of Post-Graduation at Federal University of Sergipe. The narrative is driven 

by memory and, according to it, individual memories are enclosing the exposure of remembered 

things from the past with an emphasis on affection, gestures and roots that go through my feelings 

towards the Post-Graduation at Federal University of Sergipe. 

Key words: Memory, History, Center of Post-Graduation in Geography / UFS. 

 

RESUMEN 

El texto trae un registro de la estructura del curso de especialización “Organización de los espacios 

rurales en el mundo subdesarrollado”, que se inició en 1983. Se centra en la interacción de las 

clases de 1983/1984 con profesores hasta el año siguiente, cuando se autorizó la apertura de la 

Maestría en Geografía, primer curso de Postgrado de la Universidad Federal de Sergipe. La 

narrativa es comandada por la memoria y, en este sentido, son expuestas memorias individuales que 

encierran la exposición del  griffons evocados del pasado con énfasis en lo afecto, en los gestos y en 

lo enraizamiento que impregnan mis sentimientos para con el Núcleo de Postgrado de la 

Universidad Federal de Sergipe. 

Palabras clave: Memoria; Historia; Núcleo de Postgrado en Geografía/UFS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A construção desse trabalho deu-se pela imediata aceitação ao convite da coordenação do 

Núcleo de Pós-Graduação em Geografia – NPGEO, para integrar a produção de uma edição 

especial da Revista Geonordeste, comemorativa dos30 anos do Núcleo. 

O convite chegou no momento em que lia um extrato do texto de Pierre Nora, enviado por 

minha filha Diana, ocorrendo uma deliciosa conjunção entre a história do NPGEO e minhas 

memórias. Por certo, o NPGEO opera marcas pela sua produção e segue plural nas análises teórico-

metodológicas da Geografia. Pioneiro da pós-graduação da UFS faz parte de sua construção como 

referência dos caminhos normativos e operativos tanto com nossos êxitos quanto com nossos 

percalços. 

Entre as experiências exitosas e os tropeços eu, de dentro do NPGEO e pelo NPGEO, desde 

1983, venho abrindo minhas janelas geográficas: buscas e encontros; elaborações e reelaborações; 

brigas e solidariedades; construções e desconstruções; com colegas, alunos, autores, funcionários, 

correntes, companheiros, amigos que com suas geografias me fazem, a cada dia, mais uma 

geógrafa. 

Trago aqui lembranças individuais, grifos evocados do passado que reconstroem minha 

existência e mefornecem orientação identitária.Nesse sentido, o giro de minhas lembranças é 

coletivamente compartilhado. Resguardo, todavia, as cores e os tons de meus registros à minha 

memória entrelaçada pelo “olhar” de hoje, pelas marcas afetivas que unem o passado ao presente e 

dão sentido ao meu futuro. 

É, pois, num ato impulsivo que descortino por minhas lembranças os primeiros anos do 

NPGEO compartilhados com criaturas e criadores. Espero que as lembranças expostas sejam 

coletivamente recordadas e que, ao voltarema elas e aos fatos compartilhados, mesmo que 

recortados pelo “meu olhar”, elas sejam materializadas em outras cores e tons e que nos mantenham 

conectados ao NPGEO. 

Confesso, todavia, que o encadeamento do texto é cronológico, pois se desenvolve pelas 

anotações postas nos cadernos que ainda preservo, mesmo que amarelados! São eles os 

instrumentos que ora ativam minha memória, buscam os primeiros tempos da pós-graduação em 

Geografia da UFS para a comprovação de seu enraizamento em minha vida. 
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2 A INSPIRAÇÃO 

 

 
A memória é um fenômeno sempre atual, uma ligação do vivido com 
o eterno presente; a história é uma representação do passado. Porque 

ela é afetiva e mágica, a memória se acomoda apenas nos detalhes que 

a conformam; ela nutre de lembranças, vagas, telescópicas, globais ou 
flutuantes; particulares ou simbólicas, sensível a toda transferência, 

censura ou projeção. A história, porque operação intelectual e 

laicizante, exige a análise e o discurso crítico... A memória se enraíza 

no concreto, no espaço, no gesto, na imagem e no objeto. A história 
não se liga a não ser em continuidades temporais, nas evoluções e 

relações de coisas. A memória é um absoluto, a história não conhece 

mais do que o relativo. (Nora, Pierre. Les lieux mémoire. 
Paris:Gallimard, 1998, p.9) 

 

 

3 O AFETO – MAGIA DAS LEMBRANÇAS 

 

 

As aulas do primeiro curso de Especialização em Organização do espaço rural no mundo 

subdesenvolvido iniciaram-se em 13 de agostode 1983, com História do Pensamento Geográfico – 

HPG, ministrada pelo prof. Manoel Correia de Andrade, logo após a solene aula magna inaugural. 

Ele trouxe-nos os clássicos: Humboldt, Reclus, Ritter, Ratzel e Vidal de La Blache. 

Sua fala mansa contrastava com os movimentos dos lábios que empurravam as bochechas e 

movia os óculos. A repetição do gesto me fazia baixar a cabeça e fixar nas letras dos textos ou 

debruçar em anotações. Destas reminiscências guardo uma das tardes de discussões em que o Prof. 

Manoel Correia instiga-nos a traçar as linhas gerais dos autores. Ele, na verdade, intencionava 

costurar o pensamento clássico da Geografia e abre, cronologicamente, com Humboldt, solicitando-

nos posicionamento sobre aquele que “confundido como criador da Geografia foi, em verdade, o 

que a organizou cientificamente”. 

A inquieta Lilliam e já querendo passar para Vidal iniciou: “ele é cansativo, longo e difícil”. 

Ana Virginia pondera: “como sua influência é tão marcante ao ponto de cunhado pai da Geografia 

ao trazer para nossos estudos o princípio da comparação?”. Eu enveredei para questões existenciais 

e: “questiono sua busca da verdade ao consagrar o empírico e o racional, ao condenar o excesso da 
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linguagem simbólica descritiva, traçando um paralelo com nossa formação positivista que ‘exige 

dois lados’: o do sim e o do não”. 

Prof. Manoel Correia ponderatodas as falas: “i) ele não separa a Geografia física da humana; 

ele fala de mundo orgânico e mundo inorgânico; ii) da maternidade não se duvida, porém 

paternidade é discutível; ele não foi o pai, pode-se dizer, propulsor da Geografia; iii) não é uma 

obra simples. Deve-se considerar a época em que o autor viveu, sua formação, no caso botânica e, 

ainda, sua origem nobre.” 

E, assim, os demais autores expostos foram debatidos até o dia 26 de agosto. Ele brindou-

nos ainda com um Seminário de Estudos e Problemas Brasileiros (disciplina obrigatória até em pós-

graduação!), sobre a “Região Nordeste: um problema permanente.” Sua fala permanece atual. Eis 

algumas de minhas anotações: “O planejamento econômico vigente faz mais mal ao Nordeste, é 

portanto, muito mais prejudicial que a seca [...] Eu dizia que a seca era uma mulher mal falada do 

Nordeste, isto no tempo que mulher se importava em ser mal falada [...] planejamento da fome [...] 

o problema da seca é parcialmente um problema hídrico, pois é anda necessário um programa de 

desenvolvimento com técnicas adaptadas ao meio [...] a educação é apontada muitas vezes como 

mais importante. Não acho. Acho que se não se educa bem ‘entra num ouvido e sai no outro’ [...] 

para o Nordeste e para o Brasil eu só creio numa saída via um novo pacto social”. 

De forma elegante, ele solicitou como avaliação uma produção que melhor acomodasse 

nossos interesses propondo a construção de um ensaio que abarcasse um texto comparativo dos 

autores, todos ou um deles. Eu optei pela exposição comparativa dos quatro autores e hoje, com 

carinho, releio o texto de oito páginas manuscritas e me detenho na única observação que Prof. 

Manoel Correia fez. Ao lado de um dos parágrafos dedicados a Ritter, uma grande interrogação, 

creio eu, suficiente para a decisão da nota: 8,0 – Bom!, seguida de sua rubrica na primeira página. 

Com certeza o texto é leviano, posso afirmar hoje, decorridos 30 anos! Mas, como acalmar os 

ímpetos de quem abraçou a obra desses autores num processo de descobertas, de buscas afirmativas 

do sentido de sua vida?!  

O sentido do curso imbricava no sentido de ser geógrafa profissionalmente integrada no 

movimento de agir; Geografia/ação; pelo visto, Geografia mais coração. Eis partes do texto:  

 

[...] Já Ritter ousou. Ousou por onde foi mais criticado – na religiosidade. 

Retirando-se a religião de seu texto – o que é muito difícilquando o autor é fanático 
(será que foi?) – deixou-me termos fortes e atuais como sistema, coração (core, 

região), dominação e desenvolvimento”. A grande interrogação, ainda bem que em 

caneta azul assinala o susto do Prof. Manoel Correia. E continuo: “Acrescento 
ainda a inquietude afirmativa de que ‘quando vemos as coisas, não devemos nos 



Maria Augusta Mundim Vargas                                                                                                                                       14 
 

                    Edição Especial dos 30 anos do NPGEO                                                   GEONORDESTE, Ano XXIV, n.2, 2013. 

ligar somente nas aparências’, referindo-se à assimetria aparente e à simetria 

interna da natureza, em contraposição às construções humanas. [...] Coube a 

Humboldt negar a geografia puramente descritiva, partindo para a comparação, 
mas foi seu conterrâneo Ritter quem atraiu Ratzel como discípulo e Reclus, da 

França, através de seu determinismo, diga-se de passagem puramente geográfico, 

pois para ele ‘ o desenvolvimento da humanidade é regido por uma lei cósmica 

superior, ligada a disposição relativa da distribuição das terras e das águas. [...] 
Retomando ao ponto inicial de minhas barreiras, gerando contradições, percebi que 

aqueles que se mostraram mais controvertidos e criticados – Ritter, Ratzel e Vidal 

de La Blache – foram os que mais abriram fronteiras, influenciando seguidores, 
gerando correntes e, por conseguinte, contribuído mais acentuadamente para a 

evolução da eterna busca da verdade. (Em 28.09.1983). 

 

Na introdução do texto exponho que: “faz-se importante primeiramente, um depoimento 

pessoal, pois há anos venho como profissional descrevendo, analisando e criticando através dos 

tempos verbais impessoais, o que descubro agora ser uma barreira a vencer. Talvez isso tenha me 

levado a este curso, como oposição a esta conduta. Entretanto, não estou assim tão aberta, pois já se 

passaram várias linhas de explicações, retratando assim, as dificuldades que as barreiras íntimas 

impõem sobre a vontade externa.” 

Nossa! Quanta vontade de mudar o mundo pela Geografia! O tempo verbal mudando o agir 

e o agir desvelando verdades. Aí acreditava que a ciência produzia verdades, sem consciência de 

que estar em um lado de sua produção/ação me posicionava no centrode uma construção positivista 

de mundo. 

As dúvidas e angústias agigantaram-se no próximo bloco de HPG. O Prof. José Alfeu do 

Nascimento, do Departamento de Filosofia expõe, nos dias 13 e 14 de setembro, as bases filosóficas 

do positivismo. A composição da verdade deve ser construídacom o rigor do método e, assim, os 

enunciados são checados quanto ao enquadramento de suas formulações. Mas o caminho não é 

único, linear, contínuo. Várias correntes positivistas pendem mais ou menos para princípios que em 

última instância, “regem os caminhos da verdade: coerência, pragmatismo, correspondência, 

semântica, redundância.” Com os princípios e correntes chegam-me para uma semana de leituras, 

Pierce, Dewey, Husserl, Popper e outros tantos durante suas exposições. 

Entendi a “necessidade” dessa introdução filosófica quando o Prof. José Alexandre Felizola 

Diniz adentra a sala de aula, em 27.09.1983, como professor, mas sem deixar a postura de 

coordenador/idealizador do curso. Muito direto, anuncia que em sete de outubro próximo 

discutiríamos Hartshorne – excepcionalismo em Geografia. Antes porem, avisa-nos que o curso de 

HPG não se encerra com o positivismo, pois teríamos ainda dois outros longos seminários: 

fenomenologia e dialética! 
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Hartshorne e Schaefer
1
, pensamentos, posicionamento, respostas, "re-exame" em detalhe, 

leis... até 13 de outubro! Se é possível uma síntese, segue uma anotação: “o mais importante no 

texto de Schaefer não é o que ele disse ou deixou de dizer sobre os clássicos, mas sim o que ele 

propôs de novo para o estudo metodológico da Geografia: historicismo (versus ou) 

excepcionalismo! Schaefer propõe a busca das semelhanças. Os fenômenos não são únicos, mas são 

individuais. Para melhor acompanhar as ideias fui ao dicionário. Nomotética: nomo – do grego 

nomos – elemento de composição. Regra, lei. Que regula. Nomologia. Idiográgica: idi (o) do grego 

idios, a ou os, on. Elemento de composição. Próprio, particular.” 

Toda essa discussão, novíssima em meu universo geográfico configurou-se como 

“cafezinho” diante do que estava por vir: Gollege; Amadeo (On laws in Geography), Harvey 

(Explanation in Geography); Sotchava (O estudo de Geossistemas – um dos poucos textos em 

português!); Guelke (Geography and logical positivism); Frazier (Pragmatism: Geography and the 

real world); Bray (Considerações sobre o método de interpretação funcionalista na Geografia); King 

(Alternativas para uma Geografia econômica positivista). Destes, encontrei uma pasta com 

fichamento e versões. Obrigada Vera! A versão de Guelke foi você que me passou! Muitos outros 

textos compõem a pasta de HPG – positivismo. E, dentre todas, foi a única que permaneceu intacta! 

Eu achava que meu inglês era bom, conseguia ler os textos, mas fichar em português demandava 

muitas investidas em dicionário, o que se traduzia em horas e horas de trabalho. Afinal, o curso era 

dado pelo coordenador que se não bastasse, tem a singularidade do olhar penetrante ao soltar uns 

berros de admiração diante da incompreensão de tamanha, complexa e numérica Geografia. O berro 

comigo foi na aula de Popper: “Augusta, você não pode ficar em cima do muro, ou é positivista ou 

não é!” (esta aula foi no Laboratório de Cartografia, primeira sala do prédio do Colégio Aplicação, 

hoje Didática I). Somente anos depois “enxerguei” a doçura e a dedicação do Prof. Alexandre.  

Assim, os registros que avivam minha memória restringem a algumas anotações nos 

cadernos e na pasta encontrada. E eis que surge Cartografia em um dos cadernos. Entre o 

positivismo e a fenomenologia, Prof. Alexandre e Profa. Hosana dividiram a primeira parte da 

disciplina com o exercício de desconstrução da carta topográfica, a partir do dia 16 de agosto. Muita 

novidade na análise da rede de circulação, da morfometria da rede de drenagem e das classes de 

                                                             
1 Hartshorne, Richard. Exceptionalism in Geography re-examined In: Annals of Association of American geographers. 

Vol. 45, nº 3, 1955. 

Schaefer, Fred K. O excepcionalismo na Geografia: um estudo metodológico. Tradução John McPherson In: Annals of 

Association of American geographers. Vol. 43, nº 3, 1953. 
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cidades: conexões, conectividade, padrão, classes, intervalos de classe, estatística não paramétrica, 

aferição de confiabilidade, enfim, muita estatística.   

O percurso de construção do “canevas” foi longo e, muitas das vezes, eu me perdia por não 

conseguir “ver” a Geografia após uma tarde inteira debruçada em números e classes. Fui salva por 

Ana Virginia que calma me dizia: “espere até terminarmos, isso é só uma parte”. Após a análise 

quantitativa da carta, procedemos a descrição comparativa das análises quantitativa e qualitativa e aí 

sim, me senti novamente “na praia da Geografia”. Essa disciplina foi longa, creio que a carga 

horária cumprida sequer se aproximou dos créditos computados em nosso Histórico. Ainda com os 

Profs. Alexandre e Hosana, fizemos análises de vários Atlas, nos detendo mais em cada uma das 

cartas do Atlas de Sergipe, recém produzido (1979). Foi um nova descoberta de Sergipe! 

Certa de que a cartografia estava bem posta e já vislumbrava o “discurso da Geografia” nos 

mapas, surpreendi com o volume de informação trazido pela Profa. Barbara-Cristine, Iaiá, 

carinhosamente por mim apelidada! Seu curso foi no ano seguinte. Cartas, cartogramas, 

catodiagramas, modos de implantação e escalas, em detalhes, cominúmeras demonstrações das 

vantagens e desvantagens de cada um dos exemplos mostrados. Como a energia e disposição de Iaiá 

eram tocantes. Eu exaurida e ela radiante, vital, incansável. Sua fala rápida entrecortada com 

afirmações que sonoramente se traduzia em “zoh”; “ia, ia” (daí Iaiá!), sem intervalos e de forma 

intensiva, preenchiam literalmente 8 horas de aula por dia. Ao final, ela se mostrava aflita e dizia-

nos: Mas já?! Tem tanta coisa ainda para dizer... E nós: “Só amanhã Barbara!” 

Em 22 de fevereiro de 1984, a doce mel Profa. Tereza Cruz apresenta a proposta do curso de 

Fenomenologia, se contrapondo ao neopositivismo.  Angustiada com a exiguidade da carga horária, 

sugere força tarefa dividindo a leitura entre as participantes. Tuan, Relph, Buttimern e MyrnaSchiff 

constituíram os textos basilares e, os seminários, seriam de nossa responsabilidade. Os textos foram 

distribuídos entre eu, Vera, Ruth, Cecília, Ana Virginia, Lillian e Wanda. 

Minhas descobertas estão sublinhadas nos registros dos fichamentos e das discussões: “a 

fenomenologia não é uma ciência de objetos nem uma ciência do sujeito, ela é uma ciência 

(método) da experiência [...] Os limites entre fenomenologia e existencialismo não podem ser 

traçados com precisão, pois apesar de distintos da concepção de Husserl, muitos existencialistas 

usam o método fenomenológico em seus trabalhos como Merleau Ponty, Heidegger e Sartre (a essa 

altura eu já procurava esses autores, mas sobretudo Heidegger para melhor apreender a 

fenomenologia). Pena que o curso tenha sido, realmente, muito corrido e, ainda, interrompido pelo 
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carnaval. O último seminário foi apresentado por Ruth em 3 de abril de 1984, quando discutimos 

percepção. 

Nesse momento de busca nos cadernos e na pasta, encontro apenas um calendário: Prof. 

Dieter, de 18 de abril a 27 de junho (leia-se Dialética!). Me desespero a folhear páginas e nada 

encontro! Vou até minha biblioteca e empreendo uma busca em gavetas e no chão (com cupinicida 

nas prateleiras, todo o meu acervo está no chão!) e, do meio para o fim de um gavetão puxo com 

firmeza um caderno.É este! A partir de 30 de abril de 1984, encontro fichamentos e anotações do 

curso do Prof. Dieter Heidemann: “Materialismo Histórico na Geografia”.  

Fui introduzida em uma Geografia que imaginava existisse somente em minhas necessidades 

intelectuais, aprisionada no terreno de fragmentos desconexos, como se minhas angústias fossem 

somente minhas e meu umbigo o limite do mundo. Era muita Geografia! 

A dissertação de mestrado de Claudio Egler – Reflexões sobre espaço e periodização – foi 

meu primeiro fichamento. A ele seguiram Bertha Becker (O uso político do território); Harvey 

(Justiça social e a cidade); Moraes (Pequena História crítica). Este, em suas andanças na divulgação 

do livro, brindou-nos, a convite do Prof. Dieter, com uma exposição inesquecível sobre história do 

pensamento geográfico. Foi inesquecível não apenas pelo conteúdo, mas também pelos detalhes de 

seu autógrafo e do tamanco branco holandês que usava combinando com uma batinha indiana! 

Comprei dois exemplares e presenteei Lucilene, minha colega geógrafa de ADEMA
2
, formada na 

USP, de forma a ampliar nossos diálogos no ambiente de trabalho: inspiração! 

Muitos outros autores vieram, entrecortados com as explanações e distinções, por exemplo, 

com a profundidade implícita de que: “totalidade na ontologia marxista é diferente da totalidade 

atomista que se difere da totalidade emergente”! Roberto Lobato Correa, Carlos Walter Porto 

Gonçalves, Ruy Moreira, Armando Silva, José W. Vesentini e Milton Santos foram descortinados 

nos dias de sábado e domingo quando Ferrari “sumia” com nossas filhas pelas praias. Com eles, 

leituras de fundo chegaram exigindo maior compreensão da Geografia crítica: Castells, Marx, 

Hengel, Agnes Heller... 

O trabalho final eu não o tenho. Perdeu-se. Recordo apenas pelos rabiscos e esqueletos de 

ideias encontrados, que a centralidade do texto era sobre crise e crítica: da Geografia, do 

conhecimento científico, do capitalismo ... da mundialização ou da globalização?! Afinal eu não 

conseguia distinguir se a Geografia se punha renovada ou em crise. Assim anotei: “o problema de 

Milton Santos é descobrir o raciocínio que ele coloca em cada artigo que leio, tamanha a 

                                                             
2 Administração Estadual do Meio Ambiente, onde trabalhei, como geógrafa, de 1980 a 1990. 
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diversidade de pensamento (sic!) e a gente alcançar até onde ele chega ou onde ele propõe chegar e, 

com quais instrumentos”. Mais à frente, como um licor que se saboreia em pequenos goles,outra 

anotação: “a totalidade é a própria sociedade em movimento, no movimento da história da 

sociedade” (e viva papai Milton!). 

Agosto de 1984 foi um mês pesado e de difícil compatibilização com o trabalho. A primeira 

parte do curso e Cartografia foi concomitante com a disciplina “Luar do Sertão”, assim nomeada 

pelo Prof. Dieter para tratarmos das relações campo-cidade. Eu corri muito neste e nos próximos 

meses com três disciplinas, o trabalho, filhas pequenas (Bárbara e Diana), com horário de escola, 

“pouso” obrigatório em casa no horário do almoço; às vezes com aulas pela manha e tarde. Esse 

movimento pendular era feito com um Bugre barulhento que mais descansava no estacionamento da 

UFS do que em minha garagem. 

Retomando, em Luar do Sertão, lemos Paul Singer, Jean Paul Gaudemar, Francisco de 

Oliveira, Marcel Bursztyn, a dissertação de Maria do Carmo Ferraz (A estrutura de classe numa 

comunidade sertaneja), Manoel Seabra, o próprio Dieter Heidemann (A expansão do modo de 

produção capitalista nas atividades rurais do Nordeste brasileiro) e, muitos outros. O início e o 

término dos seminários eram determinados por minha sineta olfativa com o cheiro doce do fumo 

que exalava das cachimbadas de Dieter: hora de começar, ele chega deixando o cachimbo apagar; 

hora de terminar, ascende o cachimbo para contar um caso, fazer um comentário, já se 

“despedindo” do conteúdo tratado. Até janeiro de 1985, ainda discutíamos que a cidade cá e o 

campo lá, abordados por muitos autores com foco na ocupação do espaço, impedia e ofuscava a 

leitura, o “elo” proporcionado pela leitura da produção do espaço. 

O início de setembro de 1984 marca o mergulho na Geografia da Agricultura com a proposta 

do Prof. Alexandre (claro!), de percorrermos a evolução do pensamento da Comissão de 

Agricultura da UGI. Com olhos arregalados tentando disfarçar o espanto, em menos de 10 minutos, 

as partes do curso foram definidas: uma dedicada às Técnicas e a outra, aos Modelos da UGI.  

Ainda nesse tempo, reforço em 10 minutos, foram estabelecidos os condutores dos seminários, os 

textos de cada um e a ordem de apresentação. Assim nos alternamos: Edvalci, Katia, Vera, Carlos, 

Guta na primeira parte e, na segunda, Katia, Vera, Edvalci, Carlos e Guta.  Sem delongas, para a 

próxima aula, fazia-se imperativa a leitura de parte de seu livro Geografia da Agricultura. Vimosos 

elementos internos, sociais, o sistema econômico e social abordado pela UGI; a exploração e 

utilização da terra; a agricultura capitalista e a agricultura socialista; tipologias, parâmetros, 

variáveis...  
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A impostação da voz de Alexandre nas demonstrações e análises me mantinha atenta, 

sobretudo nos momentos em que abria os braços, arregalava os olhos e elevava a voz. Edvalci, 

geralmente, se assustava pulando na carteira! E, como os “caminhos” da UGI nortearam o curso, o 

nome dos autores eram motivo de exclamação e piadas até adentrarmos nos textos, em inglês, e 

sofrermos muito para apreender a evolução da UGI: Tyszkiewisez, Szczesny! Stola, Bonnamour e 

Diniz! 

O volume de informações agrárias, agrícolas e rurais foi tamanho que num dado momento 

senti que a Geografia da Agricultura comandava a Geografia. Afinal o curso era de “Organização 

do espaço rural no mundo subdesenvolvido”! A Profa. Sonia Leão “entra” complementando o 

percurso da UGI com um seminário de 19 a 23 de novembro de 1984, sobre Regionalização 

Agrícola. Discutimos a “região; revisamos a “região”; visitamos a “região” como processo, como 

programa, aquela Lablacheana; a regionalização como instrumento de ação, como classificação; os 

problemas da regionalização e os métodos de regionalização agrícola. Anoto ao término do primeiro 

seminário: “só existe região onde existe capitalismo mercantilista, competitivo e autoritário”. E, 

ainda titubeando com relação ao método, completo: “Quais enfoques trazem a região de fato? 

(reproduzo o grifo). Quem diria que anos mais tarde eu acolheria a região na construção de meu 

doutorado! A Profa. Sonia solicitou-nos um trabalho que apresentasse objetivos, metodologia 

empregada, resultados e discussão. Achei um esboço do que elaborei com o seguinte título: Análise 

da aplicação de duas técnicas quantitativas – quociente de localização e método de Weaver – nas 

microrregiões Sertão do São Francisco e Nossa Senhora das Dores – Sergipe – 1980. Vera! Me 

socorra! O que vem a ser isso? Você se lembra? (não me decepcione, sorria e diga que sim!) 

Com carga horária pequena, mas com presença obrigatória, cumprimos créditos de 

Seminários de Temas Brasileiros – STB, que o sistema acadêmico nos impunha. Embora os 

palestrantes tenham sido escolhidos “a dedo”, o ranço ideológico da ditadura militar ainda me faz 

referir à disciplina mais por sua obrigatoriedade do que pelas ótimas tardes que desfrutamos temas 

interessantes, sobretudo da realidade sergipana. Lembro-me bem do seminário da Profa. 

ThetisNunes sobre Educação no Brasil, marcando as nuances do Estado e da Igreja portuguesas na 

composição dos conteúdos dos cursos. 

O fato é que o ano de 1985 é anunciado como o do coroamento da 

Especialização.Terminaríamos o curso juntamente com a criação do Mestrado!. Ainda tínhamos que 

completar HPG, faríamos Metodologia da Pesquisa, Laboratório de Ensino e Divisão Internacional 

do Trabalho – Divintra, assistiríamos mais 10 seminários, sendo 4 de STB. Isso foi definido logo 
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após a reunião da Comissão de Pós-Graduação que viria a ser, anos depois CPG (Coordenação de 

Pós-Graduação), na qual eu representava os alunos. Esta reunião ocorreu em 1.11.1984. Nela foi 

lido o comunicado da Capes informando que os cursos de Especialização em Geografia, Fisiologia 

e Educação seriam visitados em breve, por terem aberto vagas para Mestrado. 

A primeira reunião do NúcleoQualificado de Geografia, todavia, somente ocorre no dia 

2.10.1985 às vésperas do início das atividades da primeira turma com ingresso para o Mestrado, 

posto que o cursojá havia sido reconhecido pela Capes. A reunião finda com a sugestão de nomes a 

serem convidados para ministrar seminários (dentre eles Bertha Becker, Silvio Bray, Manoel 

Seabra) e, com a “organização” dos trabalhos a serem apresentados no Encontro de Agraria que 

ocorreria em Garanhuns, de 9 a 14 de dezembro. Dos nomes sugeridos, lembro-me de Silvio Bray, 

Manoel Seabra, Paul Claval, cuja palestra ocorreu na Biblioteca EpifânioDórea, além dos bons 

seminários de Carlos Minc (Renda da Terra) e Tania Bacelar (Planejamento do Desenvolvimento). 

Dos vários colegas de convivência nestes dois anos, seguiram para o Mestrado, eu Lilliam e Vera, 

constituindo assim as primeiras Mestras formadas pela UFS. 

O cotidiano de aulas e seminários manteve-se durante todo o ano. Em 11.03.1985, logo após 

o termino de Fenomenologia, começamos a Divintra. O primeiro seminário seria em 1º de abril com 

texto de Rosa Luxemburgo apresentado por Gilnete e Rosane, os demais, até o dia 10 de junho, por 

Chico, Sinval, Roberto, Adélia e Vera, Edvalci e Lillian, Ana Virginia e Guta. O Prof. Dieter 

apresenta os recortes delineadores do curso: i) a partir de quando a divintra passa a ser preocupação 

e fazer parte, integrar os estudos da Geografia; ii) discutir sobre “o que se esconde” atrás da 

vocação agrícola do Brasil; iii) discutir o intervencionismo do Estado e, iv) que ele compartilharia 

essa disciplina com os Profs. Josué Modesto e Ibarê Dantas. 

As discussões foram acontecendo de forma cada vez menos participativa por parte dos 

alunos na medida em que os diálogos entre Dieter, Josué e Ibarê foram elevando o nível 

epistemológico para, pelo menos para mim, a um patamar inalcançável! Da aliança do Estado com a 

classe dominante à disposição imperialista em disponibilizar riqueza e subjugar a soberania dos 

Estados, desvelamos Held Muchen, Hugo Portelli, Slater, Lenin, Rosa Luxemburgo, Poulantzas, 

Fernando Novaes, Dobb, Jean Marie Vincent, Jean Pierre Deliez, Santogg e Valencillos, Ana 

Cecília Castro, João Manuel de Mello.... 

Confesso que o entrelaçamento dos conteúdos tratados foi apreendido após a disciplina 

quando do seminário de Manoel Seabra: janelas foram abertas! Hoje, relendo os fichamentos, sorrio 

de minhas angustias sobre o quanto me desdobrava para compreender monopólio, deflação, 
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inflação, crise de legitimação, desvalorização do capital social, forma indireta de salário, consumo 

coletivo, exportação das relações de produção... 

Com tamanha carga de informação, a primeira turma do curso de Especialização ingressa na 

complementariedade de créditos para o Mestrado com a disciplina Laboratório de Ensino, 

ministrada pelos Profs. Maria Helena Fávero e Miguel Berger. Com certeza fizemos em carga 

horária muito mais que o 28 créditos estipulados para o Mestrado. 

Os trabalhos de campo nos Campi Avançados de Neópolis e Crasto foram longos, com 

discussões e apresentação de relatórios. Eu não pude compartilhar do “campo” de Neópolis, mas as 

várias investidas no Crasto ainda chegam coloridas. Elaborei textos de agrária, fiz croquis e me 

deliciei com uma das visitas, quando fizemos um “passeio” no barco da UFS: O Pirilampo! Crasto, 

Terra Caída e Mangue Seco abordados pelas aguas do complexo estuarino Piauí-Real-Fundo. 

Vento, sol e boa companhia. Alexandre se desdobrava em sua Geografia à altura da História da 

Profa. Glorinha, então Pró-Reitora; eu e Vera sorriamos e cantávamos (mantemos esse habito em 

todos os encontros de trabalho), Dieter cachimbava com o olhar “intenso” voltado para o infinito 

das águas. Boa comida, bom acarajé, boas lembranças. 

Em paralelo e pela UFS/NPGEO, as lembranças com os movimentos de renovação da AGB-

Sergipe; com a chegada de Maria Geralda para reforçar a “pluralidade” da Geografia de Sergipe. 

Assim dizia-nos Alexandre: “Quanto mais abordagens melhor! Quem apenas fala com seus pares 

teóricos, conversa consigo e não avança!”. 

 

 

4 O GESTO – IMAGEM DE LIGAÇÃO 

 

 

Augusta, aquele ali é o Prof.alemão/pernambucano que lhe falei sobre sua orientação. Assim 

fui motivada por Alexandre a me aproximar daquele ser provocador e calmo; de sorriso contido, 

mas extremamente alegre com a vida.  

Dieter estava sentado no banco entre os prédios da Geografia e do CECH, organizando uns 

livros em sua pasta hippie de couro. Explico: era uma pasta de alças longas, bem distinta das pastas 

tipo maleta austera de todos os outros professores da UFS. Era uma pasta única! Era único aquele 

que me orientou com tamanha paciência. 
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Em todos os momentos de angústia, respondia: “ótimo, você está crescendo, descobrindo 

mais e mais... As leituras sugeridas foram muitas. Delas ainda guardo um caderno de fichamento. 

De forma disciplinada, em muitos, reproduzo o texto indicando a página e traço comentários. 

Dentre eles, destaco vários textos de Milton Santos, Bertha Becker, Manoel Seabra, Manoel 

Correia, Ignacy Sachs, Alain Lipietz, Lojkine e Yves Lacoste. 

Socorria em minhas dúvidas e me instigava no desenvolvimento do raciocínio e, apenas uma 

vez, disse-me que não leria os capítulos, tampouco partes de minha dissertação; aguardaria o todo. 

Auxiliou facilitando o fichamento em pastas distintas de conteúdos-chave, o que realmente facilitou 

sobremaneira no momento da escrita e, sugeriu como forma de iniciar o texto, a construção de um 

“sumário” com os conteúdos intencionados. Hoje, apreendo essa “técnica” como o destaque para o 

“substantivo” que rege a ideia a ser desenvolvida (a categoria-chave, por exemplo), sequenciada de 

seus “adjetivos constitutivos”. 

Assim construí os capítulos de minha dissertação “A natureza sertaneja da política de 

desenvolvimento: sertão sergipano do São Francisco” que, para minha surpresa, foi lida em voz alta 

para ele, palavra por palavra. Durante alguns dias, pacientemente sentado ao meu lado, corrigiu com 

caneta verde as inconsistências e até mesmo a concordância. O vermelho deprecia, subalterna, não 

ensina, respondeu doce quando pontuei a estranheza da cor verde. 

 

 

5 O ENRAIZAMENTO 

 

 

A memória se enraíza no concreto desfecho de minha formação. Ainda Mestre iniciei, em 

1991, as atividades de docência no NPGEO com Agricultura e Ecologia e, pasmem, Cartografia 

Geográfica, até quando a Capes permitiu Mestres como professore. O distanciamento da sala de 

aula coincidiu com minha saída para o doutorado entre o segundo semestre de 1997 ao término de 

1998. Desde então, permaneço lecionando, orientando e desenvolvendo pesquisas o que ocupa meu 

tempo, meu pensar, meu querer. 

A memória se enraíza no gesto explícito de tantos olhares, abraços, empréstimos de livros, 

viagens... e, nos muitos arroubos pretenciosos dos que acompanhei e acompanho com a expectativa 

de mudar o mundo com suas dissertações e teses: memória que se nutre pelas lembranças, como 
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removendo a terra, de forma particular ou simbólica, sensível a cada mexida, sensível à toda 

transferência. Eu me projetando, me removendo no exercício de aprender ensinando. 

A memória se enraíza na imagem insegura e crítica de minha postura na defesa da 

dissertação. O Prof. Dieter Heidemann compõe a mesa com as Profas. Maria Geralda de Almeida e 

Beatriz Pontes e cede a presidência para o então Reitor Eduardo Garcia. Muita pompa e 

circunstância, afinal o NPGEO formava suas primeiras Mestras. A crítica permanece flutuante entre 

tons quentes e opacos e a insegurança, acomodei nos detalhes da memória, de forma a tê-la em 

companhia, lembrando-me permanentemente de que não há verdade. São as abordagens “sinceras” 

e coerentes que aconchegam o viver com inseguranças e incertezas. 

A memória é um absoluto, a história não conhece mais do que o relativo. 

 

À Dieter e Alexandre. 

Aracaju, 27 de julho de 2013 
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RESUMO 

A Geografia comporta e abraça campos distintos do conhecimento, é rica e complexa pela 

diversidade de conteúdos abrangentes e quando da pesquisa, cuidamos de criar núcleos ou linhas 

distintas, ainda que no seu conteúdo final, conste todo o conhecimento. Este artigo sobre trajetória 

pessoal desenvolveu-se com aportes teóricos e literários de base na linha de pesquisa em Dinâmica 

Ambiental do NPGEO-UFS. Trata-se de uma reflexão pelo empirismo filosofia da experiência, que 

enfatiza o caráter experimental do conhecimento. Ao todo, quinze orientações de Mestrado e três de 

Doutorado sucederam-se; algumas com abordagem direta do clima, e em outras a questão climática 

aparece sub liminarmente. Estudos específicos e múltiplos olhares sobre a semiaridez foram 

realizados, quer com enfoque geral, genético-explicativo, específico ou integrado, em Sergipe, 

Bahia e Alagoas, contribuindo para o acervo sobre o semiárido nordestino. Entretanto, há alguns 

desafios a serem superados. Desafios estes no campo da epistemologia e no âmbito da metodologia, 

acreditando que o salto qualitativo das ciências é processado pelos desafios. 

Palavras-chave: Dinâmica ambiental – Trajetória de pesquisa – Reflexões experimentais.  

 

ABSTRACT 

Geography holds and embraces different fields of knowledge, is rich and complex diversity of 

content and when comprehensive research, we take care to create lines or separate cores, even in its 

final content, stating all knowledge. This article about personal trajectory developed with literary 

and theoretical contributions in basic research line of Dynamic Environmental NPGEO-UFS. It is a 

reflection of the experience by empiricism philosophy, which emphasizes the experimental nature 

of knowledge. Altogether, fifteen orientations and three Master Doctoral ensued, some with direct 

approach climate, and other climate issue appears sub limine. Specific studies and multiple 

perspectives on semiaridez were performed with either general approach, genetic-explanatory, 

specific or integrated in Sergipe, Bahia and Alagoas, contributing to the collection of the semi-arid 

northeast. However, there are some challenges to overcome. These challenges in the field of 

epistemology and methodology in the context of the belief that the qualitative leap sciences is 

processed by the challenges. 
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Keywords: Environmental dynamics - Trajectory Research - Reflections experimental. 

 

RESUMEN 

Geografía sostiene y abraza diferentes campos del conocimiento, es la diversidad rica y compleja de 

los contenidos y que la investigación completa, nosotros nos encargamos de crear líneas o núcleos 

separados, incluso en su contenido final, declarando todo el conocimiento. Este artículo acerca de la 

trayectoria personal desarrollada con aportes literarios y teóricos en línea de investigación básica de 

Dinámica Ambiental NPGEO-UFS. Es un reflejo de la experiencia por la filosofía empirismo, que 

hace hincapié en el carácter experimental del conocimiento. En total, quince orientaciones y tres 

maestras Doctoral se produjo, algunas con clima enfoque directo, y otra cuestión climática aparece 

sub limine. Estudios específicos y múltiples perspectivas sobre semiaridez se realizaron tanto con el 

enfoque general, genética explica, específicos o integrados en Sergipe, Bahía y Alagoas, 

contribuyendo a la colección del noreste semiárido. Sin embargo, hay algunos desafíos que superar. 

Estos desafíos en el campo de la epistemología y metodología en el contexto de la creencia de que 

las ciencias salto cualitativo son procesados por los desafíos. 

Palabras clave: Dinámica ambiental - Investigación Trayectoria - Reflexiones experimental. 

 

 

A linha de pesquisa e trabalho Dinâmica Ambiental constitui, ao lado de outras duas, a 

condução para os trabalhos desenvolvidos em Mestrado e Doutorado do Núcleo de Pós-Graduação 

em Geografia da Universidade Federal de Sergipe. Apresenta, como é de se esperar, uma 

diversidade de temas geográficos e uma variedade de discursos, ao longo de seus 30 anos, agora em 

comemoração. Há que se reforçar preliminarmente que a abordagem ambiental na Geografia se 

constitui em possibilidades de pesquisa, dinâmica e abrangente. 

Aportes teóricos e literários orientados para a prática educativa e discursiva e, no sentido de 

procurar entender os mecanismos de base da dinâmica ambiental, justificam esta apreciação a título 

de refletir experiências e desafios firmados por trajetória pessoal. 

Trata-se de uma reflexão, fundamentada na epistemologia do conhecimento produzido, pelo 

empirismo filosofia da experiência, que enfatiza o caráter experimental do conhecimento, em 

oposição aos conceitos gerais. A perspectiva empirista se harmoniza com o raciocínio indutivo. Na 

tentativa de orientar e compreender o aporte teórico em sua extensão foi construído um quadro 

demonstrativo do acompanhamento e avaliação genérica das investigações sobre o conhecimento 

mais amplo da Dinâmica Ambiental, contextualizando temas globais da Climatologia, da 

Geomorfologia, da Geologia, da Biogeografia, da Pedologia e da Hidrologia e Hidrografia. 

A questão ambiental, com sua complexidade, e a interdisciplinaridade emergem no 

último terço do século XX como problemáticas contemporâneas, compartilhando o 
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sintoma de uma crise de civilização, de uma crise que se manifesta pelo 

fracionamento do conhecimento e pela degradação do meio ambiente (LEFF, 2001) 

 

De fato e concretamente, o primeiro trabalho envolvendo questões naturais foi defendido 

antes mesmo da institucionalização oficial como linha de pesquisa, orientado que foi pela Profa. 

Vania Fonseca, de formação sociológica, mas titulada doutora em Geografia. Antes do referido 

trabalho, nada constava sobre ambiente, meio ambiente ou natureza. Havia um foco predominante 

para os estudos agrários. 

A abordagem ambiental na Geografia possibilita evolução e limitações, e alguns tópicos são 

especiais, especialmente quando se relaciona o homem ao ambiente, a pretexto da integração e 

ampliação de temas, sem parecer com isto, determinista e sem almejar ultrapassar a contracorrente 

do possibilismo. A visão do ambiente admitida como questão de natureza multidisciplinar.  

Numa grosseira generalização, poderíamos apontar que durante toda a 

primeira metade do século que se finda, prevaleceu uma postura do homem 

em face da Terra ou da natureza procurando decifrá-la e avaliar a influência 

recebida. O determinismo ambiental exalou os seus últimos suspiros do 

meio do século. (MONTEIRO, 1999, p. 10) 

 

Mas aqui, além de um quadro demonstrativo da produção em Dinâmica ambiental, trago a 

trajetória pessoal de trabalhos orientados, a guisa de desafio maior para futuras produções. Integro o 

grupo de trabalho, desde a formação do Mestrado, em Climatologia, com título maior em Geografia 

Física, findo em 1981, desenvolvido na USP, sob a orientação do Prof. Dr. José Bueno Conti. 

Se todas as ciências, em suas etapas analíticas, tanto as ditas exatas quanto as 

sociais têm seus campos setorialmente agrupados em práticas de investigação 

linear – como juntá-las num interesse comum no qual suas diferentes técnicas (e 
norteamentos teóricos) se venham a aglutinar de um modo verdadeiramente 

integrado? Este é um grande desafio metodológico que a análise ambiental ainda 

enfrenta neste final de século. (Idem, P. 11). 

 

 Deve-se o esforço de procurar um novo paradigma capaz de promover integração, a escolas 

europeias, especificamente na difusão dos geossistemas, cuja origem é emanada da biologia, mas 

que é introduzida na Geografia no final dos anos 60; em 1968, na ex URSS, por SOTCHAVA e na 

França, por BERTRAND. No Brasil, MONTEIRO experimenta e propõe a concepção do 

geossistema na prática da análise ambiental. Outros trabalhos se seguiram, na busca da integração 

sociedade natureza e tem se disseminado por todo o País. 
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A identificação da ocupação (elementos naturais) e uso (derivados das atividades 

humanas) do solo constitui-se em importantíssimo elemento num estudo ligado à 

temática ambiental, pois o mais atualizado sobre uma determinada localidade 
auxiliará, entre outros, a identificar e localizar os agentes responsáveis pelas 

condições ambientais da área. (MENDONÇA, 1999. p.77). 

 

 E o que se tem produzido nesta perspectiva aqui no NPGEO? E de que maneiro tenho 

contribuído como pesquisadora e como orientadora? 

Quadro 01. Demonstrativo de Defesas de Dissertação de Mestrado em Dinâmica Ambiental – NPGEO/UFS. 
Período 1995-2013. 

ORIENTADOR ANOS TOTAIS 

ANA CLAUDIA DA SILVA ANDRADE 2012 – 2012 02 

ARACY LOSANO FONTES 2002 – 2002 – 2003 – 2004 – 2006 – 2008 
– 2008 – 2010 – 2011 - 2011 

10 

FRANCISCO SANDRO RODRIGUES DE 

HOLANDA 

2010 01 

HÉLIO MÁRIO DE ARAUJO 2012 01 

JOSÉ ANTÔNIO PACHECO DE ALMEIDA 2007 – 2008 – 2009 03 

JOSEFA ELIANE SANTANA DE 

SIQUEIRA PINTO 

2000 – 2002 – 2003 – 2004 – 2004 – 2004 

– 2005 – 2007 – 2007 – 2007 – 2010 – 

2011 – 2011 – 2012 - 2013 

15 

JOSÉ WELLINGTON CARVALHO VILAR 2008 01 

LILIAN DE LINS WANDERLEY 2004 – 2004 – 2004 - 2008 04 

MARIA AUGUSTA MUNDIM VARGAS 2006  01 

ROSEMERI MELO E SOUZA 2007 – 2008 – 2009 – 2011 - 2012 05 

VÂNIA FONSECA 1995 01 

TOTAL – 19,73% 45 

TOTAL DE DISSERTAÇÕES 228  

Org: PINTO, J. E. S. S., 2013. 

 

Há que se firmar a participação efetiva como linha de pesquisa no contexto das orientações 

desenvolvidas pelo programa. Registra-se, até a presente data, 228 dissertações de Mestrado 

defendidas e dessas, 45 envolvem temas pertinentes ao ambiente, constituindo-se em pouco menos 

de 20% (19,73%). 

O fato de não haver regularidade de produção, tem-se a ressalvar que alguns ingressaram 

mais recentemente e outros desenvolvem trabalhos em mais de uma linha. Há que se registrar que a 

Profa. Dra. Vânia Fonseca se desligou do programa, por aposentadoria. 

Orgulho-me de ter concluído minha primeira orientação, de uma série de quinze, no 

Mestrado e mais três no Doutorado, no ano 2.000, sendo a primeira da Dinâmica Ambiental, 

abordando de forma incipiente questões geossistêmicas, ao integrar aspectos econômicos ao meio 
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ambiente. Extrapola a questão climatológica. Outras orientações sucederam-se, algumas com 

abordagem direta do clima, e em outras a questão climática aparece sub liminarmente. Inicialmente 

havia recomendação de que todas as pesquisas orientadas devessem abordar a questão agrária aos 

demais temas, quaisquer que fossem. 

Observando o rol de Dissertações defendidas até o ano de 2005, todos os títulos, sejam de 

diagnóstico, configuração, sustentabilidade, dinâmica, impactos, mudanças, bacias e sub-bacias 

hidrográficas, ritmo climático, estão associados ou a uma atividade agrícola, ou a agricultura de um 

lugar, ou a espacialização de um cultivo. Diga-se, com efeito, uma relação demasiado produtiva. 

A partir de 2006, surgem novos interesses e desaparece a obrigatoriedade de atrelar a 

agricultura a todos os estudos. A Dinâmica Ambiental ganha autonomia no seio do Programa. 

Ocupa espaço, as bacias hidrográficas como unidade de análise, fazendo com que as unidades 

municipais sejam vistas como limitadoras, ainda que alguns mestrandos ainda façam opção 

abrangente e renitente sobre os municípios. Sustentabilidade, paisagem, barragens, espaços 

costeiros, unidades geoecológicas, análise geoambiental, vulnerabilidade e potencialidade, política 

de recursos hídricos, clima urbano, foram temas concretizados entre as Dissertações, concluídas e 

defendidas. 

As formações dos orientadores são dispares em seus campos específicos. A saber, 

Climatologia, Geomorfologia, Geologia, Biogeografia, etc. e, como tal, reflete-se nos temas 

abordados, no caminho de proposições e perspectivas de planejamento e gestão ambiental. 

Estudos específicos e múltiplos olhares sobre a semiaridez foram realizados, quer com 

enfoque geral, genético-explicativo, específico ou integrado, em Sergipe, Bahia e Alagoas, 

contribuindo para o acervo sobre o semiárido nordestino. O conhecimento e domínio da 

problemática da seca atrelada as políticas públicas e ações decorrentes ainda carece de 

compreensão, mas foi de domínio da dinâmica ambiental em sua plenitude. 

Asseguro que relações profícuas e bem enriquecedoras foram desenvolvidas, ao longo 

desses anos e nas 15 (quinze) orientações efetivamente concluídas, com mestrandos de 

conhecimento e disponibilidade díspares. Alguns se apresentam firmes e decididos sobre seus 

projetos, outros imaturos. De verdade, percorremos juntos alguns caminhos desconhecidos, pois o 

ambiente é bem complexo em sua forma e em sua evolução, ofertando inúmeras possibilidades ao 

discurso e a prática geográfica.  
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De fato, as pesquisas desenvolvidas até o presente revelaram-se construtivas, para o 

discernimento filosófico de cada orientando, para o conhecimento geográfico e para experimentação 

e amadurecimento da orientação. Há que se perceber que são inúmeras as possibilidades de 

aplicação da Geografia ao estudo do meio ambiente, muito embora tenha em mente que, escrever 

sobre meio ambiente é uma tarefa complexa pela diversidade de conteúdos abrangentes.  

 
Quadro 02. Demonstrativo de Defesas de Tese de Doutorado em Dinâmica Ambiental – NPGEO/UFS. 

Período 2007-2013. 

ORIENTADOR ANOS TOTAIS 

ARACY LOSANO FONTES 2007 – 2010 – 2010 – 2010 – 2010 05 

BARBARA-CHRISTINE NENTWIG SILVA 2010 01 

FRANCISCO SANDRO RODRIGUES DE 

HOLANDA 

2013 01 

JOSÉ ANTÔNIO PACHECO DE ALMEIDA 2010 – 2010 02 

JOSEFA ELIANE SANTANA DE SIQUEIRA 

PINTO 

2008 – 2012 02 

JOSÉ WELLINGTON CARVALHO VILAR 2011 01 

LILIAN DE LINS WANDERLEY 2007 – 2008 - 2011 03 

MARIA AUGUSTA MUNDIM VARGAS 2007 01 

ROSEMERI MELO E SOUZA 2011 - 2012 – 2012 – 2013 – 2013 05 

TOTAL – 35,7% 21 

TESES DEFENDIDAS NPGEO 75 

Org: PINTO, J. E. S. S., 2013. 

 

Com o advento do doutorado, aprovado em 2002, a Dinâmica ambiental tem sua primeira 

defesa no ano de 2007, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Augusta Mundin Vargas. Surgem 

mais trabalhos relevantes nesta linha. De um total de setenta e cinco Teses defendidas, no NPGEO, 

vinte e uma estão agrupadas na Linha, o que representa um índice superior a 30%, sendo, por 

conseguinte, mais representativo no contexto total do Programa do que o rol de Dissertações de 

Mestrado.  

Neste período, conclui três orientações, ainda que uma delas não trate especificamente de 

questões ambientais. Desafio imposto pelo momento levou-nos a orientar uma pesquisa, concluída 

em 2009, intitulada “Políticas Territoriais no Turismo: Investimentos no Polo Costa dos Coqueirais 

em Sergipe, Brasil”. Percepção e concepção de paisagem para o turismo foi tão somente um ensaio, 

onde discute-se com mais propriedade questões geopolíticas do turismo. 
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Duas outras abarcam o meio ambiente e estão direcionadas para a abrangência de bacias 

hidrográficas, desenvolvidas no espaço baiano. A primeira, versando sobre “Transformações 

socioambientais e indicadores para recursos hídricos em diferentes sistemas de uso do solo no 

cerrado baiano. O caso da bacia hidrográfica do Rio Ondas/BA”. Uma segunda tese tratou sobre 

“Interações Socioambientais na Bacia do Rio Catolé – BAHIA”. Ambas abraçam incisivamente a 

geografia ambiental, contribuindo com discussões a despeito da dimensão metodológica referente a 

dedução geossistêmica, dimensões técnicas de indicadores ambientais, envolvimento da natureza, 

paisagem e cenários, assegurando o fator climático como regulador do sistema do sistema 

ambiental, em sua integração geográfica.  

O enfoque do clima conforme apregoado no paradigma de Carlos Augusto de Figueiredo 

Monteiro, “cujo arcabouço teórico e metodológico propiciou o nascimento de uma Climatologia 

Geográfica no Brasil, hoje, área reconhecida no meio científico nacional” (SANT’ANNA NETO, 

2013, p. 65). 

Entretanto, há alguns desafios a serem superados. Desafios estes no campo da epistemologia 

e no âmbito da metodologia. E aqui cuidamos da pós-graduação como extensão da graduação, 

enquanto iniciação científica e como fomento de geógrafos pesquisadores. 

Há que se refletir sobre a real separação entre as linhas de pesquisa e seus respectivos 

orientadores. A Geografia comporta e abraça campos distintos do conhecimento e quando da 

pesquisa, cuidamos de criar núcleos ou linhas distintas, ainda que no seu conteúdo final, conste todo 

o conhecimento. 

A Geografia está entre os primeiros interesses do homem culto porque é a mais 

abrangente e singular das ciências. Associa fatos heterogêneos e diacrônicos e é a 

única comprometida ao mesmo tempo com a sociedade e com a natureza. Seus 
limites são os da inteligência humana e, seus horizontes, infinitos. (CONTI, 1997, 

p.28) 

 

Pensando nos desafios presentes e futuros, como integrar comunicação e conhecimento entre 

as partes de um todo, sem prejuízo de imiscuir no trabalho dos colegas e dos orientandos e sem a 

preocupação de desenvolver permanentemente temas inéditos, ainda não estudados, sobre os 

mesmos espaços, ou o mesmo enfoque. O salto qualitativo das ciências é processado pelos desafios. 

Há que se perceber que são inúmeras as possibilidades de aplicação da Geografia ao estudo 

do meio ambiente, muito embora tenha em mente que, escrever sobre meio ambiente é uma tarefa 

complexa pela diversidade de conteúdos abrangentes.  
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Apresenta-se a seguir, um rol das referências pessoais na pós-graduação stricto sensu – 

trabalhos orientados: títulos, autores e banca examinadora – NPGEO/UFS, a título de ilustração e 

ensaio do que foi construído no escopo de leituras e pesquisas geográficas. Muita leitura! 

 

 

REFERÊNCIAS PESSSOAIS – TRABALHOS ORIENTADOS: TÍTULOS, AUTORES E 

BANCA EXAMINADORA – NPGEO/UFS. 

 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO  

2000 

01. Título: Meio ambiente e especialização da citricultura no município de Sairé-PE  

Autor: Carlos Alberto de Vasconcelos 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Rachel Caldas Lins 

Lilian de Lins Wanderley 

 

2002 

02. Título: A pluviosidade e a agricultura nas zonas climáticas da bacia hidrográfica do Vaza-

Barris em Sergipe 

Autor: Mary Cristina Santos das Chagas 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Santana Pinto (Orientadora) 

Creuza Santos Lage 

Aracy Losano Fontes  

 

2003 

03. Título: Mudanças climáticas e agricultura: o estudo do fenômeno El Niño na agricultura 

de Boquim/SE 

Autor: Fábia Verônica dos Santos 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Antenor de Oliveira Aguar Netto 

Maria Augusta Mundim Vargas 
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2004  

04. Título: A dinâmica do clima e a organização do espaço agrário no município de Monte 

Alegre de Sergipe 

Autor: José Hunaldo Lima  

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Antenor Oliveira de Aguiar Netto 

Maria Augusta Mundim Vargas 

 

05. Título: Configurações ambientais do agreste sergipano: uma visão geográfica regional 

Autor: Maria dos Prazeres Araújo Nery Santana  

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Aldenir Dantas Barbosa 

Ana Virgínia Costa de Menezes 

 

06. Título: Questões ambientais e sustentabilidade da cana-de-açúcar em São Miguel dos 

Campos-Alagoas 

Autor: Carmem Zita de Oliveira Moreira  

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Lindemberg Medeiros de Araújo 

Lilian de Lins Wanderley 

 

2005 

07. Título: Ritmo climático e espacialidade: subsídios para o planejamento agrícola do 

município de Pão-de-Açúcar-AL 

Autor: Marcelo Alves Mendes 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Antenor de Oliveira Aguiar Netto 

 Aracy Losano Fontes 

 

2007 

08. Título: A barragem de Anagé no sudoeste da Bahia: dinâmica na paisagem e na 

reorganização do território 

Autor: Manoel Alves de Oliveira 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Antenor de Oliveira Aguiar Netto 

Rosemeri Melo e Souza 

 

09.Título: Sustentabilidade ambiental da citricultura no município de Boquim-SE 
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Autor: Maria Orlanilza Fontes de Oliveira 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (orientadora) 

Pedro Roberto de Almeida Viégas 

Aracy Losano Fontes 

 

10. Título: Precipitação pluvial e organização do espaço no município de Nossa Senhora da 

Glória/SE: um retrato do semi-árido nordestino 

Autor: David Alves Valio 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Antenor de Oliveira Aguiar Netto 

José Wellington Carvalho Vilar 

 

2009 

11. Título: Qualidade Ambiental: Vulnerabilidades e Potencialidades no Município de 

Itabaiana/SE.  

Autor: Cleane Oliveira dos Santos. 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Marco Antonio Tomasoni  

José Eloízio da Costa 

 

2011 

12. Título: Clima Urbano: uma Análise das Alterações Provocadas pela Modelação Urbana da 

Cidade de Aracaju-Se. 

Autor: Daniel Amador da Cunha  

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Marco Antonio Tomazoni 

Vera Lúcia Alves França 

 

13. Título: Dinâmica Ambiental e a Política de Recursos Hídricos em uma Barragem do Rio 

Brumado-BA. 

Autor: Núbia Oliveira Almeida 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Antenor de Oliveira Aguiar Netto  

Hélio Mário de Araujo 

 

2012 

14. Título: Ordem e desordem socioambientais da bacia inferior do Rio Piauí, em Sergipe”. 

Autor: Elder dos Santos Lima   

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

José Wellington Carvalho Vilar 

Antenor de Oliveira Aguiar Netto 
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2013 

15. Titulo: Influência climática no uso e ocupação do solo do município de Poço Verde/SE 

Autor: Alberlene Ribeiro de Oliveira 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de S. Pinto (orientadora) 

Inajá Francisco de Sousa 

Maria Augusta Mundim Vargas 

 

 

TESES DE DOUTORADO 

 

 

2008 

01. TESE. Título: Transformações socioambientais e indicadores para recursos hídricos em 

diferentes sistemas de uso do solo nos cerrados baiano. O caso da bacia hidrográfica do Rio 

Ondas/BA. 

Autor: Marco Antonio Tomasoni 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de S. Pinto (Orientadora) 

Heraldo Peixoto da Silva 

Neyde Maria Santos Gonçalves 

Rosemeri Melo e Souza 

José Antônio Pacheco de Almeida 

 

2009 

02. TESE. Título: Políticas Territoriais no Turismo: Investimentos no Pólo Costa dos 

Coqueirais em Sergipe, Brasil.  

Autor: Mary Nadja Lima Santos 

Banca Examinadora:  

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (Orientadora) 

Luzia Neide Menezes Teixeira Coriolano 

Hélio Mário de Araújo 

Rosemeri Melo e Souza 

Edison Rodrigues Barreto Júnior 
 

2012 

02. TESE. Titulo: Interações Socioambientais na Bacia do Rio Catolé – BAHIA. 

Autor: Espedito Maia Lima 

Banca Examinadora: 

Josefa Eliana Santana de Siqueira Pinto (orientadora) 

Aracy Losano Fontes 

Maria Augusta Mundim Vargas 

Marco Antônio Tomasoni 

Antenor Oliveira Aguiar Netto  
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RESUMO 

Conforme as teorias liberais, somente o indivíduo isolado, abstraído de toda relação de classe 

social, pode assumir com liberdade e autonomia a associação voluntária dos indivíduos na 

sociedade. Partimos do pressuposto de que a adoção da ideia da concepção do indivíduo isolado 

como parâmetro para a compreensão das soluções conflitivas nega os antagonismos de classe que 

passam a ser compreendidos como conflitos individuais, competitivos, o que alimenta o discurso da 

servidão ao mercado, do fetichismo da mercadoria. Afirma-se neste artigo que, ao se 

descontextualizar o real na tentativa de dar conta de uma cientificidade, abstraem-se as condições e 

contradições da realidade, o que resulta na substituição da teoria pela metodologia, que representa o 

caráter apologético da afirmação do discurso da negação da história e consequentemente do 

congelamento do real ao natural. Neste sentido, o discurso geográfico, embora se apresente 

anunciador da contraposição, permanece limitado, congelado, mitificado que se retroalimenta 

aprisionado em um eterno retorno. Não se faz aqui o discurso da visão teleológica, do finalismo da 

historiografia tão proclamada no século XIX, pois se entende que um fenômeno histórico só se 

torna compreensível por meio da construção de todas as partes, e as partes se sucedem em formas 

descontínuas, porque são contraditórias. Reafirma-se a categoria totalidade como princípio, sem, 

contudo perdermos de vista as contradições processuais frente às mediações de primeira e segunda 

ordem do capital, que permitem identificar e superar as diferenças: as especificidades na 

singularidade das relações historicamente produzidas, e colocarmos nossas esperanças na Geografia 

que buscamos fazer na práxis, da teoria crítica, pela supressão da mercadoria, do capital. Falamos 

da Geografia dos discursos dos desiguais, dos que se encontram cada vez mais violentados nos 

espaços da miséria. 

Palavras-chave: Discurso geográfico, totalidade, espaço da miséria, divisão social e territorial do 

trabalho 

 

ABSTRACT 

According to the liberal theories, only the isolated individual, abstracted from all social class 

relations, can assume the voluntary association of individuals in the society with freedom and 

autonomy. It is assumed that the concept of the isolated individual as a parameter for understanding 

the conflicting solutions denies the class antagonisms that become understood as individual 

conflicts which strengthen the discourse of slavery to the market and the fetishism to the goods. It is 
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stated in this article that when the real is taken out of context, in an attempt to account for a 

scientific approach, the conditions and contradictions of reality are abstracted. This results in the 

substitution of the theory by the methodology, which represents the affirmation of the apologetic 

speech of history denying and consequently the freezing of the real to the natural. In this sense, the 

geographical speech, despite presenting the contrast, remains limited, frozen, mythologized, feeding 

back trapped in an eternal return. In this paper, it is not elaborated the speech of the teleological 

view, the view of the historiography end, so proclaimed in the XIX century, because it is 

understood that a historical phenomenon only becomes comprehensible through the construction of 

all parts, and the parts succeed in discontinuous ways, because they are contradictory. It is 

reaffirmed the totality as a principle, without losing contact with the contradictions that exist on the 

first and second order capital procedural mediation, identifying and overcoming the differences: the 

uniqueness of the specific relationships historically produced, and without putting hopes in the 

Geography that is done in the praxis, in the critical theory, considering the suppression of the goods 

and the capital. This paper talks about the Geography that has its speech based on the unequal, those 

who are increasingly being violated in the spaces of misery. 

Keywords: geographical speech, totality, misery space, social and territorial labor division 

  

RESUMEN 

Conforme las teorías liberales, solamente el individuo aislado, abstraído de toda relación de clase 

social, puede asumir con libertad y autonomía la asociación voluntaria de los individuos en la 

sociedad. Partimos del presupuesto de que la adopción de la idea de la concepción del individuo 

aislado, como parámetro para la comprensión de las soluciones conflictivas, niega los antagonismos 

de clase que pasan a ser comprendidos como conflictos individuales, competitivos, lo que alimenta 

el discurso de la servidumbre al mercado, del fetichismo de la mercancía. Se afirma en este artículo 

que, al descontextualizarse lo real en la tentativa de dar cuenta de una cientificidad, se abstraen las 

condiciones y contradicciones de la realidad, lo que resulta en la sustitución de la teoría por la 

metodología, que representa el carácter apologético de la afirmación del discurso de la negación de 

la historia y, consecuentemente, del congelamiento de lo real a lo natural. En este sentido, el 

discurso geográfico, aunque se presente anunciador de la contraposición, permanece limitado, 

congelado, mitificado y se retroalimenta aprisionado en un eterno retorno. No se hace aquí el 

discurso de la visión teleológica, del finalismo de la historiografía tan proclamada en el siglo XIX, 

pues se entiende que un fenómeno histórico sólo se hace comprensible por medio de la construcción 

de todas las partes, y las partes se suceden en formas discontinuas, porque son contradictorias. Se 

reafirma la categoría totalidad como principio, sin que, no obstante, perdamos de vista las 

contradicciones procesuales frente a las mediaciones de primer y segundo orden del capital, que 

permiten identificar y superar las diferencias: las especificidades en la singularidad de las relaciones 

históricamente producidas, y coloquemos nuestras esperanzas en la Geografía que buscamos hacer 

en la praxis, de la teoría crítica, por la supresión de la mercancía, del capital. Hablamos de la 

Geografía de los discursos de los desiguales, de los que se encuentran cada vez más violentados en 

los espacios de la miseria. 

Palabras clave: discurso geográfico, totalidad, espacio da miseria, división social y territorial del 

trabajo. 

 

 

1 QUESTÃO EM REFLEXÃO 
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Embora a pós-modernidade se apresente como restituidora do sujeito o deslocamento da 

realidade para o sujeito enunciador, enquanto categoria de análise, a coloca, em condição paradoxal. 

O que se observa é uma hipóstase, uma inversão de categorias analíticas, na qual o Outro se 

constitui o Mesmo - o Outro se institui como resultante do discurso para dar força a este. A 

enunciação, antes de confirmar-se como dialógica, reforça o monologismo. O Sujeito posto como 

particular, plural e diferente se metamorfoseia paradoxalmente no universal porque cidadão, porque 

comum: comunidade, em contraposição à concepção sociológica de classe social. 

Contraditoriamente, sob o signo da identidade, prega-se um sujeito indefinido, de caráter plural, 

justificado no rótulo do uno, unicidade.  

Conforme as teorias liberais, somente o indivíduo isolado, abstraído de toda relação de 

classe social, pode assumir com liberdade e autonomia a associação voluntária dos indivíduos na 

sociedade. A adoção da ideia da concepção do indivíduo isolado como parâmetro para a 

compreensão das soluções conflitivas permite a negação dos antagonismos de classe que passam a 

ser compreendidos como conflitos individuais, competitivos. Em lugar de realidades sociais 

altamente conflitivas, é posta a ilusão de soluções puramente instrumentais (MÉSZÁROS, 2004). 

Nesta projeção, o mundo está velado sob o véu da democracia do discurso de Um para Todos: o 

discurso da servidão ao mercado, do fetichismo da mercadoria.  

Nesta dimensão escalar, a sociedade civil é convocada em nome do princípio da cidadania, 

da democracia na luta individual e coletiva dos direitos e deveres para a garantia de novos espaços 

de participação política, pressionando o Estado para propor e criar políticas sociais na construção de 

uma cidadania participativa e de qualidade. 

Nesta trajetória, embora o discurso geográfico se apresente anunciador da contraposição, a 

ideia de Estado permanece limitada, congelada, mitificada, que o retroalimenta, aprisionando-o a 

um eterno retorno.   

 

 

2 DESEMBARAÇANDO OS FIOS  
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Na tentativa de dar voz ao Sujeito castrado pelo discurso do Estado e das Ciências Sociais 

e na especificidade de alguns discursos na/da Geografia, é preciso compreender os três planos do 

discurso.  

No primeiro plano, é preciso desvelar o Sujeito de quem se fala; no segundo, busca-se 

situá-lo nos tempos e espaços revelados; no terceiro, é preciso o exorcizar das tramas que 

aprisionam o real ao demiurgo e indicar os limites e as possibilidades do/no pensamento geográfico. 

Considerando que o discurso tem uma estrutura polifônica, estando simultaneamente na 

dimensão diacrônica/sincrônica, inscrito em diversos tempos históricos, todo discurso é denso, não 

há neutralidade; todo discurso tem no seu enunciado a posição de uma classe social. Ao posicionar-

se no discurso (desde que não há neutralidade de discurso), este é feito em nome de uma classe 

social. Todo discurso assume a tensão do objeto que deve ser exposto por um sujeito em múltiplos 

sujeitos que o representam: cada Instância de Enunciação constitui um espaço referencial do sujeito 

de sua fala que se articula a outra voz ou a outras vozes: - de quem se fala; - o que se fala; - para 

que se fala; - quem fala, cuidando para deixar explícitos os planos das falas, uma vez que cada fala 

é carregada no plano do poder do real e do simbólico. São vozes distintas, diferentes, opostas, na 

disputa semântica em que estas se apresentam nos fios e nos rastros do verdadeiro, do falso e do 

fictício, como produtores de discursos desiguais (GINZBURG, 2007). 

Ao assumir o texto (quem fala), enquanto narradora falo a partir da realidade dos fios que 

se desenrolam dos novelos das narrativas, das e nas especificidades dos Sujeitos dos e nos espaços 

da miséria. No primeiro plano, diferentemente do entendimento lacaniano, o Sujeito de quem se fala 

não está oculto, embora alienado, fetichizado pelo valor da mercadoria; ele é real, porque existente, 

porque individual enquanto ser social, logo sem ele não há discurso. O reconhecimento da 

consciência no outro só se torna social quando o outro se torna uma necessidade da consciência. 

Aqui, enquanto o Outro, ele se desvela nos espaços das fronteiras e dos sem fronteiras, nos espaços 

impercebíveis nos e dos horizontes das mediações do capital.  

Refletir sobre a trajetória da Geografia e sua construção política social no Brasil significa 

refletir sobre as formas do pensar geográfico nas suas intervenções na temporalidade histórica, no 

que implicam as mudanças espaciais no fazer e no pensar a geografia, no que se refere sobremodo à 

espacialização das relações sociais dos indivíduos e sobre os indivíduos enquanto seres coletivos. 

Entendemos que esta reflexão exige compreender o discurso institucionalizado do geógrafo no que 

pese sua vinculação ao Estado-Mercado. 
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Conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o desemprego mundial atingirá 

mais de 202 milhões de pessoas em 2013 e baterá o recorde absoluto de 199 milhões que data de 

2009. O número de desempregados no mundo vai crescer 5,1 milhões em 2013 assumindo mais 03 

de milhões em 2014. Nas economias consideradas em desenvolvimento, os jovens são mais 

vulneráveis ao subemprego e à pobreza. Conforme a OIT, o desemprego, o subemprego e o 

desânimo podem levar os jovens a um impacto negativo em longo prazo. Os jovens são os mais 

afetados.  

O Relatório “Tendências Mundiais do Emprego Juvenil em 2013 – Uma Geração em 

Perigo”, de 08 de maio lançado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), afirma que a 

taxa mundial de desemprego juvenil voltou a subir em 2012, registrando um índice de 12,4%. A 

estimativa é de que há uma tendência de aumento global, e neste ano de 2013 a taxa irá para 12,6%.  

A estimativa é a de que cerca de 73,4 milhões de jovens estarão desempregados em todo o mundo 

neste ano, o que significa 3,5 milhões a mais do que em 2007 e 0,8 milhões a mais que em 2011
1
. 

O que confirma a situação do desemprego estrutural mundial é o aumento crescente do 

tempo de retorno ao trabalho dos jovens. Neste ano de 2013 foi registrado que, 35% dos jovens 

desempregados nas economias desenvolvidas permanecem sem emprego por seis meses ou mais, 

contra 28,5% em 2007. Cada vez mais os jovens tem abandonado o mercado de trabalho, o 

agravante é que destes muitos não mais são registrados, nem trabalhando, nem desempregados, nem 

em formação/escolar. 

O número de pessoas em situação de insegurança alimentar e de fome tem crescido no 

mundo. Segundo a FAO e o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, 

em consequência da crise econômica e do aumento dos preços dos alimentos, aproximadamente 925 

milhões de pessoas no mundo não comem o suficiente para serem consideradas saudáveis. Isso 

significa que uma em cada sete pessoas no planeta vai para a cama com fome todas as noites (FAO, 

2012). Quase 05 milhões de crianças morrem cada ano de doenças que são evitáveis como a diarreia 

e o sarampo. Mais de 60 % das pessoas vítimas da fome crônica são mulheres
2
. 

Segundo relatório elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nos países considerados menos desenvolvidos, 97 em 

                                                             
1 Adital – notícias da América Latina e Caribe. Relatório da OIT revela que desemprego juvenil voltou a crescer, 20 

mai2013. Disponível em http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=S&cod=75391, Acessado em 10 

de agosto de 2013. 
2
 Disponível em: 

http://www.actionaid.org.br/Informba%C3%A7%C3%A3ob/Acontece/Deza%C3%A7%C3%B5escontraafome/tabid/82

7/Default.aspx. Acessado em: 12 jun. 2012. 

http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=PT&img=S&cod=75391
http://www.actionaid.org.br/Informba%C3%A7%C3%A3ob/Acontece/Deza%C3%A7%C3%B5escontraafome/tabid/827/Default.aspx
http://www.actionaid.org.br/Informba%C3%A7%C3%A3ob/Acontece/Deza%C3%A7%C3%B5escontraafome/tabid/827/Default.aspx


Alexandrina Luz Conceição                                                                                                                      42 

                    Edição Especial dos 30 anos do NPGEO                                                   GEONORDESTE, Ano XXIV, n.2, 2013. 

cada 100 pessoas não têm água canalizada e 14% da população bebe água de superfície - de rios e 

de lagos.  

Os fluxos de investimentos externos diretos na África se concentram no setor primário, 

principalmente na indústria petrolífera, em detrimento da produção de alimentos. O continente 

africano possui reservas de cerca de, 12% do petróleo mundial, 40% do ouro e 80 a 90% do grupo 

de metal de crómio e platina, e vastas terras aráveis e recursos madeireiros. O que se espera dos 

países africanos, como dos países asiáticos ou latino americanos, é o aumento das exportações na 

direção de uma política econômica para a expropriação da terra e do trabalhador, com o objetivo de 

intensa extração de suas riquezas para a garantia da centralização e acumulação de riquezas como 

fonte de reequilíbrio global, para solução da recessão e desequilíbrios globais. 

A atual crise alimentar em um momento em que a produção mundial de alimentos está em 

alta demonstra o paradoxo do discurso da ideologia da globalização e acentua o que se busca 

esconder, a grave crise estrutural do modelo neoliberal. A transferência do controle dos preços dos 

alimentos para o mercado acarretou a intensiva especulação dos fundos de investimentos privados 

no controle dos estoques dos produtos alimentícios, provocando o aumento crescente de preços e 

agravando de forma perversa a fome. 

Embora constantemente seja evidenciado o glamour do avanço tecnológico, do domínio da 

comunicação e todo o modelo educacional e de saúde no mundo esteja estruturado pelo controle da 

rede de informática, mais de 50% da população não têm noção do que seja informática. Mas como 

subalternos ao capital, e onipresentes, embora ausentes da sua própria condição de reconhecimento 

enquanto Sujeito alienado, a grande maioria, direta e indiretamente, está em uma multivariedade de 

redes sob o controle do capital. A ideologia da descentralização da informação e consequentemente 

sua socialização produz uma falsa coletividade dos bancos de dados do sistema mais popularizado 

do Google e do You toube que alimentam informações (quanto mais uso, mais valor de mercado, 

portanto grandes lucros), pela exploração do trabalho não pago e fornecido de bom grado. 

 

 

3 O DESVELAMENTO  

 

 

No segundo plano, encontram-se os Sujeitos nos tempos e espaços revelados – do mundo 

des/velado, situados nos tempos e espaços revelados nas suas essências e nas suas existências da 
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realidade vivida, percebida e concebida. Falam-se então dos Sujeitos históricos, porque situados nos 

tempos/espaços mesmo que desistoricizados no processo da alienação, no mundo que se vela sob o 

véu da democracia no espaço desigual e contraditoriamente combinado. Nos espaços e tempos da 

geografia da miséria, os Sujeitos descartáveis vivenciam a fome, a subnutrição, o cansaço da 

exploração, o descaso e a violência nos diversos lugares do mundo. 

Como afirmou Eduardo Galeano no seu artigo Império do Consumo (2007):  

 

Esta civilização não deixa as flores dormirem, nem as galinhas, nem as pessoas. 
Nas estufas, as flores estão expostas à luz contínua, para fazer com que cresçam 

mais rapidamente. Nas fábricas de ovos, a noite também está proibida para as 

galinhas. E as pessoas estão condenadas à insônia, pela ansiedade de comprar e 
pela angústia de pagar. Este modo de vida não é muito bom para as pessoas, mas é 

muito bom para a indústria farmacêutica
3
. 

 

A leitura geográfica da miséria exige o simples entendimento de que a apropriação do 

espaço é perversamente desigual. O maior aumento de pessoas sem moradia fixa está na África, 

Ásia e na América Latina, onde cerca de 30% da população vivem em assentamentos ilegais, 

carentes de infraestrutura e serviços, ou amontoados em locais deteriorados.  

Apesar de terem uma das maiores rendas per capita do mundo, os Estados Unidos 

apresentam o pior índice de pobreza humana entre os países ricos. Segundo dados do Departamento 

do Trabalho publicados no Wall Street Journal, a diferença de renda entre os mais ricos e os mais 

pobres nos Estados Unidos aumentou 42% de 2002 a 2012. Em 2002, o grupo dos 10% mais ricos 

ganhava em média, US$ 1.078 a mais por semana do que o dos 10% mais pobres; em 2012, esse 

intervalo aumentou para US$ 1.498. Nos Estados Unidos, os 10% mais ricos ganham quinze vezes 

mais que os 10% mais pobres. Os grandes ricos, que representam 0,1% dos estadunidenses, são os 

mais beneficiados. Eles acumulam uma renda anual na média de 27,3 milhões de dólares, o que 

representa 0,01% da população e recebem 6% do total da renda das famílias estadunidenses. 

Este resultado revela que a crise econômica deixou a questão dos desempregados em uma 

situação crônica. O aumento ou diminuição relativa da oferta de emprego não vai recuperar mais de 

oito milhões de empregos que foram perdidos desde o final de 2007
4
. O número total de 

desempregados nos EUA supera a casa dos 15 milhões, dos quais 6,5 milhões (ou seja, 44,1%) são 

considerados desempregados de longa duração, aqueles que estão sem emprego há 27 semanas ou 

mais. 

                                                             
3
 GALEANO, Eduardo. Império do Consumo, 2007. Disponível em: 

http://www.cartamaior.com.br/templates/postMostrar.cfm?blog_id=1&post_id=90. Acessado em: 25 maio 2012. 
4 Disponível em: www.pco.org.br/conoticias/ler_materia.php?mat=23272. Acessado em: 25 maio 2012. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304818404577350274236191922.html
http://www.cartamaior.com.br/templates/postMostrar.cfm?blog_id=1&post_id=90
http://www.pco.org.br/conoticias/ler_materia.php?mat=23272
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O fosso entre ricos e pobres, em relação a pessoas, regiões ou países, tem sido cada vez mais 

alarmante. Apenas cerca de 01 bilhão dos 06 bilhões de habitantes do planeta – pouco mais de 15% 

do total –, a esmagadora maioria nos países desenvolvidos, se beneficiam dos resultados de 80% da 

produção mundial. Nos últimos 40 anos, enquanto a renda per capita nos 20 países mais ricos 

praticamente triplicou, nos 20 países mais pobres não avançou um terço. Daí o abismo de 120 vezes 

entre os US$ 30 mil per capita de um grupo e os US$ 270 do outro. Os 20% mais ricos do mundo 

respondem por mais de 85% do consumo mundial, enquanto os 20% mais pobres não conseguem 

consumir nem 1% do que o mundo produz. A quinta parte mais rica da população recebe duas vezes 

mais recursos na área de saúde que o quinto mais pobre, perfil melhor que o de Gana, porém pior 

que o da Indonésia. Os países em que a desigualdade avançou com maior velocidade são Rússia, 

China, Japão e África do Sul.  

No mundo revelado desvela-se o terceiro e último plano, a partir da realidade (do existente) 

dos que têm o poder da fala nos limites e possibilidades do pensamento geográfico no mundo em 

revelação. O pensamento geográfico se revela como ininteligível exatamente para se fazer 

cognoscível, uma vez que é institucionalizado e reconhecido. Fala-se aqui das geografias que temos 

e que se anunciam. Assim como nas ciências sociais, a geografia se des/vela enquanto ciência que 

tem se afirmado no discurso da pós-modernidade, do discurso da negação da metanarrativa, da 

metahistória. Priorizam-se cada vez mais pesquisas de campo sobre temáticas deslocadas do 

discurso de classe social. Fala-se de lugares em laboratórios, fala-se da natureza natural sem 

sociedade. São raríssimas as exceções dos que ainda compreendem o espaço a partir da centralidade 

do trabalho. 

Sustentados na leitura do presente paradoxalmente negam a história, e até mesmo a 

historicidade e anunciam em nome das rápidas transformações tecnológicas o fim da história, o 

“fim da geografia” em tempos da pós-modernidade; há um ataque às projeções universalistas, à 

perspectiva totalizante e à negação da metanarrativa, e a defesa da antinarrativa. A vida cultural é 

apreendida em um plano exterior à lógica capitalista. Objetiva-se dissolver todas as narrativas e 

metateorias num universo difuso de jogos de linguagem. O desconstrucionismo terminou por 

reduzir o conhecimento e o significado a um monte desordenado de significantes (HARVEY, 2007, 

p. 315). 

Há uma deserção da teoria marxista afirmando-se a sua impraticabilidade por não ter dado 

conta da permanência do socialismo, o que legou uma crise de referenciais. A concepção pós-

moderna e pós-estruturalista a partir de 1968 “desembocou numa vigorosa denúncia da razão 
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abstrata e numa profunda aversão a todo projeto que buscasse a emancipação humana universal” 

(HARVEY, 2007, p.46). Nesta trajetória, identifica-se a perda dos referenciais utópicos, das 

possibilidades de uma sociedade de iguais e livres, mas em nenhum momento questiona-se o 

capitalismo, e o reconhecem como incontrolável no seu sistema sócio metabólico. Ou mesmo como 

afirma Terry Eagleton (2005a, p 50): “O pós-estruturalismo e o pós-modernismo iriam provar-se 

igualmente ambíguos, subvertendo os fundamentos metafísicos da sociedade de classe média com 

algo do relativismo de mercado que a caracteriza”.  

O que anunciam então é a negação do Sujeito no seu perfil revolucionário, do coletivo, e se 

assume o discurso da natureza coisificada, naturalizada, embora paradoxalmente identificada de 

social. Para Roberto Kurz (2003): 

 

[...] quanto mais estridente se torna o discurso da maravilhosa “individualidade” 

moderna e ocidental, mais os seres humanos particulares tornados realmente 
abstractos se assemelham uns aos outros, como um ovo se assemelha a outro, até a 

postura exterior, e mesmo até aos pensamentos e sentimentos, que são comandados 

mecanicamente pelas modas e pela mídia, em conformidade com as conveniências 
do fetiche da valorização, destituídos de toda sua originalidade

5
.  

 

Na modernidade, permanece o mesmo conceito particular do indivíduo; reafirmado pela 

individualidade moderna, a liberdade burguesa é essencialmente uma ilusão de ótica. 

 

 

4 O REVELAMENTO 

 

 

Vivemos o mundo da fluidez, da efemeridade, da insegurança; da vulnerabilidade. Bauman 

(1998) identifica a sociedade pós-moderna como de “síndrome do consumismo”, marcada pela 

incapacidade de se manter laços duradouros, a substituição da durabilidade pela transitoriedade e 

pela novidade, o encurtamento do período de tempo entre o desejo de sua realização e a utilidade e 

desejabilidade das posses de sua inutilidade e rejeição. Na leitura de David Harvey, no seu livro 

Condição Pós-Moderna, ele afirma que: 

 

A flexibilidade pós-modernista por seu turno é dominada pela ficção, pela fantasia, 

pelo imaterial (particularmente do dinheiro), pelo capital fictício, pelas imagens, 

                                                             
5 KURZ, Robert. Ontologia Negativa: as eminências pardas do iluminismo e a metafísica histórica da Modernidade. 

Disponível em: http://obeco.planetaclix.pt/rkurz115.htm. Acessado em: 25 maio 2012. 

http://obeco.planetaclix.pt/rkurz115.htm
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pela efemeridade, pelo acaso e pela flexibilidade em técnicas de produção, 

mercados de trabalho e nichos de consumo (HARVEY, 2007, p.303 e 305). 

 

Não se nega que a aceleração das transformações é fundamental como motor de novos 

tempos, não se nega a sua volatilidade, entretanto o que faz parecer é que, ao se definir estas 

categorias como paradigmas de uma leitura do tempo espaço da atualidade, de uma pós-

modernidade, em negação à modernidade, comete-se o erro de não se ler a historicidade dos tempos 

e espaços das desigualdades, marcados pela mobilidade, pela falta de estabilidade, das migrações 

errantes, desde as cercanias, do exército de reserva estagnado e latente a serviço do capital nos 

tempos memoriáveis da industrialização. 

Não se nega que há perda do salário como certeza do emprego, da volatilidade do capital 

financeiro especulativo, do capital formador de bolhas, o que se tenta memorizar são os seus rastros 

no tempo histórico do capital.  

Tentando não reconhecer a gravidade da crise, os Estados nacionais direcionam suas ações a 

partir do entendimento de que a crise é de insolvência. A nacionalização, através de gigantescas 

injeções de dinheiro pelo Estado (via o desvio de fundos públicos), para salvar o capital privado, 

cria a fantasia de novas possibilidades da expansão financeira. 

François Chesnais (2012), na sua conferência sobre As raízes da crise econômica mundial, 

considera que a crise é crescente e é marcada pela incapacidade dos governos, os bancos centrais, o 

Fundo Monetário Internacional e os centros privados de centralização e de poder do capital tomado 

coletivamente encontrar, por agora pelo menos, os meios de gerar a produção de valor e de mais 

valia mediante a contratação e o emprego de assalariados e a venda de mercadorias para a criação 

de novas capacidades de produção. 

Na incapacidade de conceber qualquer outro “regime de crescimento”, a política 

estadunidense se reduz às injeções de dinheiro pelo Banco Central (FED) sem que se saiba até onde 

isso pode durar (CHESNAIS, 2012). O que se tem, conforme o autor é uma “excrescência” de 

acumulação de capital fictício de montante sem precedente. Na busca da valorização “sem fim e 

sem limite”, não importa qual é o limite e consequências da exploração da terra e do trabalhador. 

As economias vivem em recessão e na perspectiva do aumento cada vez mais crescente do 

desemprego. As grandes economias, se de um lado buscam ajudar as empresas em falências através 

dos empréstimos na escala internacional, se veem pressionadas no limite da ajuda mútua do capital, 

nos seus próprios limites conjunturais, que se revelam nas contradições da lei do movimento do 
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capital, na busca de altas taxas de lucros, em recessão e na perspectiva do aumento cada vez mais 

crescente do desemprego. (CASTILLOS, 2008) 
6
. 

Os trabalhadores imigrantes estão sendo expulsos de seus postos. Na China, os imigrantes 

são dispensados principalmente dos setores de construção, estaleiros e indústrias manufatureiras. Na 

Rússia, onde 40% dos empregados do setor de construção civil são, em sua maioria, provenientes de 

ex países da União Soviética, há o medo da demissão somado ao crescimento da xenofobia com o 

consentimento do Estado. Nos EUA, a recessão se mostra um álibi para ativistas e parlamentares na 

luta contra a imigração.  

No campo, o agronegócio, na sua lógica concentradora de terras, de tecnologia e de riquezas 

tem expropriado milhares de famílias agricultoras e intensificado o desemprego, a precarização e a 

escravização. A expansão de monocultivos da cana-de-açúcar, da soja e do eucalipto são exemplos 

do modelo da recolonização dos países periféricos, com o retorno da monocultura, do grande 

latifúndio, do poder dos grandes propietários e das multinacionais. 

Nesta configuração, o espaço produzido e suas imbricações nas diferentes perspectivas 

escalares - dimensão local, nacional e internacional no constructo das redes – são tecidas na política 

municipal, estadual e nacional sob a égide do controle internacional. E o pensamento geográfico 

institucionalizado se embrenha legitimando o discurso da expansão imperial, da segunda instância 

do modelo colonialista.  

O discurso geográfico se sedimenta no poder espacializado da divisão social e territorial do 

trabalho, em bases capitalistas de produção. Como afirmava Milton Santos no seu livro Por uma 

Geografia Nova, ao adequar-se às necessidades de expansão colonial/imperialista, a geografia não 

conseguiu desligar-se do seu passado carregando-o consigo. Na análise do autor, o objeto da 

geografia é a própria realidade social. Trata-se de encarar o espaço como ele o é: espaço como um 

fato social, um fator social e uma instância social. Conforme Milton Santos (1980), para 

desmistificar o espaço, precisamos levar em conta dois dados essenciais: a paisagem (lugar da 

reivificação) e a sociedade total (formação social que anima o espaço), fazendo a crítica à visão 

reducionista, economicista – que vê o espaço como uma estrutura subordinada ao econômico. 

Reafirma-se como Milton Santos o que levou e ainda tem levado a um grave erro epistemológico: 

os geógrafos sempre estiveram mais preocupados com uma discussão narcísea em torno da 

geografia como disciplina do que com a preocupação do seu objeto. Discute-se mais sobre a 

geografia do que sobre o espaço, do que sobre a realidade. 

                                                             
6 Palestra proferida por Christian Castillos, na cidade de Buenos Aires, na Facultad de Ciencias Sociales, em 18 de 

outubro de 2008. 
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Nesta exata dimensão, é que se busca estabelecer a diferença entre o discurso da academia e 

o da realidade. É preciso observar que o ritmo dos tempos se materializa nas ações, nas relações 

sociais de produção. E por que não, produtoras de espaços culturais! Não se nega a importância dos 

arquétipos culturais, mas o que se procura fazer repensar é a gravidade da sua descontextualização. 

Como afirma Terry Eagleton no seu livro A Ideia de Cultura: 

 

No mundo pós-moderno, a cultura e a vida social estão mais uma vez estreitamente 
aliadas, mas agora na forma da estética da mercadoria, da espetacularização da 

política, do consumismo do estilo de vida, da centralidade da imagem, e da 

integração final da cultura dentro da produção de mercadorias em geral 
(EAGLETON, 2005b, p. 48).  

 

 

5 TECENDO AS REFLEXÕES FINAIS 

 

 

Como primeira conclusiva, afirma-se que há um total afastamento entre o real, o simbólico e 

o imaginário. Discute-se o imanente, o que provém da realidade do vivido do sentido a partir 

daquele que fala do Outrem no Mesmo. A ausência da práxis conduz ao discurso desnudado do real. 

No discurso da diferença, do plural e na crítica ao economicismo, termina-se deslocando o foco 

paradigmático, esquecendo-se da grande maioria da população mundial, dos sujeitos, assujeitados 

nos espaços da miséria. 

Fundamentados nas análises dos pós-modernos como Jean-François Lyotard e Gianni 

Vattimo, muitos geógrafos negam o metadiscurso embasados na crítica do pensamento pós-

moderno. Na crítica à geografia moderna dos tempos históricos da longa duração, anunciam a 

geografia do invisível, do instantâneo, dos cidadãos e cidadãs, e paradoxalmente se enroscam no 

discurso do homogêneo, de todos em nome de Um. 

Para Vattimo (1996), diante do progresso tecnológico, a ideia de história como processo 

unitário, implícita na modernidade, não tem mais sentido, instalando-se uma espécie de 

imobilidade, da não historicidade ou de pós-historicidade.  

A perda da historicidade como fundamento para a dimensão processual direciona a leitura 

reflexiva muitas vezes banalizada. Em tempos de crise, há um eterno retorno às filosofias antigas; 

na ausência de explicativas que deem conta do mais novo, recorrem-se aos filósofos clássicos, para 

dar conta da contemporaneidade, negando-se com isso os avanços epistemológicos. A questão 
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básica paradoxal é o uso das categorias analíticas subsumidas em outros conteúdos e/ ou vice-versa. 

É preciso observar que não se nega a importância fundamental do conhecimento de toda e qualquer 

concepção filosófica, no entanto o que assusta é a corriqueira hipóstase do discurso ideológico em 

nome da garantia da cientificidade. O que assusta é o retorno engessado cada vez mais aos tempos 

históricos passados e sua permanência para justificar o hoje. Para se falar de Marx ou negá-lo é, 

coqueluche reverter a sua leitura a partir de Hegel, da influência hegeliana em contraposição ao 

mundo objetivo de Kant.  

Emília Viotti da Costa, no seu artigo sobre a Dialética Invertida: 1960 – 1990 alertava para o 

perigo da historiografia se transformar em um exercício puramente estético e retórico, ou um 

exercício meramente acadêmico que passa a servir a propósitos conservadores. Como analisa a 

autora, no afã de buscar novos temas, corre-se o risco de afastar-se da realidade e negar a 

construção de uma sociedade mais justa. Com a mesma preocupação de reafirmar a dialética como 

método na garantia do real, em 2004, Sena Júnior resgata a reflexão crítica de Emília de Viotti 

Costa, da década de 1960, focalizando a situação atual nos cursos de Pós-Graduação na ênfase da 

negação da leitura de Marx. Para este autor, no meio do tiroteio epistemológico, assistimos atônitos 

ao marxismo como a principal herança a ser abandonada, quando não o principal inimigo a ser 

abatido. 

Afirma-se que, ao se descontextualizar o real na tentativa de dar conta de uma cientificidade, 

abstrai-se das condições e contradições da realidade, o que resulta na substituição da teoria pela 

metodologia, que representa o caráter apologético da afirmação do discurso da negação da história e 

consequentemente do congelamento do real ao natural.  

A ciência não muda pela imposição de uma simples vontade, mas quando a teoria que a 

fundamenta se revela incapaz de responder aos anseios e problemas trazidos pelo progresso da 

história. O que se questiona aqui é o que foi alterado no processo de exploração do trabalho? A 

introdução da técnica? Em que se altera o conteúdo das relações face à opressão, à violência da 

superexploração da extração do tempo de trabalho, da perversa especulação da inteligência humana, 

que antes de constituir a sua libertação tem transformado a sua existência no inferno dantesco? 

Nos anos de 1980, a economia do Japão cresceu a passos largos e o país foi visto como 

destinado a ultrapassar os Estados Unidos no posto de maior economia do planeta. Face ao grande 

boom do Japão, teóricos do desenvolvimento enalteceram este país como modelo para uma política 

de recuperação bem-sucedida a ser emulada pelo Terceiro Mundo. No início dos anos noventa, 

estourou a bolha imobiliária japonesa. 
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Por fracassarem na busca de um emprego ou sentirem que não estão desempenhando o 

serviço a contento, 150 japoneses com menos de 30 anos cometeram suicídio em 2011. É o segundo 

ano consecutivo em que se atinge esse número. No Japão, cerca de 30 mil pessoas decretam a 

própria morte por desajustes familiares, financeiros, de saúde, e de frustração no trabalho. Isto 

significa que a cada 17 minutos um cidadão japonês se suicida
7
. 

Na China, o suicídio entre jovens trabalhadores tem sido crescente. Em 2010, a fábrica 

Apple ficou famosa depois de uma série de suicídios de funcionários no local. A Foxconn, 

fornecedora da Apple, obrigou os funcionários da empresa a assinarem um acordo em que eles 

prometem que não vão cometer suicídio enquanto trabalharem e morarem nas instalações da 

Foxconn
8
. Nos últimos dez anos, a Apple se tornou uma das mais poderosas companhias do planeta. 

Está prevista uma alta de quase 100% em seu crescimento no mercado chinês este ano de 2012. 

Segundo informações, as vendas estão em caminho para dobrar ante os US$ 13,3 bilhões do ano 

passado de 2011
9
. 

O lucro exorbitante obtido é alcançado com a extração das horas de trabalho não pagas. 

Segundo o relatório, a Apple conduziu 229 auditorias em 2011 (sendo que 100 foram em fábricas 

nunca auditadas), um aumento de 80% em relação ao ano de 2010. Questões apresentadas na 

auditoria: 93 unidades tinham registrado que mais de 50% dos seus empregados ultrapassaram o 

limite de 60 horas semanais; 108 unidades (cerca de 70% do total) auditadas não pagaram hora 

extra de forma correta; 67 unidades deduziram o salário de seus empregados como medida 

disciplinar; 42 delas atrasam pagamentos; e 68 não garantem os benefícios determinados por lei a 

seus funcionários, como férias e previdência.  

Na Europa, dados oficiais do governo grego apontam que os suicídios aumentaram em 40% 

entre 2010 e 2011. Para a ONG Klimaka, que se ocupa de dar assistência aos indigentes de Atenas, 

a realidade é que o número dobrou. Na Itália, a imprensa local registrou já cinco suicídios em 

apenas duas semanas, todos ligados a problemas econômicos
10

. 

                                                             
7 PAVABLOG. Falta de trabalho faz crescer suicídios de jovens japoneses, 14 mai 2012. Disponível em: 

http://www.pavablog.com/2012/05/14/falta-de-trabalho-faz-crescer-suicidios-de-jovens-japoneses/.  Acessado em 25 de 

maio de 2012. 
8 Disponível em: http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5116506-EI12882,00-

Fabrica+da+Apple+proibe+funcionarios+de+cometer. Acessado em 25 de maio de 2012.  
9 G1 GLOBO. Vendas da Apple disparam na China, mas crescimento pode cair, 27 abr 2012. Disponível em: 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/vendas-da-apple-disparam-na-china-mas-crescimento-pode-cair.html. 

Acessado em 25 de maio de 2012. 
10 UNISINOS. Grécia tem o 2º dia de protestos por suicídio, 07 abr 2012. Disponível em: 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/508241-grecia-tem-o-2odiade-protestosporsuicidio. Acessado em: 25 maio 2012. 

http://www.pavablog.com/2012/05/14/falta-de-trabalho-faz-crescer-suicidios-de-jovens-japoneses/
http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5116506-EI12882,00-Fabrica+da+Apple+proibe+funcionarios+de+cometer
http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5116506-EI12882,00-Fabrica+da+Apple+proibe+funcionarios+de+cometer
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/vendas-da-apple-disparam-na-china-mas-crescimento-pode-cair.html
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/508241-grecia-tem-o-2odiade-protestosporsuicidio
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No mundo da globalização, Tanatos (o deus da morte) impera sobre Eros (deus do amor). O 

inferno se instala como tensão de vida e morte. No tempo e espaço da permanência das 

desigualdades sociais, somos obrigados a nos remeter ao marxista Hobsbawm (1995), ao alertar que 

a tarefa central posta para os intelectuais do novo milênio não deveria ser a do regozijo sobre o 

cadáver do comunismo soviético, mas a de reflexão sobre os efeitos inatos do capitalismo.  

 

 

6 NAS ARMADILHAS DA CONCLUSÃO 

 

 

A grande tarefa hoje está em pensar sobre as mudanças que renovam este sistema, sem 

perder de vista sua velha lógica, dado que tais mudanças não podem ser tratadas à parte, porque são 

tão inerentes a esse sistema quanto às batidas do coração pertencem ao organismo que as apresenta.  

É corriqueira na academia a utilização de novos em velhos chavões para se detonar os 

discursos e os autores do marxismo, como: “superados” e “pré-cambrianos”. Em geral, sempre se 

parte da crítica a Marx para negar-se Marx. Da crítica a sua economia política, tendo como 

contraponto uma realidade histórica, demonstração decantada do desencantamento com a “queda do 

muro de Berlim,” como ato e fato de uma verdade absoluta do fim do socialismo: alla jacta est. 

Verdade incontestável dos que primam em se considerarem os mais que perfeitos sujeitos 

históricos, desistoricizados da pós-modernidade, portanto da crítica a tudo que considera engessado 

na explicativa sobremaneira através do materialismo histórico dialético.  

Na realidade, como dizia o próprio Marx, não se busca a raiz, mas a crítica especulativa na 

dimensão empiricista localizada - o aparente, sem a compreensão da totalidade das relações 

historicamente produzidas - da sua essência. 

A partir da reflexão do conceito de Homem em Marx é que se pode entender seus 

pressupostos de mundo e de sociedade. Desta forma, pode-se chegar a compreender o que 

representa a leitura marxista nos tempos atuais; o que nos fala o marxismo hoje e se ainda fala? Para 

Karl Marx, a realidade deve ser compreendida na esfera do trabalho, sob a forma da atividade 

humana sensível, enquanto intervenção apropriadora do homem sobre os objetos naturais. Ao 

produzirem seus meios de vida, os homens produzem sua própria vida material. O trabalho é a 

condição de sua existência. Logo, o Homem (enquanto sujeito da atividade humana - Trabalho) se 

reconhece no plano da objetividade, se reconhece pelo e no trabalho. Na medida em que ele deixa 
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de ser sujeito reconhecido – o refletido (consciência em si) - ele deixa de ser sujeito e se estabelece 

no plano do aparente, do ilusório (da alienação, dos fetiches).  

Não se refere aqui à compreensão do trabalho enquanto categoria, prático-sensível, mas da 

superação da divisão social do trabalho, do fim da exploração do trabalho. 

Não se faz aqui o discurso da visão teleológica, do finalismo da historiografia tão 

proclamada do século XIX, pois se entende que um fenômeno histórico só se torna compreensível 

por meio da construção de todas as partes, e as partes se sucedem em formas descontínuas, porque 

contraditórias. 

Não se nega a história dos acontecimentos, do cotidiano. Mas o que se nega, como afirma 

Carlo Ginzburg (2007, p. 277), são as posições “relativistas, dentre elas a que reduz a historiografia 

a uma dimensão textual, privando-a de qualquer valor cognoscitivo”. O “eu é poroso” e os limites 

do eu são móveis e incertos. O homem só se realiza socialmente, e não a partir da individualidade 

(dimensão antropológica). A essência humana é o conjunto das relações sociais.  

Não se fala aqui da dimensão da individualidade, mas em nome do mundo desvelado das 

geografias dos pescadores, dos camponeses, dos negros, dos indígenas, enfim dos que vivem do 

trabalho: dos empregados e desempregados.  

Fala-se dos muitos Severinos e as Severinas de Maria
11

, que vivem na mesma serra magra e 

ossuda, de um hectare de terra, de pedra e areia lavada que cultiva. São muitos os Severinos e as 

Severinas de Maria, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se 

equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, iguais em tudo na vida. Que o 

único ofício aprendido é o de trabalhar, de sol a sol, comer quando há o quê, e, havendo ou não, 

trabalhar.  

Neste momento histórico em que assistimos mundialmente a expansão do neo fascismo, com 

a perda dos direitos da igualdade, da liberdade, reafirmo a categoria totalidade como princípio, sem, 

contudo perder de vista as contradições processuais frente às mediações de primeira e segunda 

ordem do capital, que permitem identificar e superar as diferenças: as especificidades na 

singularidade das relações historicamente produzidas, e colocarmos nossas esperanças na Geografia 

que buscamos fazer na nossa práxis, da teoria crítica pela supressão da mercadoria, da supressão do 

capital, geograficizando os limites das necessidades e possibilidades, definidas como produção de 

riqueza e não na riqueza da produção.  

                                                             
11 Expressão adaptada do poema de João Cabral de Melo Neto: Morte e Vida Severina. 
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Falamos da Geografia a partir dos discursos dos desiguais, dos que se encontram cada vez 

mais violentados nos espaços da miséria, na possibilidade do se ler e fazer a Geografia da Miséria, 

antes que a barbárie destrua nossa única utopia da crença e da esperança.  

Para Marx, a principal insuficiência de todo o materialismo é que as coisas [der 

Gegenstand], a realidade, o mundo sensível são tomados apenas sob a forma do objecto [des 

Objekts] ou da contemplação [Anschauung]; mas não como atividade sensível humana, práxis. Os 

feuerbachianos não veem o mundo sensível como atividade humana sensível prática. A atividade 

humana não é considerada como atividade objetiva [gegenständliche Tätigkeit]; para estes apenas a 

atitude teórica é genuinamente humana. “É na práxis que o ser humano tem de comprovar a 

verdade, isto é, a realidade e o poder, o carácter terreno do seu pensamento” (MARX, 2007).  

Na VIII Tese sobre Feuerbach, Marx afirma que a teoria não pode ser separada da prática, 

separando-se a prática da teoria esta se torna mistério e misticismo. O homem é um ser social, 

através de seus atos e ações ele interage com os outros homens produzindo história. O modo como 

ele produz e faz socialmente sua vida, sua própria história, não o faz arbitrariamente, por livre 

escolha, mas nas condições dadas diretamente e herdadas do passado. A história dos homens é a 

história em processo, do vir a ser cotidiano. Tudo que o homem faz no vir a ser, ele o faz na 

necessidade da produção. As relações entre os homens são mediadas pelas necessidades. 

Para Marx, o homem é um ser sensível por ser objetivo. Ser sensível é ser real. O homem 

como ser sensível objetivo é um ser que sofre, e porque sente o seu sofrimento, é um ser impulsivo. 

A emoção intensa, a paixão é a faculdade do homem por se esforçar energicamente para alcançar o 

seu objeto.  
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RESUMO  

Este artigo objetiva explanar o  projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante estágio de pós-

doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará, que 

focalizará a dinâmica geomorfológica e urbano-ambiental do sistema flúvio-marinho Rio Sergipe-

Rio Poxim, em Aracaju, capital do Estado de Sergipe, onde ocorreram transformações ambientais 

por  fenômenos naturais e por  intervenções antrópicas nas últimas cinco décadas, decorrentes da 

acelerada urbanização sobre áreas naturais e frágeis tanto na  confluência do rio Poxim no rio 

Sergipe quanto a montante. O Projeto considera o passado geomorfológico  dos dois rios nos 

últimos 200 anos, as mudanças nas sua respectivas embocaduras, a construção natural dos bairros 

litorâneos  Atalaia e  Coroa do Meio, os impactos das obras de urbanização e de estabilização da 

embocadura do rio Sergipe, em tempos recentes, e a influência da ocupação do espaço retrógrado 

sobre a  planície flúvio-marinha. A pesquisa se apoiará em cartas náuticas antigas, levantamentos 

aerofotogramétricos, dados secundários de pesquisas anteriores e dados primários obtidos em 

trabalho de campo.  

Palavras-chave: Projeto de pós-doutorado, dinâmica ambiental, geomorfologia costeira  

 

ABSTRACT 

 This article aims to explain the research project to be developed during postdoctoral internship at 

Posgraduate Programme in Geography of the Federal University of Ceará, that will focus the 

geomorphological and urban environmental dynamics of fluvio-marine system Sergipe river-Poxim 

river, in Aracaju, Capital of the State of Sergipe, where environmental changes occurred by natural 
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phenomena and human interventions in the last five decades as a result of accelerated urbanization 

on fragile areas of the confluence of  Poxim river in Sergipe river and Poxim upstream. The project 

considers the geomorphologic past of the two rivers over the past 200 years, changes in their 

respectives embrouchures, the construction natural process of the coastal neighborhoods Atalaia and 

Coroa do Meio, the impacts of urbanization and stabilisation works the mouth of the rio Sergipe, in 

recent times, and the influence of retrograde space occupation on the fluvio-marine plain. The 

research will be supported by old nautical maps, aerophotogrametric surveys, secondary data files 

from previous searches and primary data obtained in field work.  

keywords: Postdoctoral Project, environmental dynamics, coastal geomorphology 

 

RESUMEN 

Este artículo pretende explicar el proyecto de investigación a desarrollar durante la pasantía 

postdoctoral en el Programa de Posgrado  en Geografia de la Universidad Federal de Ceará, que se 

centrará la dinámica ambiental urbana y geomorfológica del sistema fluvio-marina Rio Sergipe - 

Rio Poxim, en Aracaju-Sergipe, capital del Estado de Sergipe, donde ocurrieron cambios 

ambientales por fenómenos naturales y las intervenciones humanas en las últimas cinco décadas, 

como consecuencia de la acelerada urbanización de zonas naturales y frágiles de la confluencia del 

río Sergipe y Poxim y áreas  arriba. El proyecto considera el pasado geomorfológico de los dos ríos 

en los últimos 200 años, los cambios en sus respectivas boquillas, la construcción natural de los 

barrios costeros Atalaia y Coroa do Meio, los impactos de la urbanización y das intervenciones para 

la estabilización de la desembocadura del río Sergipe, en tiempos recientes,  y la influencia de la 

ocupación del espacio retrógrada en la llanura fluvio-marina. La investigación se apoyará en viejas 

cartas náuticas, fotos aereas, archivos de datos secundarios de búsquedas anteriores y los datos 

obtenidos en trabajo de campo.  

Palabras clave: Postdoctoral proyeto, dinámica ambiental, geomorfologia costera  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Merecem investigação sistemática as mudanças que vem ocorrendo na bacia costeira do rio 

Poxim, no município de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, na área de influência direta da 

confluência desse rio no rio Sergipe e no espaço urbano situado a montante.  

É mister  se afirmar que tem sido numerosa e consistente a contribuição técnica e acadêmica 

sobre a bacia hidrográfica do rio Sergipe e sobre sua embocadura,  nos últimos cem anos. 

São bem mais recentes, porém, as atenções voltadas para o rio Poxim, sendo constituídas, 

majoritariamente, por estudos da qualidade da água, em vista de problemas de sanidade ambiental 

que ainda prevalecem a reboque da urbanização das terras dessa sub-bacia hidrográfica. 
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 O presente artigo foi elaborado com base em projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante 

o estágio de pós-doutorado
1
 e que focaliza a dinâmica urbano- ambiental do sistema flúvio-marinho 

rio Sergipe-rio Poxim, determinada por fenômenos unicamente naturais ou coadjuvados por 

intervenções antrópicas responsáveis pela configuração geográfica da cidade de Aracaju, nos 

últimos 50 anos. A área de estudo acha-se circunscrita à bacia costeira do rio Poxim e parte da bacia 

costeira do rio Sergipe, localizadas na cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe (Figura 1).  

Esta área abrange total ou parcialmente os bairros Centro, S. José, Treze de Julho, Jardins, 

Coroa do Meio e Atalaia, onde atuam agentes de natureza estuarina e oceânica, e os bairros 

Capucho, Jabotiana, Ponto Novo, São Conrado, Inácio Barbosa e Farolândia, sob a ação de agentes 

fluviais e estuarinos. 

É objetivo deste  artigo explanar o conteúdo do projeto de pesquisa a ser desenvolvido 

durante o citado estágio, nos quais serão cumpridas etapas de trabalho de campo e de gabinete para 

alcance do objetivo geral de caracterizar a dinâmica geomorfológica e urbano-ambiental do sistema 

flúvio-marinho rio Sergipe-rio Poxim  e sua área de influência, considerando os agentes e processos 

naturais e as intervenções antrópicas das últimas cinco décadas. 

Especificamente, os objetivos a serem alcançados focalizarão a dinâmica flúvio-marinha da 

foz do rio Sergipe e sua relação com o rio Poxim, nos últimos dez anos, levando em conta o seu 

passado geomorfológico remoto e a sua recente configuração por fatores naturais e fatores 

antrópicos, nesse último caso, associados às obras de estabilização da embocadura do Sergipe, 

concluídas em torno do ano 2000. 

Outros objetivos específicos consistem em estabelecer relações entre a ocupação da bacia 

urbana do Poxim e a dinâmica geomorfológica prevalente nos trechos a montante e a jusante da sua 

embocadura no rio Sergipe, e investigar a contribuição dos cursos d’ água Riacho Tramandaí e 

Canal da Av. Anísio Azevedo para a formação da planície de marés na área da confluência do rio 

Poxim no rio Sergipe. 

 

                                                             
1-Projeto de pesquisa para estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal 

do Ceará, sob supervisão do Professor Doutor Antônio Jeovah de Andrade Meireles.  
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Figura 01. Município de Aracaju. Situação geográfica: rio Sergipe, a nordeste, com embocadura no Oceano 

Atlântico, e rio do Sal, ao norte, limitando o Município de Nossa Senhora do Socorro. Limite sul com a 

embocadura do rio Vaza Barris e limite oeste com o município de S. Cristóvão. Sub-bacias: as unidades de 
drenagem 1, 2 e 3 compõem a Bacia do Sergipe, sendo que as  2 e 3 se constituem  unidades espaciais de 

trabalho do presente projeto. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Aracaju, 2005. 

 

As variações da linha de costa na área de estudo incluem o objetivo de identificar, descrever 

e cartografar eventos erosivos e progradacionais indicativos de situações de estabilidade e 

instabilidade da morfodinâmica costeira, em ambientes praiais e estuarinos de ambos os rios. A 

expansão urbana ocorrida em terras da bacia hidrográfica costeira do Poxim, no município de 

Aracaju, com crescimento notável dos bairros Capucho, Jabotiana, São Conrado, Inácio Barbosa, 

Jardins, Coroa do Meio e Treze de Julho, justificam o objetivo de analisar a ocupação e a dinâmica 

geomorfológica que caracteriza os trechos a montante e a jusante da sua confluência no rio Sergipe, 

onde esses bairros se acham assentados. Insere-se nesse objetivo mensurar a retração dos 

ecossistemas de mangues, dunas e restingas pela ação de aterros, desmatamentos e desmontes, e o 
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avanço dos manguezais, possivelmente, causado pela fertilização por despejo de esgotos 

domésticos. 

Em vista do caráter evolutivo do conteúdo desse projeto ressalta-se o objetivo de reconstituir 

a formação físico-ambiental da cidade de Aracaju, na área de influência da foz dos rios Sergipe e 

Poxim, nos últimos 50 anos. 

Alguns aspectos da evolução da cidade de Aracaju, na área de estudo podem ser observados 

na Figura 2.  

 

 

2 ASPECTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO 

SISTEMA FLÚVIO-MARINHO RIO SERGIPE-RIO POXIM 

 

 

O Litoral de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, ocupa uma extensão longitudinal de 

cerca de 30 quilômetros, sendo de 23 quilômetros a extensão de sua fachada atlântica, medida da 

Orla de Atalaia até a foz do Vaza Barris, no Mosqueiro. Esse município acha-se inserido nos 163 

quilômetros totais do litoral do Estado de Sergipe, estendidos da foz do rio S. Francisco, ao norte, 

até a do rio Real, ao sul, com linha de costa retilínea e praias naturalmente dissipativas formadas de 

areia fina a muito fina,  interrompida pelas embocaduras e recortes estuarinos  dos rios Real, Piauí, 

Vaza-Barris, Sergipe e Japaratuba.    

A embocadura do rio Sergipe está situada na cidade de Aracaju, local onde terminam os 11,4 

quilômetros de extensão desse rio, nesse município. Exerce forte influência na constituição do 

suporte geológico e litológico da cidade, composto em 90% de sua superfície por depósitos 

quaternários holocênicos e pleistocênicos dispostos em praias, dunas, terraços marinhos, planícies 

flúvios-lagunares e flúvios-marinhas, com altitudes inferiores a 18m.  

Cerca de 10% da superfície municipal restante é formada por  relevo colinoso da Formação 

Barreiras, do Terciário, que ocupa parte do norte e oeste do município e  raramente alcança 100m 

de altitude.  

Dentre as seis bacias que drenam o território aracajuano, já mostradas na Figura 1,  a do 

Poxim (3) e a do rio do Sal (1) se constituem sub-bacias hidrográficas da bacia hidrográfica do rio 

Sergipe (2), sendo este o coletor principal dessa drenagem, com  desaguadouro final no Oceano 

Atlântico.  
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No município de Aracaju o rio Poxim é o maior afluente do rio Sergipe, sendo formado pelos 

rios Poxim Mirim e Poxim Açu,  que se juntam na divisa dos municípios de Nossa Senhora do 

Socorro e São Cristóvão, no ponto coordenado  700.914m E e 8.791.894m N (UTM SAD69 

MC=39º).  

Com suas nascentes e parte do seu curso fora do Município de Aracaju, o Poxim o penetra 

justamente nas proximidades do Campus da UFS, ou seja, no limite com o município de S. 

Cristóvão, e desse ponto até a sua confluência, na margem direita do Sergipe, após a ponte que 

separa, na Av. Beira Mar, o Bairro Jardins do Bairro Farolândia, este rio drena terrenos dos bairros 

Capucho, Jabotiana, São Conrado, Inácio Barbosa, Jardins, Farolândia, Atalaia, Coroa do Meio e 

Treze de Julho (Figura 4), também recebendo de áreas rurais a oeste, no limite  com o município de 

S. Cristóvão, o seu maior afluente o rio Pitanga.  

Historicamente, foi na margem direita do rio Sergipe que o município de Aracaju construiu sua 

base litorânea mais antiga, onde foi implantada a cidade-capital, em 1855, e nela se estabeleceram 

as funções portuária, comercial, residencial e militar, no contexto socioeconômico de um centro 

urbano com importante função político-administrativa. Desse ano em diante o rio Sergipe e sua 

função portuária passam a direcionar os destinos da Província, uma vez que a mudança da Capital 

para Aracaju, removida da cidade colonial de S. Cristóvão, deu-se justamente pela necessidade de 

um porto para escoamento dos gêneros produzidos na Província de  Sergipe. 

Com o crescimento urbano da Capital para a área sul o sistema flúvio-marinho rio Sergipe-

rio Poxim assume especial importância em face da dinâmica urbana, que passa a impor inúmeras 

transformações à área de confluência do Poxim no Sergipe. Drenagens e aterros para ganhos de 

superfície a ocupar antecederam o vetor do crescimento urbano, intensificado a partir dos anos 

sessenta do século passado, com fortes impactos no bairro Treze de Julho, como se pode constatar 

nas fotos da Figura 2.  
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Figura 02. Evolução do espaço urbano no sistema flúvio-marinho rio Sergipe-rio Poxim, cidade de Aracaju. 

(A) Localização original do Bairro Treze de Julho, em 1968, já com aterros de solos e canal natural mal 
definido e sob um grande volume de águas de maré, em amarelo. (B) Bairro Treze de Julho, em 2004, 

urbanizado. O mesmo canal, já artificializado para escoamento pluvial na Av. Anísio Azevedo, indo 

desaguar na planície flúvio-marinha do Poxim.(C) Manguezal da planície flúvio-marinha do Poxim em 
amarelo e urbanização do Bairro Treze de Julho, em 2004.(D, E, F) Estágios evolutivos da formação dos 

bairros Atalaia e  Coroa do Meio, em 1971, 2004 e 2013.    

Fonte: Fotos: A, C e E: Lineu. B: Lílian Wanderley. D: Terrafoto S.A.. F: Google Earth. Texto:Lílian 

Wanderley, 1971, 2004, 2013.  
 

 

 

Sobre o espaço a montante da confluência do Poxim, Wanderley e Mendonça Filho (2013) 

concluíram que o uso dos recursos naturais e o crescimento da malha urbana na bacia aracajuana do 

Poxim, tanto de oeste para leste quanto de  leste para oeste, produziram notáveis alterações sobre a 

superfície e sobre as áreas de preservação permanente, em quase todos os bairros, especialmente  no 

Bairro Jardins e no Bairro Jabotiana.  

Particularmente, no Bairro Jabotiana, espaço a oeste e limitante com o Município de São 

Cristóvão e parcialmente ruralizado, o desmonte dos morros  do Barreiras, os efeitos da  lavra 

mineral dos terraços marinhos arenosos que chegaram a substituí-los  por grandes charcos, o 

redirecionamento caótico da rede natural de drenagem e  a supressão da vegetação natural  

juntaram-se no bojo da urbanização, que alcançou o estoque de terras ainda disponível. O avanço 

sobre terras do rio Poxim pelo setor imobiliário é hoje foco de trabalhos acadêmicos e de estudos de 



A Dinâmica Geomorfológica e Urbano-Ambiental do Sistema Flúvio-Marinho Rio Sergipe-Rio Poxim, em Aracaju, 

Sergipe, Nordeste do Brasil                                                                                                                                                63 

 
 

                    Edição Especial dos 30 anos do NPGEO                                                   GEONORDESTE, Ano XXIV, n.2, 2013. 

impacto ambiental de empreendimentos residenciais. A foto aérea da Figura 3 mostra a situação 

ambiental do Bairro Jabotiana, em 2003, com visíveis transformações urbanas no espaço rural. 

 

 
Figura 03. Bacia do Poxim em Aracaju. Bairro jabotiana. Quadro ambiental do estuário superior em 2004: 

degradação pela lavra mineral e formação de grandes charcos. Expansão das áreas construídas na direção do 

rio Poxim.  
Fonte: Wanderley; Mendonça Filho, 2013. 

 
 

Nesse espaço, abrangido pela imagem da Figura 3, o rio Poxim, coletor principal da 

drenagem, por conta de ocasionais enchentes, foi alvo de levantamento batimétrico longitudinal e 

transversal do estuário superior  até   sua confluência no rio Sergipe, já no Bairro Coroa do Meio, 

analisado por Wanderley; Mendonça Filho; Maia Magalhães (2011)  e  por  Rocha et al. (2011),  

que constataram  o intenso assoreamento no estuário superior, com redução da calha e riscos de  

inviabilizar o recebimento de águas residuárias de  novas ocupações. Wanderley; Mendonça Filho; 

Maia Magalhães (2011) constataram pelos resultados de análises laboratoriais, feitas com amostras 

da água do Poxim, que a ocupação urbana dos bairros  Jabotiana e Inácio Barbosa foi acompanhada 

de elevados índices de poluição por esgotos domésticos, já constatada em trabalhos de outros 

autores. 

O alcance dos objetivos pretendidos nesse Projeto requer a necessária integração dos meios 

físico, biótico e socioeconômico e a articulação da sub-área a montante com a sub-área a jusante da 
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confluência do Poxim no Sergipe. Na associação entre os fenômenos de ambas as sub-áreas  

perpassa  a hipótese de relações de causa e efeito  mais estreitas do que as que até hoje são 

conhecidas, embora  o resumo das condições e fatores modeladores da área do Projeto de 

Urbanização da Orla de Atalaia Nova (CEHOP – Companhia Estadual de Habitação e Obras 

Públicas de Sergipe, 2009)  especifique que a contribuição dada pela bacia hidrográfica do Sergipe 

ao estuário, onde se inclui a sub-bacia do  Poxim,  não é  significante. Essa afirmação se baseia no 

fato de serem os valores médios das vazões de marés 120 vezes maiores do que a vazão fluvial do 

Sergipe durante as cheias.  Esse fato poderá ser reconhecido ou não ao longo dos estudos a 

desenvolver nesse projeto. O que não isenta de importância para a configuração geomorfológica do 

sistema flúvio-marinho Sergipe-Poxim o peso das relações socioambientais no espaço a montante.  

A Figura 4 mostra a área em estudo, destacando os elementos urbano-ambientais do espaço 

físico-geográfico do sistema flúvio-marinho Sergipe-Poxim: o curso do Poxim e sua confluência na 

margem esquerda do Sergipe; os  bairros mais importantes para a configuração da planície de maré 

da área de influência da embocadura  do Poxim no Sergipe  e seu espaço a montante: Jabotiana, 

Inácio Barbosa, Farolândia, Jardins, Treze de Julho, Coroa do Meio e Atalaia.  

Segundo Wanderley (2006), que estudou a dinâmica da foz do rio Sergipe, recorrendo, entre 

outras fontes, a fotografias aéreas e a cartas náuticas da Marinha datadas de 1823 a 1927, antes de 

1823 a cidade de Aracaju ainda não havia ocupado esse espaço e também ainda não existia a área 

hoje constituída pela Coroa do Meio. 

Subseqüentes conclusões dessa autora sobre a antiga configuração da fachada atlântica do 

município de Aracaju indicam que a linha de costa, que certamente começava onde hoje se encontra 

o Iate Clube, acompanhava a borda continental em sentido sul, marginava os terrenos onde é 

atualmente a Av. Beira Mar, nos bairros Treze de Julho e  Jardins, e interrompia-se na embocadura 

do Poxim. 
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Figura 04. Curso do rio Poxim e área de influência do sistema flúvio-marinho Sergipe-Poxim. Em vermelho 
o braço ou trecho morto do rio Sergipe, formador da chamada Maré do Apicum. Na margem direita do rio 

Sergipe, a cidade de Aracaju. Na margem esquerda, o município de Barra dos Coqueiros. 

Fonte: Base aerofotogramétrica: Prefeitura Municipal de Aracaju, 2004. Desenho: Lílian Wanderley, 2013. 

 

Daí continuava até onde, atualmente, essa avenida intercepta a Av. Santos Dumont, na Orla 

de Atalaia, chegando a alinhar-se  com  a Orla,  mesmo guardando  as  devidas variações ao longo 

de  tempos recentes. No trecho situado entre o ponto onde é atualmente o Iate Clube e a 

embocadura do Poxim  também desaguavam, diretamente no mar, o rio Tramandaí Pequeno e o Rio 

Tramandaí, hoje denominados, respectivamente, de Canal da Avenida Anísio Azevedo e Riacho 

Tramandaí.   

Quanto ao rio Poxim, sua condição de afluente do Sergipe foi assumida em tempos mais 

recentes, uma vez que, há cerca de duzentos anos, embora as embocaduras de ambos já 

compartilhassem o mesmo espaço marinho/flúvio-marinho, esses rios proviam de diferentes 

direções, vindo o Sergipe do norte e o Poxim do leste e ambos desaguavam diretamente no mar, 

através de ampla embocadura com livre saída para o oceano. E o mesmo ocorria com   o rio 

Tramandaí Pequeno e o rio Tramandaí, que hoje são, respectivamente, o Canal da Avenida Anízio 

Azevedo ou “canal da biblioteca”, e o Riacho Tramandaí, situados ambos na atual Av. Beira Mar, 

próximos da confluência do Poxim no Sergipe. 

Segundo Wanderley (2006), a conexão entre os dois rios e, consequentemente, entre as duas 

bacias se estabeleceu quando a ampla embocadura marítima começou a ser fragmentada em canais, 
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devido à construção de bancos arenosos e coroas por processos de sedimentação, processos estes 

que  acompanharam as diversas fases evolutivas da foz do rio Sergipe.  

A evolução dos bancos para coroas e a proximidade entre estas inviabilizaram o livre fluxo 

dos rios para o mar, situado a leste, determinando o reposicionamento da embocadura do Sergipe 

para o sul. Com isso também a embocadura do Poxim, antes diretamente no mar, foi  relativamente 

reposicionada, passando a se situar na margem direita do rio Sergipe. Esse estágio, porém, foi 

ultrapassado mais de um século depois, tempo em que as alterações resultantes de confrontos de 

forçantes próprias de embocaduras oceânicas desenharam um novo quadro no sistema flúvio-

marinho Sergipe-Poxim, no qual a totalidade do atual bairro Coroa do Meio e parte do bairro 

Atalaia emergiram como produto da natureza, sem interferência humana até meados da década de 

1970. 

 

 

3  RELAÇÕES GEOMORFOLÓGICAS E AMBIENTAIS   

 

 

3.1  Antecedentes 

 

 

O entendimento do sistema flúvio-marinho rio Sergipe-rio Poxim e a evolução do quadro 

físico ambiental que resultou no surgimento de parte do atual Bairro Atalaia e da totalidade do 

Bairro Coroa do Meio requer um histórico sobre o  modo dinâmico e interativo  da evolução 

urbano-ambiental, a partir de registros sobre as relações geomorfológicas desse sistema. Esses 

registros remontam há cerca de duzentos anos, levando-se a inferir pela carta náutica mais antiga e 

disponível (BRASIL.Ministério da Marinha, 1823) que a ampla  embocadura, por onde desaguavam 

diretamente no mar os rios Sergipe,  Poxim, Tramandaí Pequeno e Tramandaí, já apresentava 

bancos de areia e coroas, que impulsionaram o  processo de obstrução dessa mesma embocadura 

(Figura 5). Essa embocadura era balizada por dois limites: a margem esquerda, bem distanciada da 

direita, ficava em local conhecido como Pontal de Propriá, município de  Barra dos Coqueiros, hoje 

Atalaia Nova, e a direita era a Atalaia Velha, hoje Bairro Atalaia. A Figura 6 mostra esse 

posicionamento, antes de 1823, quando ainda não existiam os bancos e coroas contornados em linha 
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vermelha, sendo, porisso, ampla e aberta, e o Poxim ainda não se constituía em um afluente do 

Sergipe, mas em um curso d’água independente e com saída direta para o mar. 

Ao estudar a formação geológica-geomorfológica da Atalaia Velha e da Coroa do Meio 

Monteiro (1962) identificou bancos de areia em franca evolução para coroas, que passaram a 

obstruir parcialmente a ampla foz do Sergipe e a do Poxim. Ao se expandirem essas coroas (Coroa 

Velha e Coroa Nova) assumiram a função de margem esquerda para o curso do rio Sergipe, que 

passou a fluir de modo quase  confinado e direcionado para o sul, desenhando uma nova 

embocadura. Esse processo pode ser deduzido da Figura 5, que mostra o quadro ambiental de 1823, 

quase trinta anos antes do surgimento da cidade de Aracaju. Nessa fase, o mar ou Oceano Atlântico, 

nas marés, ainda penetrava por essa embocadura e cobria as áreas de acumulação ainda submersas 

(em laranja, Figura 5), mas já se confrontava com as duas sólidas coroas (em amarelo) em contínuo 

processo de expansão pela agregação de sedimentos trazidos por ondas e correntes. O Poxim ainda 

desaguava diretamente no mar, embora   por um canal situado entre a Coroa Velha e a Coroa Nova, 

denominado Barra da Barreta,  e o rio Sergipe  direcionava sua energia para a  Barra do Sul. Nesse 

novo arranjo, a margem continental, formada por terrenos sólidos cortados pela barra do rio Poxim 

e pelas barras dos cursos d’água Tramandaí Pequeno e Tramandaí, passa a se constituir a margem 

direita do rio Sergipe.  

Embora em 1823 não existisse a cidade de Aracaju, já se exerciam as funções portuárias que 

motivaram a  transferência da capital de  São Cristóvão para aquela cidade, tanto que, no sítio onde 

ocorriam as embocaduras do Sergipe e do Poxim,  a Marinha exercia fiscalização e controle de 

embarcações por essa  Barra do Sul, como se pode deduzir   pela existência do farol e de casas de 

marinheiros e vigia instalados na margem direita de ambos os rios, mostrados nas cartas náuticas de 

1823 e 1894 (Figuras 5 e 6). 

A carta náutica da Figura 6 também assegura que em 1894 o rio Sergipe desaguava pela 

Barra do Sul, uma vez que a antiga e ampla embocadura se encontrava parcialmente obstruída pelas 

coroas Nova e do Meio (antigas Coroa Nova e Coroa Velha). 
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Figura 05. Carta náutica do porto de Aracaju, em 1823. Contornadas em vermelho, áreas amarelas emersas e 

áreas submersas em laranja, antes inexistentes na ampla embocadura marinha. Curso do rio Sergipe em  
direção à foz, ao sul, onde hoje é a Atalaia Velha, por força da formação de coroas que bloquearam 

parcialmente a ampla embocadura anterior. Foz do rio Poxim: antes  diretamente no mar  e agora 

indiretamente, pelo canal da Barra da Barreta (seta). Depósitos de areia em torno dos bancos (cor laranja), 
ainda submersos, expandiram as coroas Nova e Velha, em processo de assoreamento, perdendo 

navegabilidade. Ao norte, processo de junção da Coroa Velha ao Pontal do Propriá (seta), formando-se a 

atual Atalaia Nova. 

Fonte: Base cartográfica BRASIL. Ministério da Marinha, 1823. Desenho: Wanderley, 
20013 

 

 

3.2  Evolução dos Processos Flúvios-Marinhos  

 

 

O sistema flúvio-marinho Sergipe-Poxim consolidou-se na dinâmica interativa capitaneada 

pela formação da restinga  associada  a tômbulo e esporão, segundo estudos realizados por Monteiro 

(1962).  
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Para Christofoletti (1974) restinga é uma designação dada a barreiras ou cordões litorâneos 

formados por faixas arenosas, paralelamente à praia, tendo como pontos de apoio  os cabos e 

saliências do litoral. 

 

 

 

Figura 06. Situação do sistema Poxim-Sergipe em 1894: ampliação das coroas por processos naturais de 

sedimentação. Consolidação da nova foz do Sergipe, na Barra do Sul, enquanto a do Poxim ainda se fazia 
pela Barra da Barreta (seta), situada entre as duas coroas.  

Fonte: Base cartográfica BRASIL.Ministério da Marinha, 1894. Desenho: Wanderley, 2006. 

 

Na sua formação as restingas vão isolando do mar parcelas de água, que se transformam em 

lagoas litorâneas ou lagunas, tal como ocorreu com a maré do apicum, formada pelo trecho morto 

do rio Sergipe, que aparece  na Figura 4, após o fechamento da Barra do Sul. 

Coroas e ilhas também dão suporte à aglutinação de sedimentos em faixas coalescentes que 

originam as restingas, conforme Monteiro (1962), e expandem os bancos de areia que servem de 

pedestal para a fixação de mais sedimentos.  
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Registra Christofoletti (1974) que o crescimento das restingas tem uma consequência: 

barrando a embocadura dos rios faz com que eles se desloquem no mesmo sentido do seu 

crescimento e obriga os seus cursos a caminharem longitudinalmente à sua linha, como ocorreu 

com o rio Sergipe, que ao ter sua ampla embocadura progressivamente obstruída pelos sedimentos 

aglutinados nos bancos próximos à foz, desenvolveu-se longitudinalmente, estendendo-se na busca 

por uma saída para o mar, formando assim o canal do sul e a barra do sul, posteriormente 

assoreados e preteridos pela atual desembocadura.  

Esporões são cordões arenosos recurvados, gerados na extremidade da margem dos rios, nas 

embocaduras e também nas lagunas, sempre avançando para a outra margem. Segundo Wanderley 

(2006), nesse modelo descrito por Monteiro (1962), esporões avançaram da extremidade norte e da 

extremidade sul da Coroa Nova e da Coroa do Meio, e também se desenvolveram no interior da 

laguna, esgalhados das partes mais antigas do esporão principal. Desse modo, fraccionaram a 

laguna e  desencadearam intensa  sedimentação pelo  continuado aporte de materiais flúvios-

marinhos.  

Em continuação, os esporões formados na margem direita do rio, junto à Barra do Sul, ao se 

desenvolverem para o norte alcançaram a coroa mais próxima, permitiram a sedimentação e a união 

das coroas antigas e das embrionárias e responderam por grande parte da transformação da “coroa 

do meio” e da “coroa nova” em uma área continental, livre das águas do mar, mostrada na Figura 6.  

Para Monteiro (1962), o elemento finalizador do processo veio a ser o  tômbolo, 

denominação dada aos cordões arenosos que ligam uma ilha ou coroa ao continente,  gerado na 

extremidade da Barra do Sul, na margem direita da embocadura do rio Sergipe,  a partir do  esporão  

que avançou para a margem oposta e soldou na margem fluvial as coroas já unidas, fechando a 

barra do Canal do Sul. Este passa a ser considerado um braço ou trecho morto do rio Sergipe, já 

destacado na Figura 4. Formou-se assim a laguna, que evoluiu para uma planície de marés, 

popularmente chamada de “Maré do Apicum”.  

O estado final da construção natural da área de terra que hoje se constitui na grande parte do 

Bairro Atalaia e na totalidade do Bairro Cora do Meio é registrado na carta náutica de 1927 (Figura 

7), que mostra uma nova configuração geográfica do  espaço marítimo e estuarino do sistema 

flúvio-marinho rio Sergipe-rio Poxim, consolidado a partir do momento em que, sem saída pela 

Barra do Sul,  o rio Sergipe  despende toda sua energia  no alargamento e aprofundamento de um 

dos canais próximos do Pontal de Propriá, movimento que, segundo Lisboa (1926), é  ajudado por 
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uma cheia  extraordinária do rio que fez a correnteza do canal de  vazante abrir caminho, 

estabelecendo-se  a embocadura no mesmo lugar de atualmente: entre a Barra dos Coqueiros 

(Atalaia Nova) e a Coroa do Meio (Figuras   8 e 9).  

 

 
Figura 07. Ano de 1927. Estado final da construção natural da área de terra que hoje se constitui na grande 

parte do Bairro Atalaia e na totalidade do Bairro Coroa do Meio. Foz do Sergipe, posicionada ao norte, após 
o fechamento da Barra do Sul. O Canal do Sul torna-se um “braço ou trecho morto”, constituindo a “maré do 

apicum” e a Coroa do Meio assume a função de margem direita do rio Sergipe, mais avançada para o mar e 

exposta à arrebentação das ondas e à erosão. 
Fonte: Base cartográfica: BRASIL.Ministério da Marinha, 1927. Desenho: Wanderley, 2006 

 

Analisando-se o quadro evolutivo a partir de 1894, observa-se que a carta náutica deste ano 

(Figura 6) e a de 1927 (Figura 7) já registrava a presença de dois afluentes na margem direita do rio 

Sergipe: os rios Tramandaí Pequeno e o Tramandaí. Mesmo  considerando as distorções  da 

cartografia da época e as prováveis alterações naturais da área, pode-se afirmar que o Tramandaí 

Pequeno corresponde hoje ao canal da Avenida Anísio Azevedo, no qual conflui atualmente uma 

rede de canais de drenagem posicionados a montante, sendo uma parte artificialmente construída  e 
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uma outra,  maior e  artificializada, composta por leitos naturais de antigos riachos, cujas margens a 

cidade foi ocupando. 

A urbanização recente determinou o mesmo no Rio Tramandaí, hoje Riacho Tramandaí, 

canalizando-o em mais de 90% da sua bacia de drenagem.  

Com o completo fechamento da Barra do Sul pelo assoreamento e construção simultânea da 

área de terras chamada de Coroa do Meio, durante o qual também foi se fechando a Barra da 

Barreta, o Poxim prolongou seu estuário na direção contrária, ou seja, para o norte, até alcançar o 

rio Sergipe, conforme mostram as Figuras 7 e 8. Nessa nova configuração, entre a Coroa do Meio e 

a margem continental, em espaço abrigado de ondas e correntes e pleno de condições de deposição, 

formou-se uma planície de marés com características pantanosas e retenção de águas na laguna, 

alimentada pelo braço morto do rio Sergipe, já mostrada na Figura 4. Hoje conhecida como “maré 

do apicum”, aportam nesse espaço parcelas de água do Sergipe e do Poxim, vindo as do Sergipe 

tanto por correntes que ainda procuram a Barra do Sul quanto pelo extravasamento da onda de maré 

durante a preamar. No caso do rio Poxim, as parcelas de água escapam do seu próprio fluxo e se 

dirigem para a  “maré do apicum”. 

Segundo Wanderley (2006), formou-se na Coroa do Meio um misto de solos de mangue 

associados à planicie de marés e solos arenosos trazidos no processo de formação da restinga, 

permanentemente alimentados pelas correntes e ondas atuantes na embocadura. A foto da Figura 8 

mostra a Coroa do Meio, em 1971, ainda com sua superfície natural, composta por cerca de 60% de 

areias colonizadas por vegetação de restinga e 40% de solos paludosos com mangues, antes do 

Projeto de Urbanização, formando parte do Bairro Atalaia e o total do Bairro Coroa do Meio.  

De 1927 a 1971 a área de influência do sistema flúvio-marinho rio Sergipe-rio Poxim 

compõe uma paisagem de elementos naturais que prevalecem em meio à  ocupação urbana 

tradicional na Atalaia Velha e às escassas habitações de pescadores no futuro Bairro Coroa do Meio 

(Figura 7). Definições do curso e da foz marítima do rio Sergipe o colocam entre as duas margens, a 

da Atalaia Nova, recuada, e a da Coroa do Meio, avançada. Fluindo para o norte, o rio Poxim 

aparece comprimido entre a margem continental pela esquerda e a margem da Coroa do Meio, pela 

direita (Figura 7).  

Uma atenta observação da Figura 8 mostra o sistema flúvio-marinho, o Bairro Atalaia e a 

área da Coroa do Meio, em estado natural, antes das obras de urbanização e com os elementos 

ambientais ainda preservados.  
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Figura 08. 1971: Sistema Flúvio-Marinho rio Sergipe-rio Poxim. Coroa do Meio em estado natural, antes do 

projeto de urbanização. Canal ou talvegue junto à margem direita, devido à tendência de migração para o sul, 

no sentido da antiga foz (F). Foz do rio (G), em 1971, como atualmente. Solos arenosos de restinga (C)  e 
solos lamosos da  planície flúvio -marinha ou Maré do Apicum ( E), sob mangues alimentados pelos canais 

de marés. (D)  Desnível horizontal entre as extremidades das duas margens da embocadura do Sergipe, sendo 

a margem direita mais avançada. Letra F marca as adjacências da antiga foz marítima da Barra do Sul, 

próximo dos atuais  Hotel Beira Mar e dos arcos da orla. Embocadura do Tramandaí (A). (B) – Antigo Canal 
do Sul ou braço morto do rio Sergipe; (C) – Restingas de Atalaia e Coroa do Meio. D – Canais de circulação 

das marés E – Planície Flúvio-Marinha / Maré do Apicum; F – Local aproximado da antiga foz do rio 

Sergipe. G – Foz atual do rio Sergipe. 
Fonte: SUDENE; Base Fotogrametria, 1971. Desenho Wanderley, 2006. 

 

 

4  CONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO ATUAL A PARTIR DE EVENTOS RECENTES 

 

 

No final dos anos setenta o Projeto de Urbanização da Coroa do Meio remodela  a 

plataforma natural  com aterros e terraplenagem, onde se construiu   um novo bairro, contornado 

por pistas marginais que revertem de dissipativa para intermediária a refletiva a margem fluvial 

direita do rio Sergipe. Este novo quadro urbano traz de volta os fenômenos de instabilidade da 

embocadura do Sergipe, em que o assoreamento foi combatido com dragagens no final do século 

XIX e por último em 1972, sem muito sucesso. 
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Contudo, inicia-se desde então uma fase exposta à dinâmica marinha erosiva com 

desmoronamentos da margem direita, que demandou um conjunto de intervenções mitigadoras e re-

orientadoras dos fluxos, podendo-se afirmar que o funcionamento do sistema se desorganiza por 

conta de energias imputadas e da busca de  um novo equilíbrio dinâmico, de 1985 a 1992. Novas 

obras nos municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, especialmente o molhe da Atalaia Nova e 

os espigões da Coroa do Meio, terminaram por estabilizar a embocadura, mas sem negar o poder 

erosivo da corrente fluvial, cuja tendência de buscar a sua antiga foz da Barra do Sul ocasionou  

episódios de clara mobilidade do talvegue do canal fluvial para a direita.  

As figuras 9 e 10 mostram a evolução da superfície natural para urbanizada e o 

posicionamento dos elementos do sistema flúvio-marinho  no período 1984 a 2013. 

 

  

Figura 09. Quadro ambiental do sistema flúvio - marinho rio Sergipe-rio Poxim em 1984-1986. Posição do 

canal do Sergipe junto à margem direita (A e B). Embocadura do Poxim prolongada para nordeste, em busca 

da sua confluência no Sergipe, na Praia Treze de Julho (vermelho). Em verde, extremidades das 

embocaduras do Sergipe e do Poxim. 
Fonte: SEPLANTEC; FAB- Força Aérea Brasileira. Aracaju, SE. 1984, 1986. Desenho: Wanderley, 2006. 

 

A foto aérea de 2003 (Figura 10) mostra a plena ocupação urbana da Coroa do Meio, a 

consolidação do manguezal remanescente na Maré do Apicum, a posição das intervenções 

estabilizadoras da foz, como o molhe da Atalaia Nova e os espigões da Coroa do Meio, e o canal do 

rio Sergipe, alinhado para o centro, como efeito dos espigões.  

 

A B 
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Figura 10. Panorama ambiental em 2003. Posicionamento das intervenções para estabilização da embocadura 

do Sergipe. Indução do canal para o centro. Redução da erosão. Em verde, a área de confluência do Poxim 

no Sergipe e o crescimento do manguezal do Bairro Treze de Julho. 
Fonte: SEPLAN-Secretaria de Estado do Planejamento de Sergipe; PRODETUR. 2003. Desenho: 

Wanderley, 2006. 

  

 

5 BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nos últimos quarenta anos, o somatório dos efeitos da dinâmica natural marinha e flúvio-

marinha, das intervenções construtivas da urbanização da Coroa do Meio, das  consequentes obras 

de contenção da erosão e das destinadas à estabilização da foz do rio Sergipe provocaram,  

conjuntamente,  notáveis transformações no contexto físico-geográfico litorâneo dos  rios Sergipe-

Poxim, alcançando aparente estabilidade do sistema flúvio-marinho em  uma situação de equilíbrio 

dinâmico. 

A imagem de 2013, mostrada na Figura 11, mostra o avanço da planície de marés na área de 

confluência do Poxim no Sergipe e a expansão do manguezal desde a Maré do Apicum até o 
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desaguadouro do Riacho Tramandaí e o canal da Av. Anísio Azevedo, na Av. Beira Mar do Bairro 

Treze de Julho.  

 Contudo, ocorrências erosivas nas praias vizinhas à foz do rio Sergipe vem sendo 

registradas, e alterações morfológicas no pontal prolongado da Coroa do Meio para o leito do rio 

Sergipe aparecem claramente nas fotos de satélite das figuras 12 e 13. 

Recentemente, uma inusitada ocorrência a jusante da confluência do Poxim,  Sergipe, junto 

à Av. Beira Mar, no trecho final da Praia Treze de Julho,  chama a atenção pela agressividade das 

ondas e pelos  riscos à mureta de proteção da pista, que parece indicar uma possível  relação do 

fenômeno com o curso do rio Poxim, por ocorrer na área de influência direta da sua confluência. 

Como admissível, o poder público  interditou o fluxo de veículos, nesse trecho, enquanto não se 

evidenciam os fatores causais do fenômeno e as soluções adequadas. Pode-se questionar a 

possibilidade de uma nova variável, talvez associada à dinâmica flúvio-marinha na área de 

confluência do Poxim com o Sergipe, para onde confluem também as águas do riacho Tramandaí e 

as águas do canal da Av. Anízio Azevedo, responsáveis por transporte e deposição de sedimentos 

nessa margem fluvial. Observa-se que  junto ao cone de deposição colonizado por manguezais vem 

se formando um banco de areia, cuja origem pode estar  vinculada tanto à entrada de sedimentos 

pela embocadura do Sergipe quanto a fatores oriundos do Poxim, ou a ambos, o que remete à 

possibilidade do Poxim ser um elemento de influência na dinâmica flúvio - marinha do Sergipe, não 

levada em conta nos estudos anteriores.  
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Figura 11- Quadro ambiental do sistema flúvio-marinho rio Sergipe-rio Poxim.  

Fonte: Imagem GEOEYE [USA:s-n], 2013. Desenho Lílian Wanderley, 2013 

 

 

 As Figuras 11 e 12 retratam a confluência do Poxim no Sergipe em 2003 e 2013, 

visualizando-se a planície-flúvio-marinha e o pontal prolongado da Coroa do Meio. Em dez anos, 

observa-se de um lado o avanço do manguezal sobre a planície e do outro a recente retração do 

pontal, indicando para este último a sujeição à dinâmica erosiva local.  

 

 
Figura 12. Ano de 2003. Confluência do rio Poxim no Sergipe. Em vermelho o pontal prolongado da Coroa 
do Meio para o leito do Sergipe. Em amarelo a planície flúvio-marinha do Poxim com seus tributários o 

Riacho Tramandaí e o Canal da Av. Anísio Azevedo. 

Fonte: Imagem GEOEYE [USA:s-n], 2003. Desenho Lílian Wanderley, 2013 
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Figura 13. Ano de 2013. Área da confluência do Poxim no Sergipe (em amarelo). Notável redução do 

tamanho e alteração na forma do pontal prolongado da Coroa do Meio, indicativas de erosão (em vermelho).  

Fonte: Imagem GEOEYE [USA:s-n], 2013. Desenho Lílian Wanderley, 2013 

 

Os objetivos a serem perseguidos na investigação das relações físicas e ambientais da bacia 

costeira do rio Poxim, em Aracaju, tanto a jusante quanto a montante da confluência desse rio no rio 

Sergipe,  propostas nesse projeto de pós-doutorado, implicam hipóteses que emergirão ao longo da 

pesquisa e requerem a busca e o uso de  elementos consistentes que se fundirão por meio da 

dedicada observação dos fenômenos em curso. 

 Com isso já concordava Fernando Viriato de Miranda Carvalho, em seu estudo sobre 

portos no Brasil (CARVALHO, 1930, p.7), ao afirmar que                            

[...] [a] observação é o caminho que conduz ao conhecimento seguro das 

leis naturais e das particularidades dos phenomenos locaes. Sem o 
conhecimento aprofundado dos factores do regimen da costa, não ha 

como seguir, no projecto, o sábio aforismo: 

Naturae nom imperatur nisi parendo (1) 

e os projectos que discrepam desse conselho fracassam infallivelmente.  

(1) Para governar a natureza urge começar por obdecel-a.  
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RESUMO 

A comercialização agrícola se apresenta como atividade complexa dentre aquelas que envolvem o 

“sistema da agricultura”, uma vez que opera no momento em que a produção assume a condição de 

mercadoria, na ponta da cadeia. Essa condição envolve a integração de mercados, compreendendo 

diversos segmentos que se apropriam da produção e passam a impor metas de quantidade e de 

qualidade, formando cadeias, redes ou arranjos produtivos. O presente trabalho buscou apresentar 

uma análise teórica e histórico-espacial sobre a cadeia produtiva e a comercialização de produtos 

agrícolas no Brasil, com ênfase nas relações espaciais. Essas reflexões partiram de questionamentos 

sobre as especificidades existentes na cadeia produtiva e na comercialização agrícola. Para a 

constituição desse estudo foram realizados levantamentos bibliográficos e análise as seguintes 

categorias: “cadeia produtiva”, “comercialização agrícola” e “políticas agrícolas” no Brasil. Nesse 

país, a atividade agrícola e sua comercialização é historicamente dinâmica, tendo acarretado o 

enlace da relação campo-cidade em várias regiões e contribuído para a formação de “arquipélagos 

urbano-econômicos”. Durante quase quatro séculos o país se voltou inteiramente à produção de 

gêneros agrícolas para exportação. A partir do século XX, a utilização de capital, tecnologia e 

informação nas atividades produtivas do campo criou uma nova relação rural-urbana, na qual o 

Estado participou com investimentos e auxiliou para a associação do capital privado nacional com o 

internacional na implementação de infraestrutura, incentivos fiscais, programas e pesquisas. 

Palavras- Chave: Comercialização Agrícola, cadeia produtiva e Políticas Agrícolas. 

 

ABRSTRACT 

The agricultural marketing itself is the complex activity among those involving the “system of 

agriculture”, since it operates at the time of production assumes the condition of merchandise, in the 

end of the chain. This study aimed to present a theoretical analysis of the production chain and 

some contemporary public policies that contributed to the marketing of agricultural products in 

Brazil. This study sought to present a theoretical analysis and historical space on the supply chain 

and marketing of agricultural products in Brazil, with emphasis on spatial relationships. These 

reflections of the questions left about the particularities in the production chain and in agricultural 
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marketing. This literature review was conducted by theoretical analysis of the following: 

"production chain", "Agricultural Marketing" and "Public Policies in Brazil”. In this country, 

farming and marketing is historically dynamic, having led to the linkage of rural-urban ratio in 

various regions and contributed to the formation of "urban-economic archipelagos." For nearly four 

centuries the country has turned entirely to the production of agricultural export genres. From the 

twentieth century, the use of capital, technology and information in the productive activities of the 

field created a new rural-urban ratio in which the state participated in investments and helped the 

association to the national private capital with the international implementation of infrastructure, 

incentives, programs and research.  

Key Words: Agricultural Marketing, supply chain and agricultural policy.  

 

 

RESUMEN 

La comercialización agrícola se presenta como una actividad compleja entre las que implican el 

"sistema de la agricultura", una vez que opera en el momento en que la producción se lleva a la 

condición de mercancia, en la punta de la cadena. Esta condición implica en la integración de los 

mercados, que comprende varios segmentos que apropiarse de la producción y comenzar a imponer 

objetivos de cantidad y calidad, formando cadenas, redes o arreglos productivos. Este trabajo tuvo 

como objetivo presentar un análisis teórico y histórico-espacial sobre la cadena productiva y la  

comercialización de productos agrícolas en Brasil, con énfasis en las relaciones espaciales. Estas 

reflexiones surgió de los cuestionamientos acerca de las especificidades que existen en la cadena 

productiva y en la comercialización agrícola. Para la constitución de este estudio se realizaron 

levantamientos bibliográficos y análisis de las siguientes categorías: “cadena productiva”, 

“comercialización agrícola” y “políticas agrícolas” en Brasil. En este país, la actividad agrícola y su 

comercialización es históricamente dinámico, y condujo a la vinculación de la relación campo-

ciudad en varias regiones y han contribuido para la formación de “archipiélagos urbano-

económicos”. Durante casi cuatro siglos, el país se volvió por completo a la producción de 

productos agrícolas para la exportación. Desde el siglo XX, el uso del capital, tecnología y 

información en las actividades productivas del campo creó una nueva relación rural-urbana, en el 

cuál el estado participó con inversiones y ayudó para la asociación del capital privado nacional con 

el internacional en la implementación de infraestructura, incentivos fiscales, programas e 

investigaciones. 

Palabras-clave: Comercialización Agrícola; Cadena Productiva y Políticas Agrícolas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A comercialização agrícola se apresenta como atividade complexa dentre aquelas que 

envolvem o “sistema da agricultura”, uma vez que opera no momento em que a produção assume a 

condição de mercadoria, na ponta da cadeia
1
. Essa complexidade reflete a dinâmica que a atividade 

                                                
1 Sob a ótica marxista, a mercadoria é produzida pelo trabalho e seu valor é calculado pelo tempo de trabalho 

despendido na produção. Logo, ela materializa-se na produção, que antecede a comercialização. 
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assume e que atualmente envolve o circuito integrado de mercados, abrangendo diversos segmentos 

e setores que se apropriam da produção e passam a impor metas de quantidade e de qualidade, 

formando cadeias, redes ou arranjos produtivos. 

O acordo de vontade dos produtos agrícolas apresenta características particulares quando da 

articulação, interação e dispersão de bens e serviços, pois organiza fluxos de atividades relacionadas 

à agricultura através da produção e da organização espacial para sua comercialização. Esse processo 

envolve vários atores sociais que compõem a cadeia produtiva, integrando etapas de beneficiamento 

ou processamento.  

Essa cadeia tende a se estender ou encolher conforme a demanda econômica por um 

determinado produto, variando assim no tempo, no espaço e no número de atores envolvidos para 

promover a interação produtor-consumidor. 

Nesse contexto, o artigo em tela tenta apresentar essa temática, inicialmente a partir de uma 

análise teórica e histórico-espacial sobre a cadeia produtiva e a comercialização de produtos 

agrícolas no Brasil, com ênfase nas relações espaciais. Essas reflexões implicam questionar as 

particularidades existentes na cadeia produtiva e as atribuídas a comercialização agrícola em meio a 

função e a estrutura presentes nesse segmento da economia rural. 

Para a constituição desse estudo foram realizados levantamentos bibliográficos e análise as 

seguintes categorias: “cadeia produtiva”, “comercialização agrícola” e “políticas agrícolas” no 

Brasil. Por estes foram analisadas as definições de comercialização agrícola, suas estruturas e 

funções da cadeia produtiva, analisando os atores que a constitui; e a ocorrência desses processos no 

espaço brasileiro, assim como os impactos para a economia nacional. 

 

 

2 UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DOS PRODUTOS DA 

AGRICULTURA 

 

 

A cadeia produtiva compreende os alicerces do processo produtivo e a configuração de fases 

pelas quais os produtos passam por determinadas estruturas (processamento, armazenamento e etc.) 

até alcançar o mercado consumidor, podendo ser iguais, padronizados ou diferentes, destacando 

especificidades locais e regionais, ou ainda, evidenciando a integração dos atores sociais e 

institucionais que visam minimizar problemas e tornar mais eficiente a cadeia. Essa concepção é 
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típica de produtos de commodities, não abarcando as “cadeias curtas” onde não existe em seus 

segmentos alterações na estrutura dos produtos. 

O sentido de cadeia produtiva tem se aprimorado e agregado novos elementos no contexto 

da nova economia internacional. Este contexto, com suas características básicas de fluxo instatâneo 

de capitais financeiros, abertura de mercados, desenvolvimento das telecomunicações, mudanças 

nos papéis dos Estados-nação e nas relações de produção-consumo, tem contribuído para o 

aparecimento de novas estratégias sócio-econômicas no que se referem aos setores de produção, 

comércio e consumo de alimentos.  

Isso decorre do envolvimento de vários atores sociais e coletivos, entre os quais: 1- 

fornecedores de insumos, representados por empresas que têm por finalidade ofertar implementos 

agrícolas e tecnologia; 2- agricultores, que trabalham diretamente a terra, com a finalidade de 

produzir alimentos; 3- Processadores, representados pelas “[...] agroindústrias que podem pré-

beneficiar, beneficiar ou transformar os produtos in-natura (SILVA, 2005, p.02); 4- Comerciantes, 

que na forma atacadista, têm por função distribuir as mercadorias para postos de venda, e na forma 

varejista, comercializando o produto para o consumidor final; completando-se com, 5- o mercado 

consumidor, que está na ponta do processo de comercialização. O arranjo desses atores econômicos 

fundamenta uma ampla compartimentação da cadeia produtiva em várias etapas até chegar ao 

mercado consumidor final. 

A cadeia de produtos agrícolas começou a impor mudanças no padrão da realização 

produção-consumo no Brasil a partir da década de 1960, face ao crescimento de empreendimentos 

agroindustriais que passam a ser entendidos como uma sucessão de operações de transformação; um 

conjunto de relações comerciais e financeiras; um conjunto de ações econômicas que valorizam os 

meios de produção e seus resultados e asseguram a articulação das operações (BATALHA, 2007).  

Essa transformação no campo contribuiu para a constituição de novas cadeias produtivas 

agroalimentares. Na perspectiva de Vilela (1999, p.43), a estrutura dessa cadeia tem se alongado e 

agregado outras empresas ligadas ao setor de serviços, tanto os voltados a produção, no caso a 

terceirização, quanto aos de pessoas, tipo personalizado; e a logística, no que se refere a 

distribuição. Sendo assim, 

 

Esse processo de alongamento da cadeia vem acompanhado de um processo de 

agregação de valor ao produto [...]. Assim, muitos produtos chegam, muitas vezes, 
à mesa do consumidor com um preço até 500% superior ao pago ao produtor. O 

que é novo neste processo é que a apropriação destas margens ocorre no elo da 

intermediação (logística, distribuição, marketing, comercialização), momento do 
processo em que devem ser concentrados os esforços para a compreensão dos seus 
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mecanismos de funcionamento, de forma a situar os diversos agentes, com suas 

respectivas importâncias, na relação produção-consumo agroalimentar (VILELA, 

1999, p.44-45). 

 

A modernização desses suportes na cadeia produtiva é atribuída à associação de um 

conjunto de atividades que visam facilitar o fluxo de produtos do ponto de aquisição de matéria-

prima até o ponto de consumo final e também dos fluxos de informações que colocam os produtos 

em movimento, de modo a obter níveis de serviços adequados aos clientes, com o menor custo 

possível. Neste sentido, para que haja a concretização da comercialização, em meio às etapas da 

cadeia de produção, são necessários produtores, intermediários, transportadores, comerciantes 

varejistas e consumidores. Assim, a participação do comerciante e do transportador torna-se 

essencial na integração das áreas produtoras aos mercados internos e externos o que torna 

determinante o segmento da logística, um dos pontos chaves em ganho de tempo do produto.  

Assim, o segmento do transporte mostra-se responsável pela concretização da cadeia da 

comercialização, que é majoritariamente rodoviário, representado pelos caminhões. Esses veículos 

são responsáveis pelo transporte de cerca de 70% dos produtos agrícolas comercializados no Brasil, 

“[...] enquanto que perto de 30% são repartidos entre o transporte fluvial, marítimo, ferroviário e, 

em menor escala, o aéreo (CORTEZ, 2002, P. 27). Entre os veículos em circulação, os caminhões, 

representam cerca de 950 mil unidades, sendo os refrigerados representados por cerca de 18 mil 

unidades (CORTEZ, 2002). 

Por conseguinte, a comercialização de produtos agrícolas está inserida no contexto da cadeia 

da produção que interage em um processo de oferta de produtos ou serviços com o complexo e 

multifacetado mercado consumidor. A constituição e efetivação dessa cadeia não ocorrem da 

mesma forma em todos os lugares, uma vez que, “[...] cada arranjo depende de inúmeras variáveis, 

que normalmente estão associadas aos contextos regionais e as exigências de mercado” (SILVA, 

2005, p.05).  

 

 

3 COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA: PROCESSO, FUNÇÃO, FORMA E ESTRUTURA 

 

 

A comercialização agrícola envolve a transferência de bens, no caso a produção agrícola ou 

produtos semi-processados aos consumidores. Na perspectiva funcionalista, a comercialização 
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agrícola perpassa a teoria e a prática de comércio, envolvendo “[...] todas as atividades, funções e 

instituições necessárias à transferência de bens e serviços dos locais de produção aos de consumo” 

(STEELE, 1971, p.23). Além disso, a comercialização compreende atividades que resultam “[...] na 

transformação dos bens, mediante utilização de recursos produtivos – capital e trabalho - que atuam 

sobre a matéria-prima agrícola” (BARROS, 2007, p.01). 

Tais concepções referendam a agricultura como uma atividade primária persistente, cujos 

resultados são apresentados como intermediários na interfase produção-consumidor. Essa 

intermediação, em sua função contribui para valorizar os produtos. Desta forma, a comercialização 

agrícola é uma esfera da circulação de mercadorias e da circulação de capitais, pois esse processo 

direciona a produção agrícola para que o mercado seja na forma in natura ou (semi-) processada, 

considerando a natureza dos agentes econômicos envolvidos (capital comercial, capital agrário, 

unidades familiares, cooperativas e a agroindústria) e de suas lógicas de reprodução.  

Desse lado, a inter-relação dos diversos “agentes da circulação” define os preços dos 

produtos agrícolas no mercado, isso porque os preços finais são resultantes do preço da produção, 

da qualidade, da sazonalidade e claro, da circulação da mercadoria, a qual pode envolver muitos 

outros atores que intermedeiam esse processo. 

A cadeia da comercialização não opera da mesma forma para todos os produtos agrícolas, 

ela depende de variáveis estruturais como: as alterações de posse, ou seja, a transferência do 

produto, do produtor ao consumidor final, a partir do intermediário; 2- forma, que remete a 

transformação do produto, da forma bruta em produto beneficiado/processado e em condições para 

consumo; 3- tempo, uma vez que, a produção agrícola é sazonal e o consumo deve ocorrer durante 

todo o ano, por isso recorre-se ao armazenamento e a conservação de alimentos, até alcançar o 

consumidor final; e 4- espaço, decorrente do consumo dos produtos agrícolas que ocorrerem fora de 

sua região de produção, sendo necessária a presença do intermediário no processo de transporte até 

os locais de consumo (Marques e Aguiar, 1993).  

No Brasil, essa variação ocorre em função das condições naturais e econômicas. As 

condições econômicas se justificam nos fatos históricos e das políticas agrícolas implementadas 

pelo Estado no incentivo à produção e para a consolidação de espaços de comercialização. Por suas 

dimensões espaciais, o Brasil apresenta aptidão para o plantio de diversas culturas agrícolas, desde 

as que perpassam climas tropicais a temperados, além disso, possui solos e disponibilidade de água 

que favorecem quase todas as regiões nacionais.  
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Desse modo, as políticas agrícolas são determinadas por produtos e a intervenção Estado 

pode ser observada tanto em seu caráter emergencial, como também na estratégia de 

desenvolvimento da agricultura sendo um dos principais segmentos atuais da economia brasileira, 

particularmente para o mercado de exportação. Os financiamentos ligados a comercialização é de 

fundamental importância face a existência de gargalos estruturais, como é o caso do armazenamento 

e beneficiamento, e que recentemente tem dado prioridade por parte do governo federal. 

 

 

4.1. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO BRASIL 

 

 

4.1.1. Práticas Comerciais: Do período Colonial ao Século XIX 

 

 

A comercialização de produtos agrícolas historicamente sempre foi dinâmica no Brasil. Isso 

decorre do modelo de colonização imposta, da extensão territorial, da diversidade e das tendências 

produtivas, bem como da evolução dos sistemas técnicos que incluem ciência, informação e os 

modos de organização e regulação do trabalho social, impostos e estruturados no país. 

O modelo de colonização imposto ao Brasil, mesmo no período pré-técnico (SANTOS, 

2001), acabou estruturando o seu mercado de produtos agrícolas aos interesses lusitanos que, 

inicialmente, se fixou na extração de madeiras e, posteriormente, na monocultura de produtos de 

grande valor econômico nos mercados da Europa, a exemplo da cana-de-açúcar, do café e do fumo, 

que impulsionaram o setor agrícola da antiga colônia e tornou o Brasil, uma espécie de “celeiro 

agrícola” do mundo, durante grande parte do período colonial.  

O Brasil, por aproximadamente três séculos, se voltou à produção de produtos agrícolas para 

exportação, deixando os gêneros alimentícios voltados ao consumo interno, a cargo dos escravos e 

brancos livres, que promoviam cultivos às margens das plantations. Assim, verifica-se que a 

tradição monocultora dificultou a organização de um sistema policultor voltado ao mercado interno. 

Segundo Prado Júnior (1942, p. 26), 

 

Se vamos à essência da nossa formação veremos que na realidade nos constituímos 

para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde, ouro e diamantes, 

depois algodão, e em seguida café para o comércio europeu. E nada mais que isto. 
É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a 
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qualquer outra coisa, que se organizarão a sociedade e a economia brasileira. Tudo 

se disporá naquele sentido: a estrutura, bem como as atividades do país. Virá o 

branco europeu para especular, realizar um negócio; inverterá seus cabedais e 
recrutará a mão-de-obra que precisa: indígena ou negros importados. 

 

No século XIX, o país exportava para várias partes do mundo, expressivas quantidades de 

açúcar, café, cacau, algodão, arroz, além de madeiras e matérias-primas variadas de extração 

vegetal. Tal fato foi possível, segundo Santos (2001, p.31), através da invenção e difusão das 

máquinas, típico do período técnico, no qual alguns espaços foram mais privilegiados que outros e 

acarretou a formação de “arquipélagos econômicos”. Aliado a questão técnica, foram observadas as 

primeiras imposições estruturais visando à integração das regiões brasileiras e a integração do país a 

novos mercados exógenos. Entre as infraestruturas, Santos (2001), destaca: 

 

Os portos, lugar de solidariedade entre navios, rotas de navegação e zonas 

produtivas, as ferrovias, as primeiras estradas de rodagem e usinas de eletricidade 

permitiram a constituição dos primeiros sistemas de engenharia no território 
brasileiro. [...] As primeiras linhas regulares de navegação entre o Brasil e o Velho 

Mundo, a partir de 1850, convidam à construção de cais nos portos do Rio de 

Janeiro, Bahia, São Luiz do Maranhão, Recife, Cabedelo e as docas em Belém do 

Pará, que até então operavam como pontos de um precário desembarque. No Rio 
de Janeiro, as novas infra-estruturas portuárias nascem em solidariedade com as 

primeiras estradas de ferro, como a Pedro II (SANTOS, 2001, p. 33). 

 

Além disso, através do impulso dado a imigração européia para o meio rural, iniciou-se a 

especialização agrícola no território, que rompia com a tradição da monocultura em bases 

latifundiárias e introduziam culturas voltadas à demanda interna, principalmente no extremo sul do 

país, com cultivos de alfafa, aveia, centeio, cevada e trigo. Nesse espaço passariam a ser cultivados 

vinhedos, para a fabricação de vinho, e frutas não tropicais, como maçã, pêra, marmelo, pêssego, 

que posteriormente se irradiariam com êxito para outras regiões. Na região norte, focava-se o 

cultivo de seringueira e de guaraná, enquanto na região nordeste se produzia a carnaúba e o babaçu. 

Posteriormente, com a imigração de japoneses para o Brasil, principalmente para o sudeste, 

começa-se a produzir a horticultura e a pomicultura.  

 

 

4.1.2 Políticas Agrícolas e a Comercialização Agrícola no Brasil do Século XX 

 

 



Cadeia Produtiva e Comercialização Agrícola no Brasil                                                                                                 89 
 

                    Edição Especial dos 30 anos do NPGEO                                                   GEONORDESTE, Ano XXIV, n.2, 2013. 

No século XX, as políticas agrícolas (e econômicas em geral) estimularam os investimentos 

em infraestruturas, com a instalação de redes viárias aliadas ao desenvolvimento da engenharia de 

comunicação que se colocaram como algumas das mais importantes variáveis estratégicas de 

conexão do país com suas regiões, pois diminuiriam distâncias e condicionariam trocas rápidas nas 

redes de mercado. Nesse sentido, a intervenção do Estado foi sentida a partir da aptidão produtiva 

de cada área com investimentos em infraestrutura que possibilitaram a organização e a distribuição 

dos produtos. 

Essa ação é sentida desde a década de 1920, com a construção das primeiras malhas 

rodoviárias no Brasil que se iniciaram com o programa de combate a seca no Nordeste. Ainda nessa 

década era inaugurada a primeira rodovia pavimentada, Rio-Petropólis. 

Na fase Desenvolvimentista (1930-1961), cujo ideário preconizava o desenvolvimento 

econômico por meio de política de investimento estatal, bem como da inserção do capital 

estrangeiro, o Brasil passaria por transformações sociais e econômicas. Nessa fase, a “integração 

rodoviária nacional” do governo Vargas era impulsionada a partir da criação do Fundo Rodoviário 

Nacional (1946), formado através de tributos oriundos da venda de combustíveis e derivados, com a 

finalidade de construir estradas. 

Nesse período, a ação do estado na agricultura era sentida principalmente na política dos 

preços mínimos. Tal política foi instituída no governo de Getúlio Vargas e estabelecia o preço 

mínimo para os portos de embarque e para grandes centros de consumo (Beskow, 1999). Tal 

política era utilizada como critério para operações de compra e financiamento e como assistencial 

para produtores e cooperativas, principalmente nos cultivos de algodão e de trigo. 

Ainda na década de 1950, a implementação de programas visando o desenvolvimento rural 

foram propostos para a região Nordeste do país, tendo iniciado com a criação da Superintendência 

De desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que promoveu a transformação da agricultura, da 

industrialização e incentivou os incentivos às exportações. Nesse momento foram criados 

programas que se estenderam entre as décadas de 1970 e 1980, como o Programa de Apoio do 

Pequeno Produtor Rural (PAPP); o Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE) e Programa de 

financiamento federal, como o Financiamento do Nordeste (FINOR) e o Fundo Constitucional do 

Nordeste (FNE) (Souza, 1997). 

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) não houve preocupação para com a 

expansão do setor agrícola do país, mas teve importância a expansão da malha rodoviária do país, e 

a implantação da indústria automobilística nacional (1957). 
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Entre 1960 e 1970, o Brasil aderiu ao pacote tecnológico norte-americano, denominado 

“Revolução Verde”. Esse pacote definiu mudanças na base produtiva do país, com a implementação 

de maquinaria, insumos, fertilizantes e defensivos químicos. 

Nesse momento, o Estado teve importante influência na modernização agrícola, pois, era de 

seu interesse o crescimento do setor para apoiar a urbanização e a industrialização, consolidar o 

modelo desenvolvimentista no Brasil e por vezes, manter superávits na balança comercial. Desta 

forma, observa-se que,  

 

[...] a agricultura passou a ocupar posição subordinada, tanto no nível econômico 

como no das decisões, passando a liderança do processo ao setor urbano-industrial, 

ressalvadas as profundas fragmentações existentes não apenas no interior destes 
setores, mas no conjunto das elites ( GONÇALVES NETO, 1997, p.137).  

 

A utilização de capital, tecnologia e informação nas atividades produtivas do campo criou 

uma nova relação rural-urbana que pode ser relacionada à abordagem do continuum, onde “[...] o 

avanço do processo de urbanização é responsável por mudanças significativas na sociedade em 

geral, atingindo também o espaço rural e aproximando-o da realidade urbana” (MARQUES, 2002, 

p.100). 

Nesta articulação dos espaços rurais-urbanos, o Estado participou com investimentos e 

contribuiu para a associação do capital privado nacional com o internacional na implementação de 

infraestrutura, incentivos fiscais, programas e pesquisas. 

Entre os programas que visam o desenvolvimento do meio rural brasileiro destacam-se: 

 

PROTERRA (1971) – Programa de Redistribuição de Terras e Estímulos a 

Agroindústria do Norte e Nordeste; PROVALE (1972) – Programa Espacial para o 
São Francisco e o; POLOAMAZONIA – Programa de Desenvolvimento das Áreas 

da Amazônia. Na região Centro-Oeste destaca-se a criação do PROAGO (1973) – 

Programa de Garantia de Atividade Agropecuária; POLOCENTRO (1975) –  
Programa de Desenvolvimento dos Cerrados; PRODECER (1976) – Programa 

Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento Agrícola da Região dos Cerrados (MATOS, 

2006, p.69).  

 

Além desses programas, o crédito rural foi outro significativo impulso para a modernização 

da agricultura brasileira. Segundo Gonçalves (2008), esse crédito foi instituído em escala nacional, 

com a criação do Sistema Nacional do crédito Rural (SNCR), na metade da década de 1960, 

visando o financiamento de fertilizantes, sementes, máquinas e defensivos. Esse programa 

justificou-se pela escassez de alimentos verificada desde a década de 1950 e no incentivo estatal na 
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implementação da reforma agária na década de 1960, com objetivo estrutural de ampliação do 

mercado interno e contraditoriamente na consolidação da burguesia industrial monopolista com 

seus complexos agroindustriais (Graziano da Silva, 1999).  

Destarte, o período de 1964 a 1980 é demarcado por intervenção direta do Estado na 

economia, principalmente no que se refere aos elementos comerciáveis, ou seja, na consolidação de 

políticas urbano-industriais e depois no crescimento da agropecuária no país. Nesse momento, a 

política agrícola centrou-se principalmente no crédito para o setor rural, que desejava responder as 

necessidades de modernização da agricultura brasileira. Todavia, o segmento rural até então era 

analisado como entrave para a economia, pois ela continuava dependente de fatores exógenos, ou 

seja, só tinha valor quando agregava demanda internacional.  

Na década de 1970, a produção per capita de produtos agrícolas ainda era pequena, 

demonstrando que a agricultura brasileira não havia expandido sua produção de alimentos. Nesse 

mesmo período, o Estado, através de políticas agrícolas, alavancou o processo de modernização da 

agricultura brasileira e contribuiu para viabilizar as transformações estruturais do campo, através da 

criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e da Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER). Essas empresas tinham por objetivo 

promover respectivamente, o desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao campo e a prestação de 

orientação técnica e de extensão rural. Como política territorial essas entidades estariam 

pulverizadas em todo o território nacional, a depender da atividade produtiva dominante. 

Além disso, o desenvolvimento de portos e aeroportos, na década de 1970, não só foram 

importantes para a circulação de mercadorias nacionais em nível interno e externo, como também, 

foram essenciais para o desenvolvimento rural e para a articulação rural-urbano, por meio da 

implementação de programas estatais, que pretendiam modernizar, estimular a circulação e a 

comercialização de produtos agrícolas, impulsionando assim, o segmento primário da economia 

brasileira. 

Entre esses programas, o Estado passaria a implantar Centros de Abastecimento (CEASAS), 

com o intuito de dinamizar a comercialização de mercadorias agrícolas, concentrando o comércio 

no modo atacadista. Esse projeto seguiu o modelo da Central Geral de Abastecimento do Estado de 

São Paulo (CEAGESP) – “maior mercado atacadista da América Latina” (CORTEZ, 2002, p. 23). 

Segundo Cortez (2002), o Brasil conta com cerca de 50 CEASAS, que distribuem cerca de 

25 milhões de toneladas de frutas e hortaliças/ano. Essas centrais de abastecimento encontram-se 

localizadas próximo do mercado consumidor, fato que favorecia a comercialização e circulação de 
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produtos agrícolas. Contudo, a infraestrutura dessas centrais tem ficado obsoleta e sem capacidade 

de se adequar as condições mercadológicas, isto é, elas não contam com sistema de refrigeração, 

falta energia elétrica e tecnologias capazes de manter os produtos com qualidade. 

Para Santana (2005, p.33), 

 

O governo brasileiro estimulou a criação de centrais nas principais cidades do país, 

principalmente nas capitais, que já se destacavam como principais centros 
consumidores. Atualmente, além das capitais há centrais nas principais cidades que 

em alguns casos são denominados apenas de mercados. 

 

Dentro o período militar, o segmento agrícola só ganhará impulso propriamente, a partir do 

projeto de Metas e Bases para a Ação de Governo e do I Plano Nacional de Desenvolvimento - 

PND (1972-1974), quando a agricultura deixa de ser vista como um entrave para a economia; e 

posteriormente, no II PND, quando o setor torna-se mais dinâmico e é evocado a suprir as 

necessidades de alimentos, de matérias-primas agrícolas e de produtos agrícolas industrializados, 

num momento em que se configurava uma crise mundial. Com isso, visualiza-se que, as políticas 

agrícolas brasileiras sempre tiveram por objetivo atender as solicitações do grande capital nacional 

e internacional. 

A partir da década de 1980, os financiamentos em escala nacional para o segmento 

agropecuário foram diminuídos significativamente, se restabelecendo na segunda metade da década 

de 1990, quando os créditos de investimentos passam a ser ministrado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (Gonçalves, 2008).  

Entre os principais programas voltados para o desenvolvimento rural e efetuados por este 

banco, destacam-se: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)
2
; 

Programa de Modernização da Frota de tratores agrícolas e implementos associados a colheitadeiras 

(MODERFROTA); Programa de incentivo à Irrigação e à armazenagem (MODERINFRA); 

Programa de Modernização da Agricultura e Conservação de Recursos Naturais (MODERAGRO); 

Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de valor à Produção Agropecuária 

                                                
2 Segundo Hespanhol (2007), na década de 90, os estudos desenvolvidos por Lamarche (1993) e pela 

FAO/INCRA(1994), demonstravam a importância da agricultura familiar no volume da produção brasileira, 

especialmente para o mercado interno e na absorção de mão-de-obra no campo. Decorrente disso, os movimentos 

sociais e a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura(CONTAG) pressionaram o governo de Fernando Henrique 

Cardoso à instituírem o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), “[...] por meio do 

qual os produtores rurais com até quatro módulos fiscais e até dois trabalhadores contratados passaram a usufruir de 

tratamento diferenciado, tendo acesso ao crédito oficial a taxas de juros mais baixas do que as das modalidades 

convencionais de crédito, sendo utilizados, para tanto, recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) 

(HESPANHOL, 2007, p.275). 
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(PRODECOOP); Programa de Incentivo ao Investimento no Agronegócio (INVESTIAGRO); 

Programa de Estímulo à produção agropecuárista sustentável (PRODUSA).  

Ainda na década de 1980, surgem as centrais de compra e centrais de distribuição, 

substituindo os sistemas de integração ou pontos de concentração instalados pelos governos 

anteriormente. Tradicionalmente, a comercialização de hortifrutigranjeiros ocorria sob três funções: 

1-Informação Comercial, quando o comprador obtinha informações a respeito do preço e das 

características do produto; 2- Negociações, com pagamento ou troca de produtos; e 3- Logística, 

quando se transportava o produto para o ponto de comercialização e distribuição. 

Segundo CARVALHO apud Revista Rural (2003), até a década de 1980 o mercado de 

produtos agrícolas brasileiros vinha decaindo em função da maior eficiência no mercado de 

manufaturados, apresentando assim, taxas de participação no mercado agrícola internacional de 

3,8% para 1970 e 3,1% para 1980. 

O governo brasileiro ainda, em suas escalas Federal, Estadual e Municipal tem adotado 

medidas a fim de inserir agricultores familiares no mercado. Entre essas medidas estão o programa 

Parceria e Mercado, “[...] que foca a formação de parcerias para alcance de mercadorias locais, 

regionais e internacionais (SANTANA, 2005, p.51); prêmio Parceiro da agricultura familiar que 

visa aumentar a produtividade, com melhoria de qualidade dos produtos, agregando valor e 

incrementando a renda do campo; disponibilização de atenção à pequena produção familiar e a sua 

comercialização, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), via CONAB e do 

fortalecimento dos mercados períodicos e feiras livres com produtos de menor custo. 

Em função do apoio estatal disponibilizados aos agricultores para a comercialização dos 

produtos agrícolas, começaram a surgir as feiras que contribuiram para o crescimento de cidades a 

partir do estabelecimento de novas funções urbanas. Logo,  

 

[...] o surgimento de várias cidades está associada aos mercados períodicos . De 
acordo com o desempenho e a dinâmica assumida, as cidades surgem em 

decorrências do seu uso comercial e chegam a desaparecer pelo onsucesso 

comercial. Em outros casos, tornam-se verdadeiros entroncamentos comerciais e 
rodoviários prósperos, como Itabaiana, em Sergipe; Feira de Santana, na Bahia; 

Arapiraca, em Alagoas; Caruaru, em Pernambuco; Campina Grande, na Paraíba; 

Campinas, em São Paulo; Caixias do Sul, no Rio Grande do Sul; Lages, em Santa 

Catarina; Londrina, no Paraná, dentre outras (SANTANA, 2005, p. 63). 
 

O Estado Nacional interviu por meio de diversos programas na implementação de 

infraestrutura visando desenvolver o campo, criando condições de competitividade em âmbito 

internacional, e articulando-o as necessidades da cidade. Além disso, parcela da população local 
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tem dado sua contribuição nesse intercâmbio comercial (rural-urbano), a partir de estímulos ao 

crescimento da circulação das mercadorias, que resultam no desenvolvimento de cidades de porte 

médio.   

Na década de 1990, o país volta a exibir índices de crescimento no setor agrícola, tendo no 

triênio de 1997 a 1999 uma participação de 3,4% no mercado nacional. Segundo Vilela e Henz 

(2000, p. 72), no ano de 1998, os segmentos de frutas e hortaliças responderam por 9,4% da 

movimentação financeira do agronegócio, tendo representado 3,5% do Produto Interno Bruto 

agrícola do Brasil, distribuindo-se: 68% na região Sudeste, 17% na região Sul e 15% na região 

Nordeste e Centro-oeste.  

Esse crescimento na década de 1990 pode ser explicado pelo aumento de fluxo do comércio 

internacional, em função do crescimento das quantidades, da diversificação dos produtos 

comercializados e das exigências de qualidade dos mercados consumidores. Desse modo, a 

agricultura teria um papel fundamental nas transações comerciais externas, como marco central na 

produção de divisas. 

No inicio do século XXI, o Brasil apresentou uma área de aproximadamente 550 milhões de 

hectares propícios para cultivos agrícolas. Nesse espaço nacional quase não existe limitações para o 

cultivo de frutas e hortaliças, apesar de concentrarem 2/3 da produção no sul e sudeste, enquanto no 

Nordeste encontra-se cerca de 30%. Deste modo,  

 

[...] uvas são cultivadas nos Estados do Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo; 

maçãs em Santa Catarina; pêssegos, em São Paulo; melões, no Rio Grande do 
Norte; e outras culturas como Laranja e Banana podem ser encontradas numa vasta 

extensão do território. Entre as hortaliças, embora não existam limitações 

importantes do ponto de vista agronômico, são cultivadas predominantemente por 

pequenos produtores nas regiões vizinhas aos grandes centros urbanos [...] 
(CORTEZ et al, 2002, p. 18). 

 

Essa diversidade produtiva justifica-se nas condições de clima e de localização do país, que 

se encontra numa zona tropical, ou ainda, no caso das hortaliças, na proximidade dos mercados 

consumidores. Além disso, o país tem buscado melhorar a qualidade das frutas e hortaliças 

comercializadas interna e externamente, com a introdução de lojas varejistas e com a utilização de 

refrigeração, além de corresponderem a demanda do mercado consumidor por produtos de 

qualidade e saudáveis.  

Entre 2000 e 2004, os fluxos de produtos agrícolas em termos de exportação mostravam-se 

inverso aos de importação. Nesse período as exportações de produtos agrícolas cresceram a uma 
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taxa anual de 20% e as importações se contraíram a uma taxa média anual de 3% (JALES, 2005). 

No ano de 2004, o Brasil foi o maior exportador mundial de açúcar, etanol, carne de frango, carne 

bovina, óleo de soja e farelo de soja. Ainda conforme Jales (2005, p.05), o Brasil não tende a sofrer 

de surtos de importação, pois dos seis produtos mais importados mundialmente, o país é exportador 

de quatro, que são: algodão, leite, milho e soja.  

Os produtos agrícolas importados pelo Brasil advêm principalmente do Mercado Comum do 

Sul e dos Países ricos (Figura 01). Entre os produtos importados destacam-se: arroz, trigo, malte, 

vinhos, pescados chilenos, ameixa, ameixa seca, coco, maça, nectarina, pêra, pêssego. Tais 

importações foram favorecidas pela política cambial com o dólar americano, pela diminuição do 

poder do intermediário e pela oferta de frutos de clima subtropical.  

 

 
Figura 01. Origem dos Produtos Importados pelo Brasil (2004). Fonte: Jales (2005). 

 

Por tudo isso, verifica-se que existe a ação do Estado na promoção dos espaços de 

comercialização. Todavia, não há, por parte desse ator, incentivo a manutenção de tais espaços e 

também faltam auxílios a uma produção agrícola mais heterogênea, conforme as necessidades do 

mercado e políticas públicas, na comercialização desses produtos. Esse processo comercial é 

dominado pelo capital privado, que na figura do intermediário ou da indústria atua desde a etapa de 

produção, quando exige o que deve ser produzido; de transporte, garantindo a locomoção dos 

produtos da área produtora ao mercado ou aos espaços de processamento e consumidor; e mesmo 

na etapa de comercialização, realizando a venda do produto junto ao consumidor final.  

Origem dos Produtos Importados Pelo Brasil (2004)

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)

Países Ricos

Associação Latino-Americana de Integração (ALADI)
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Assim, a articulação do capital privado e estatal no setor agrícola e comercial demonstra que 

a dominação exercida pelo sistema capitalista contribuiu para a articulação da relação cidade-

campo, na contradição da idéia de centro-periferia (CARLOS, 2004). Fato exemplificado no papel 

assumido pela metrópole paulista que domina, articula e mantém fluxos de toda a produção agrícola 

brasileira, controlando-a através da Bolsa de Cereais oficiais, da Bolsa de Mercadorias e Futuros, 

sendo também responsável pela comercialização e fluxos de parte dos produtos agrícolas do país. 

A comercialização de produtos agrícolas tem ocorrido através de cotação e de negociação 

global em bolsa de valores. Fato que torna essa comercialização conhecida, por commodity. A 

commodity significa mercadoria e é utilizada como referência para os produtos in natura, em estado 

bruto ou com pequeno grau de industrialização, que apresentam qualidades quase homogêneas, 

sendo produzidos por atores diferentes, mas em grandes quantidades. Em virtude das commodities, 

os produtos agrícolas não só estão suscetíveis as oscilações do mercado global, como também, têm 

impacto significativo nos fluxos financeiros mundiais, podendo causar perdas a agentes econômicos 

e até mesmo a países.  

Deste modo, a economia nacional, mesmo com o desenvolvimento industrial, sempre se 

manteve ligada de forma direta e indireta ao campo. Tal fato justifica-se ainda na analogia que 

Santos (2005) faz a respeito de “dois Brasis”, um urbano, onde prevalecem atividades complexas, e 

outro rural, no qual sobressaem atividades produtivas. Ambos os espaços se inter-relacionam e 

colaboraram para que muitas cidades se desenvolvessem atreladas às atividades agrícolas 

circundantes, assim como contribuiu para o desenvolvimento de outros segmentos econômicos. 

Conforme Elias (2003), 

 
As cidades próximas às atividades agrícolas e/ou agroindustriais modernas têm, 

dessa forma, crescido freneticamente, nos últimos anos, reorganizando seu espaço 
e sua economia fundamentadas nas demandas mais imediatas dessas produções. As 

suas transformações foram numerosas e intensas nesse último meio século, 

especialmente na sua segunda metade (ELIAS, 2003, p.285).      

 

Com o aceleramento da urbanização no Brasil, cresceram o número de cidades e 

intensificou-se o modo de vida urbano, as quais se tornam lócus de produção e de trocas 

globalizadas, mesmo estando submetido à produção e as necessidades do campo. Esse processo 

resultou na dispersão espacial da produção, no relacionamento entre diferentes regiões, na 

concentração de atividades e de população em algumas cidades, e na definição de circuitos urbano-

econômicos no espaço (SANTOS, 2004).  
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A demanda produtiva e o consumo auxiliaram, durante todo o século XX, a reestruturação 

da agricultura brasileira (ELIAS, 2003). Esta se encontra hoje sistematizada em um novo modelo 

técnico, econômico e social de desenvolvimento que se integra a globalização. Sendo assim, nos 

últimos trinta anos, a agricultura brasileira tem se utilizado dos meios técnicos-científicos-

informacionais para aumentar sua produção e atender as demandas internas e externas. A introdução 

desses elementos gerou, 

 

[...] uma contínua renovação das suas forças produtivas, que passam a responder 

com velocidade às necessidades colocadas pelos agentes econômicos hegemônicos 
do setor, refletindo no aumento da produção e da produtividade, assim como na sua 

inter-relação crescente com as demais atividades econômicas (ELIAS, 2003, p.54). 

 

A modernização da agropecuária nacional se refletiu na associação com a atividade 

industrial, sendo esta situação reforçada em primeiro lugar pelas políticas do Estado, na imposição 

de infraestruturas, que introduziram o Brasil na rota de produção, comercialização e distribuição de 

produtos no mercado mundializado e, em seguida pela intensificação do trabalho, que por meio de 

trocas inter-setoriais consolidaram a especialização da produção em todo o país.  

Ainda no século XX, aliado ao crescimento urbano, o comércio de produtos agrícolas no 

Brasil foi impulsionado com o crescimento demográfico e com a chegada de novos imigrantes, que 

possibilitaram o crescimento do mercado de consumo, o desenvolvimento das redes de transporte e 

de comunicação. 

Dessa maneira, o contexto de comercialização de produtos agrícolas no Brasil foi favorecido 

pela ação do Estado, mas tem na figura do capital privado, seja através de atravessadores, enquanto 

atores que comercializam direto com o consumidor, ou de indústrias que integram a lógica dos 

complexos agroindustriais, ou ainda, pela associação de ambos (Graziano da Silva, 1999), o eixo 

fundamental para sua consolidação.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Comercialização de produtos agrícolas é uma etapa da cadeia produtiva que envolve 

diversos atores sociais na sua constituição. Esse processo tem a função de transportar os bens 
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desejados pelo consumidor final, ao lugar e no tempo definido, na forma e nas quantidades 

solicitadas com preços satisfatórios para todos os atores dessa cadeia.  

A articulação dessa cadeia ocorre de diferentes formas, a depender do produto e do local de 

comercialização, estando associada à esfera de circulação da mercadoria e do capital. Isso decorre 

da condição de subordinação que a prática agrícola assumiu em função da integração econômico-

financeira modernizante, justificada nos obstáculos ao desenvolvimento da concorrência capitalista 

no campo e na conseqüente concentração de produção pelos capitalistas agrários.  

A modernização do setor agrário significou uma crescente integração do capital, tanto estatal 

quanto privado, tendo como principais dimensões: a eliminação dos pequenos comerciantes da 

participação no processo de acumulação de capital; e a ocorrência da integração entre produtor e 

sistema de comercialização atacadista e varejista, especificamente com supermercados. Essa 

conjuntura contribuiu para a consolidação do grande capital comercial como agente dominante na 

comercialização de produtos agrícolas. 

No Brasil, esse processo vem sido acompanhado historicamente na integração da economia 

primária às necessidades externas por produtos agrícolas, além disso, na relação com o capital 

financeiro internacionalizado. Deste modo, a produção agrícola nacional passa a ter rebatimento 

econômico principalmente, pós década de 1960, quando passa a integrar-se ao sistema 

agroindustrial. Tal integração favoreceu na disponibilização de produtos processados ou semi-

processados ao mercado, seguindo lógicas pré-determinadas pelos mercados internacionais para 

exportação. 

Retomando os objetivos iniciais, foi realizada análise teórica e conceitual sobre a cadeia 

produtiva e a comercialização de produtos agrícolas. No segundo momento, focalizou-se essa 

temática no contexto histórico-espacial do Brasil, demonstrando como a agricultura e a 

comercialização dos produtos agrícolas foi desenvolvida, e mais recentemente, como as políticas 

públicas estatais e privadas têm contribuído para o crescimento do setor no país.  

Agregado a isso, verificou-se o crescimento da comercialização dos produtos com o 

mercado internacional e a consolidação da Bolsa de Cereais oficiais e da Bolsa de Mercadorias e 

Futuros do Brasil, as quais passaram a ser responsáveis pela comercialização e fluxos de parte dos 

produtos agrícolas do país para o mercado externo. 

Portanto, a comercialização de produtos agrícolas, assim como a constituição da cadeia 

desses produtos, está imbricada nas especificidades que remete ao desenvolvimento capitalista, uma 

vez que se encontra subordinado às atividades de circulação e de distribuição. Esses processos têm 
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diminuído a participação de intermediários e colaborado para a consolidação de grandes capitais 

comerciais, além de centralizar os fluxos das mercadorias agrícolas, sendo que a comercialização 

por si só pressupõe a etapa de circulação e de distribuição de mercadorias e por conseqüência, a de 

capitais. 
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RESUMO 

O objetivo do presente artigo é avaliar os resultados do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (RS) dos vinte e oito municípios integrantes da Bacia Sergipana do Rio São Francisco 
(BSRSF) na perspectiva de discutir os avanços metodológicos e os desafios ao manejo e à gestão 
integrada. O trabalho está dividido em quatro momentos básicos: a metodologia, o diagnóstico 
ambiental dos fatores condicionantes, o prognóstico da evolução da geração de resíduos sólidos da 
bacia e uma discussão sobre as proposições e as prioridades de ação. As principais contribuições 
geográficas do trabalho estão associadas à adoção da visão de RS como um sistema integrado, com 
elementos internos e externos e a sinergia entre eles. No primeiro caso, quatro elementos foram 
selecionados (População, Meio Físico, Atividades Econômicas e Políticas Públicas), na medida em 
que influenciam todas as cadeias do RS, desde a geração até a disposição final. Quanto ao sistema 
interno houve uma preocupação com seis componentes básicos: Geração de resíduos domiciliares 
urbanos, coleta, transporte, limpeza urbana, tratamento e disposição final. Aspectos associados aos 
custos operacionais e aos recursos humanos e informações sobre catadores que trabalham nos 
municípios da BSRSF também foram avaliados. 
Palavras chave: Ordenamento Territorial;Gestão Integrada; Resíduos Sólidos. 
 
ABSTRACT 

The aim of thispaper is to evaluatethe resultsof theIntegrated Management PlanofSolid Waste(RS) 
of the twenty-eight county membersof theSão Francisco RiverinSergipeBasin(BSRSF) in the 
perspective of discussingmethodological advancesand challengesto the handlingandintegrated 
management. The work is dividedinto fourbasic moments: the methodology, theenvironmental 
assessmentof the conditioning factors, theprognosis ofsolid waste generationin the basinand a 
discussion ofthe proposalsand priorities of theaction. The main geographical contributions of the 
workare associated with theadoptionof the vision ofRSas an integrated system, withinternal and 
external elementsand thesynergybetween them. In the first case, four elementswere 
selected(Population, Physical Environment, Economic Activitiesand Public Policy), to the extent 
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that influence allchainsof RS,from generationto final disposal. Regarding theinternal system 
therewasa concernwith sixbasic components: urbanhouseholdwaste generation, collection, 
transportation, urban cleaning, treatment and final disposal. Aspectsassociated tooperating costsand 
human resourcesandinformation aboutpickers whoworkin the municipalitiesofBSRSFwere also 
evaluated. 
Keywords: Planning, Integrated Management, Solid Waste. 
 
RESUMEN 

El objetivo del artículo es evaluar los resultados del Plan de Gestión Integrada de Residuos Sólidos 
(RS) de los veinte y ocho municipios integrantes de la Cuenca Sergipana del Río São Francisco 
(BSRSF) n la perspectiva de discutir los avances metodológicos y los desafíos al manejo y a la 
gestión integrada. El trabajo está dividido en cuatro momentos básicos: la metodología, el 
diagnóstico ambiental, la prospectiva de la generación de residuos sólidos de la cuenca y una 
discusión sobre las proposiciones y las prioridades de acción. Las principales contribuciones 
geográficas del trabajo están asociadas a adopción de la visión de RS como unsistema integrado, 
con elementos internos y externos y la sinergia entre ellos. En el primer caso, cuatro elementos han 
sido seleccionados (Población, Medio Físico, Actividades Económicas y Políticas Públicas), en la 
medida que influencian la cadena de RS, desde la generación hasta la disposición final. En lo que 
toca al sistema interno hubo una preocupación con sus componentes básicos: Generación, 
recolección, transporte, limpieza urbana, tratamiento y disposición final. Aspectos asociados a los 
costes operacionales y a los recursos humanos y la información sobre catadores también han sido 
evaluados. 
Palavras chave: Ordenación Territorial; GestiónIntegrada; Resíduos Sólidos. 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente artigo tem como objetivo avaliar os resultados do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (RS) dos vinte e sete municípios integrantes da Bacia Sergipana do Rio São 

Francisco (BSRSF) na perspectiva de discutir os avanços metodológicos e os desafios ao manejo e à 

gestão integrada. O trabalho está dividido em quatro momentos básicos: a metodologia, o 

diagnóstico ambiental dos fatores condicionantes, o prognóstico da geração de resíduos sólidos da 

bacia e uma discussão sobre as proposições e as prioridades de ação. 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Bacia Sergipana do Rio São Francisco 

foi elaborado por uma equipe de técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Sergipe, coordenada pelo professor Dr. José Wellington Carvalho Vilar. Inicialmente, vale destacar 

que assumiram papel chave dois elementos norteadores das ações: a visão sistêmica e a perspectiva 

territorialdos resíduos sólidos. 
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A Centralidade assumida hoje pelo espaço e pelo território no planejamento ambiental e no 

ordenamento territorial coloca aregionalização em compasso com a participação cidadã. Novas 

estratégias e novas formas de compreensão da força do território e do lugar são assim bastante 

evidenciadas. As propostas de regionalização de resíduos sólidos urbanos (RSU) devem ser 

compreendidas nesse novo contexto social de valorização territorial, de análise ambiental integrada 

e do planejamento participativo. 

A regionalização consiste basicamente na definição de unidades territoriais para o 

planejamento de uma dada atividade ou serviço e no reconhecimento da importância do território 

como cenário vivo das relações sociais, culturais, políticas, econômicas e físico-ambientais. Nesse 

sentido, a lei Nº 11.445, de 5 de setembro de 2007, que estabelece as Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico, faz uma aposta clara na prestação regionalizada de serviços públicos de 

saneamento (Abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas e limpeza pública e manejo de resíduos sólidos) e na gestão associada. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trabalhar com Resíduos Sólidos na escala municipal em Sergipe não é uma das tarefas mais 

fáceis. Em primeiro lugar, são poucas as informações sistematizadas sobre o sistema RS e em 

segundo lugar os dados disponíveis não abrangem todos os municípios integrantes da Bacia 

Sergipana do Rio São Francisco (Figura 1). Este problema da falta de dados e de informações 

confiáveis demandou alternativas metodológicas que incluem uma leitura técnica da realidade dos 

RS nos municípios e uma leitura participativa. 

A definição do prognóstico dos resíduos sólidos foi feita a partir de levantamentos de fontes 

secundárias, por meio de instrumentos que avaliam a situação atual da dinâmica de gerenciamento 

dos resíduos sólidos nos municípios, como também os possíveis cenários para os próximos 20 anos. 

A figura 2 ilustra o roteiro metodológico utilizado. 
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Figura 01. Municípios Integrantes da Bacia Sergipana do Rio São Francisco. 
Fonte: Equipe de Resíduos Sólidos do IFS/2010. 
 

No diagnóstico municipal foram utilizadas basicamente duas estratégias metodológicas para 

avaliar o manejo e a gestão dos resíduos sólidos urbanos: a entrevista e a visita técnica ao lixão. De 

maneira geral, o trabalho foi dividido em dois momentos que correspondem a duas visitas a cada 

município. Na primeira visita foi realizada a aplicação do questionário e sua respectiva entrevista 

com o gestor municipal responsável pelos RSU, e o segundo momento correspondeu à visita ao 

local de disposição final. 

Para a realização do diagnóstico foi adotada a visão de RS como um sistema integrado, com 

elementos internos e externos e a sinergia entre eles. No primeiro caso, quatro categorias analíticas 

foram selecionadas (População, Meio Físico, Atividades Econômicas e Políticas Públicas), na 

medida em que influenciam todas as cadeias do RS, desde a geração até a disposição final. 
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Quanto ao sistema interno houve uma preocupação com seis componentes básicos, a saber: 

Geração de resíduos, coleta, transporte, limpeza urbana (varrição de vias públicas, capina e poda), 

tratamento e disposição final. Aspectos associados aos custos operacionais e recursos humanos, às 

políticas públicas de resíduos sólidos urbanos e informações sobre catadores que trabalham nos 

vinte e sete municípios da Bacia do Baixo São Francisco Sergipano também foram levantados. 

 

 
Figura 02. Desenho Metodológico do Trabalho. 
Fonte: Equipe de Resíduos Sólidos do IFS/2010. 
 
 
 
3O DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DOS FATORES INTERNOS E EXTERNOS DO 
SISTEMA TERRITORIAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
 

No tocante ao sistema externo cabe destacar o modelo territorial da Bacia Sergipana do Rio 

São Francisco (Figura 3) que corresponde à expressão espacial do estilo de desenvolvimento 

adotado na região. 
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A base fundamental da diversidade econômica e agrária da região aponta para a presença do 

Rio São Francisco e de seus tributários. A definição do tipo de uso da terra, de cultivos de várzea e 

do complexo algodão-milho-feijão, o predomínio da pecuária e o domínio das pastagens, bem como 

os limites dos latifúndios do gado, estão associados à presença do rio São Francisco que marca a 

vida, o homem e a paisagem local. 

Pela sua posição geográfica, a bacia do rio São Francisco atravessa domínios 

morfoclimáticos diferenciados, dos mais áridos da catinga ao litoral úmido. Notam-se zonas 

geográficas bastante distintas e por isso se pode advogar pela diversidade como palavra chave para 

entender o sistema territorial da área em estudo. 

A distribuição das chuvas no território da Bacia segue o padrão espacial regional, 

decrescendo o seu volume com o afastamento da principal fonte de suprimento da umidade, o 

oceano. 

No tocante ao sistema territorial interno dos resíduos sólidos, vale ressaltar a geração total 

dos vinte e sete municípios estudados correspondente a pouco mais de 102 toneladas diárias num 

universo de mais de 174 mil pessoas. Entre os municípios se verificam situações variadas de 

produção de resíduos sólidos urbanos. Os quantitativos variam de 0,5 t/dia (na cidade de Telha) a 

mais de 14,1 t/dia (na cidade de Propriá, a maior da região em termos demográficos). Além de 

Propriá, apresentam produção elevada na escala regional do São Francisco Sergipano as seguintes 

cidades: Nossa Senhora da Glória, Capela, Canindé do São Francisco, Neópolis e Aquidabã. Todas 

essas cidades proporcionam uma geração diária acima de seis toneladas. Como se vê, a geração de 

RSU na bacia não apresenta montantes consideráveis de produção. A maioria das cidades produz 

menos de duas toneladas diárias. No entanto, deve-se considerar também a produção dos povoados 

que crescem de maneira acentuada na região. 
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Figura 03. Bacia Sergipana do Rio São Francisco. Modelo Territorial. 
Organização: Equipe de Resíduos Sólidos do IFS/2010. 
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Em relação ao tipo de resíduo sólido gerado, como é comum aos municípios brasileiros, a 

maior parte da quantidade corresponde à matéria orgânica. No município de Nossa Senhora da 

Glória, por exemplo, esse valor chega a mais de 70%, e em Canindé do São Francisco, alcança os 

62%. Pirambu e Propriá também apresentam valores expressivos de matéria orgânica na 

composição dos seus RSU. Nas cidades de pequeno porte, como Telha, com uma geração diária 

abaixo de uma tonelada, a composição orgânica dos RSU é também predominante, embora com 

índices menores que as cidades que ocupam uma posição mais privilegiada no sistema urbano 

regional. Por último, vale registrar a presença constante de plástico, papel e vidro na composição 

inorgânica dos RSU. 

Os municípios da Bacia apresentam um gasto variado com os serviços de limpeza pública 

urbana com destaque para Canindé, Pirambu, Japaratuba e Nossa Senhora da Glória, municípios de 

expressiva extensão territorial na bacia e que ultrapassam o montante de cem mil reais de custo 

médio mensal com o sistema RS. Somente Japaratuba apresenta algum tipo de cobrança pelos 

serviços de limpeza urbana. Observa-se igualmente que somente Gararu apresenta uma 

porcentagem do orçamento municipal destinada aos serviços de limpeza urbana acima de 15%. Há 

um predomínio de gastos inferiores a cinco por cento do orçamento municipal. 

O sistema RSU nos municípios estudados apresenta problemas de vários tipos, embora se 

verifique uma funcionalidade em termos de limpeza urbana. Um dos indicadores dos problemas 

enfrentados na gestão de RS corresponde à quantidade de profissionais habilitados na área 

ambiental. Somente em sete municípios se verificou a presença de engenheiro nos quadros 

funcionais. Ademais, não se registrou programa de capacitação profissional na área de resíduos 

sólidos para os trabalhadores do manejo e para os técnicos responsáveis pela gestão ambiental dos 

municípios. Outro elemento que também é representativo como indicador de problemas do sistema 

de RSU é a grande variedade de Secretarias responsáveis pelo manejo do sistema. Em muitos casos, 

as competências de RS estão diluídas entre várias Secretarias o que dificulta o trabalho de Gestão 

Integrada. 

A disposição final dos RS na Bacia Sergipana do São Francisco se constitui na parte mais 

problemática do sistema. Em todos os municípios da bacia é comum a utilização de vazadouros a 

céu aberto, ou seja, lixões. O uso dessa prática gera um sem número de problemas para o meio 

ambiente e a saúde da comunidade, além de acentuar a degradação humana, e servir de atrativo para 

catadores que fazem desses lixões fonte de renda para sua sobrevivência. 
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A figura 4 é um esforço de ilustrar, através de um esquema simplificado, o manejo do 

sistema territorial de resíduos sólidos urbanos da bacia sergipana do rio São Francisco na 

perspectiva de uma Gestão Integrada. 

 

 

Figura 04. Bacia Sergipana do Rio São Francisco. Manejo Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos. 
Fonte: Equipe de Resíduos Sólidos do IFS/2010. 

 

 

4  PROGNÓSTICO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

O BSRSF apresenta um crescimento médio anual de 1,20% e se prevê um total geral de 

505.581 habitantes no final do horizonte temporal estabelecido na metodologia, ou seja, no ano 
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2030. Foi feita uma estimativa de crescimento da geração per capita de resíduos sólidos urbanos 

para o cenário de 1% ao ano e ao longo do horizonte temporal fixado (2010-2030), permitindo 

assegurar uma variação de 0,5 a 0,61 Kg/hab/dia para os municípios com até dez mil habitantes, e 

de 0,60 a 0,732 Kg/hab/dia, para aqueles com até cinquenta mil habitantes, envolvendo todo o 

espectro demográfico da Bacia Sergipana do Rio São Francisco. Vale salientar que os municípios 

com maior contingente demográfico, a exemplo de Propriá, Nossa Senhora da Glória, Neópolis, 

Capela e Aquidabã, tendem a apresentar uma geração de 0,732 kg/dia de resíduos por habitante no 

final do horizonte temporal estabelecido. 

De posse de dados sobre a geração per capita em cada ano para cada município da Bacia, 

pode-se prever a produção total diária e anual de todos os municípios da região. Canindé do São 

Francisco, Capela, Nossa Senhora da Glória, Propriá e Poço Redondo provavelmente serão os 

maiores produtores de resíduos sólidos da região do São Francisco Sergipano. No caso do montante 

total, estão previstas 2.092.033 toneladas de resíduos gerados no período. 

O potencial de aproveitamento dos RS é a chave para o manejo adequado dos resíduos, e 

para tanto é recomendável que se disponha de informações sobre sua a composição. Conhecidos os 

componentes dos RS de um município, têm-se os elementos básicos para subsidiar a coleta, o 

aproveitamento e o destino final dos possíveis rejeitos. A coleta seletiva tem sido um dos 

instrumentos do gerenciamento que permite a separação direta na fonte de geração dos 

componentes dos RS com potencial de aproveitamento. 

O potencial de geração de componentes com possibilidades de aproveitamento está 

associado à variação do potencial da geração anual e o total de recicláveis e orgânicos em cada 

município. Observa-se que em função das características dos resíduos, há um maior ou menor 

potencial de aproveitamento. Para aqueles em que há uma forte presença de matéria orgânica, o 

nível de aproveitamento é considerável como ocorre para os municípios com resíduos sólidos tendo 

características similares aos de Própria, Pirambu e Canindé. No geral, tem-se no final do cenário 

estabelecido, o potencial total de 511.159,8 toneladas (24,43%) de recicláveis e 1.102.061 toneladas 

de orgânicos, enquanto os rejeitos alcançam um montante de 478.812,5 toneladas (22,89%). Esses 

valores são consideráveis quando se avalia a perspectiva de destinação, particularmente quando há 

forte tendência de uso do aterramento como alternativa de destino final, o que vai requerer menor 

área se for estimulado o aproveitamento. 
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5   AS PROPOSIÇÕES E AS PRIORIDADES DE AÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 

 

 

Muitas são as proposições para a implementação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos da Bacia Sergipana do Rio São Francisco. Em primeiro lugar, propõe-se um novo modelo 

de gestão visando à reestruturação administrativa, interligando setores e subdividindo 

responsabilidades. O modelo proposto é o da Gestão Participativa e Compartilhada de Resíduos 

Sólidos com prestação regionalizada, visando ao desenvolvimento do setor, de modo a se obter uma 

melhor qualidade e eficiência da prestação dos serviços e participação efetiva da comunidade. Os 

princípios da universalização do serviço, da integralidade, da proteção ambiental, da segurança, da 

qualidade e da regularidade devem nortear as diretrizes e as ações para a construção do consórcio de 

Saneamento. 

Através do consórcio intermunicipal será possível promover ações de manejo sustentável 

dos RSU na bacia em estudo, desde a geração até a disposição final. Utilizando para isso, 

estratégias que possibilitem a universalização dos serviços, redução, reutilização, reciclagem e 

valorização socioeconômica dos Resíduos Sólidos. Este manejo terá como suporte alguns 

programas que colaborarão com a organização do sistema, como o Programa de Educação 

Ambiental e de Capacitação Gerencial, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a questão 

dos RSU, minimizar os impactos dos resíduos e valorizar e qualificar os agentes de limpeza e os 

gestores municipais. 

No caso específico do Programa de Educação Ambiental na área de Resíduos a aposta é feita 

na continuidade e regularidade das atividades com o objetivo de sensibilizar e informar os atores 

sociais envolvidos na questão, evitando assim a destinação inadequada do lixo, estimulando o 

reaproveitamento de materiais e incentivando a separação para a coleta seletiva, além de capacitar 

os gestores e os operadores do sistema. 

Propõe-se também a realização de um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos (PGIRS) na escala detalhada dos municípios do Baixo São Francisco, objetivando a 

implantação de instrumentos normativos, de fiscalização, operacionais e de planejamento, 

considerando os aspectos sanitários, ambientais e econômicos para o manejo integrado dos resíduos 

sólidos urbanos. 

Um dos caminhos para a solução da problemática dos RS na Bacia do São Francisco é a 

coleta seletiva que compreende a separação entre o lixo orgânico e o reciclável. Um programa bem 
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conduzido de coleta seletiva tem condições de diminuir a quantidade de resíduos levada para os 

lixões ou, na melhor das hipóteses, para os aterros sanitários. Além disso, os materiais reciclados 

podem gerar renda, poupar matérias-primas e energia. Nesse sentido, é possível apostar nos valor 

econômico dos RSU. Ademais, um considerável número de pessoas na bacia do São Francisco tem 

na segregação o seu principal meio de vida. Os aspectos sociais relacionados ao manejo de RS 

devem então ser considerados como prioritários, principalmente numa sociedade com níveis de 

desigualdades tão acentuados como a nossa. O Programa de Coleta Seletiva da BSRSF deve 

proporcionar mecanismos para a organização dos catadores, por meio de cooperativas ou outras 

formas de associação. A construção de Centros de Triagem também está associada a esse programa 

que aqui é definido como prioritário e, portanto, de curto prazo. 

O Programa de Destinação Sustentável dos RS deve prever a elaboração de Projetos de 

Aterros Sanitários Convencionais e de Aterros Sanitários de Pequeno Porte(Compartilhado e 

Individual) com formas de financiamento e de monitoramento. Essa é também uma ação de curto 

prazo e objetiva disponibilizar em municípios da bacia um sistema adequado de disposição final dos 

Resíduos Sólidos Urbanos. No caso específico dos aterros sanitários de pequeno porte, espera-se 

atender a uma demanda reprimida de grande parte dos municípios da bacia do São Francisco que 

ainda não dispõem de uma solução adequada para os seus resíduos. Vale registrar, conforme a 

Resolução CONAMA Nº 404, de 11 de novembro de 2008, que aterro sanitário de pequeno porte é 

aquele com disposição diária de até 20 toneladas de resíduos sólidos urbanos, e que na bacia do São 

Francisco corresponde à grande maioria dos municípios. 

As figuras 5 e 6 sintetizam as propostas aqui apresentadas. 

  



O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Baixo São Francisco Sergipano: Avanços e Desafios114 

 

      Edição Especial dos 30 anos do NPGEO                                                   GEONORDESTE, Ano XXIV, n.2, 2013. 

 
Figura05. Bacia Sergipana do Rio São Francisco. Proposições. 

Fonte: Equipe de Resíduos Sólidos do IFS/2010. 
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Figura 06. Bacia Sergipana do Rio São Francisco. Programas e Projetos para Resíduos Sólidos. 
Fonte: Equipe de Resíduos Sólidos do IFS/2010. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As cidades sergipanas da Bacia do Rio São Francisco apresentam notáveis deficiências de 

saneamento ambiental, principalmente na área de resíduos sólidos. Os vários tipos de resíduos 

sólidos gerados, suas formas inadequadas de tratamento e a disposição final inapropriada são 

consideradas graves problemas que afetam tanto o meio urbano como o ambiente rural. Com o 

crescimento demográfico e o conseqüente aumento da geração de RS no Baixo São Francisco 

Sergipano, verifica-se também uma tendência de aumento do desperdício de produtos que são 

descartados diariamente. O problema tende a se ampliar uma vez que surgem cada vez mais os 

depósitos clandestinos, aumenta-se a produção de resíduos e a degradação ambiental. 

Ressalte-se então a necessidade de propor iniciativas que reduzam a produção dos resíduos 

sólidos domésticos, comerciais, industriais, agrícolas, da construção civil e dos serviços de saúde, 

visando a uma melhoria na qualidade de vida da população, através do controle da poluição do ar, 

da água e do solo, provocada pela ausência de políticas voltadas para a gestão dos resíduos sólidos 

nos municípios. 

Propõe-se, a princípio, um modelo de Gestão Associada de Resíduos Sólidos com prestação 

regionalizada. Os princípios da universalização do serviço, da integralidade, da proteção ambiental, 

da segurança, da qualidade e da regularidade devem nortear as diretrizes e as ações para a 

construção do consórcio de Saneamento. O viés participativo e compartilhado, visando ao 

desenvolvimento do setor, de modo a se obter uma melhor qualidade e eficiência da prestação dos 

serviços e a participação efetiva da comunidade também devem ser considerados. O gerenciamento 

dos RS proposto é compartilhado em suas várias etapas e essa divisão será definida por meio de 

consórcio público intermunicipal em seu protocolo de intenções, ou seja, a base legal que 

regulamenta o manejo e a gestão dos resíduos 

A falta de uma estrutura organizacional adequada, de recursos humanos capacitados, aliados 

às dificuldades de gerenciamento, induzem os administradores a eleger a coleta e o transporte dos 

resíduos sólidos como a preocupação principal em detrimento das outras atividades do sistema de 

limpeza urbana. O grande desafio está em tratar esse serviço como um sistema único, no qual todas 

as suas partes têm importância. Não se deve renegar a disposição final a um apêndice do sistema. 

Deve-se então elaborar estratégias de ação que diminuam a geração de RS e reutilizem ao 

máximo os materiais que forem possíveis. É também indispensável pensar nos mecanismos que 
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devem prever a coleta e disposição mais adequada para os povoados mais distantes de suas sedes e 

dos possíveis locais para implantação dos aterros sanitários.  

É também fundamental absorver a cultura que concebe os resíduos sólidos como um produto 

de valor e que deve ser cuidado como um material que agrega renda monetária e não simplesmente 

como um elemento descartável e responsável por uma das mais visíveis manifestações da 

degradação ambiental. O desafio da Gestão Integrada dos RS é ainda um caminho longo e de muitas 

jornadas. 
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RESUMO 

A proposta do artigo consiste em construir uma reflexão a respeito da produção de alimentos 

identitários como produtos elaborados por agricultores, valorizados e demandados nos territórios 

rurais e urbanos. Tomamos como recorte espacial o Estado de Sergipe a partir dos dados das 

pesquisas
1
 realizadas nos diferentes territórios. Temos como objetivo analisar a temática da 

produção dos alimentos identitários como uma cultura enraizada transformada em uma 

territorialidade que alicerça na contemporaneidade a reprodução social e econômica de grupos 

familiares. Esses alimentos são demandados não só por consumidores que buscam reforçar ou 

alimentar a sua identidade, como também por outros que procuram os citados produtos tradicionais 

sem uso de condimentos e aditivos comuns aos produtos industrializados. Estudar a permanência da 

produção desses alimentos e a expansão da demanda significa descortinar o sentido do consumo 

para homens e mulheres e interpretar o valor cultural, social e econômico a eles agregados. 

Palavras chave: alimentos identitários, renda, reprodução social 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to reflect on the production of food identity as products elaborated by 

farmers, valued and demanded in rural and urban areas. The spatial cutout chosen was Sergipe 

according to the data collected in researches in different territories.  The goal is to analyse the theme 

of production of food identity as a deeply rooted culture transformed into territoriality that supports, 

in contemporary life, the economical and social reproduction of family groups.  These foods are 

demanded not only by consumers trying to strengthen and feed their identity, but also by other 

people who look for these traditional products without the use of condiments and additives 

commonly used in industrialized products. Studying the permanence of the production of these 

foods and their demand means to reveal the sense of consumption for men and women, and to 

interpret the social, economical and cultural value attached to them. 

                                                             
1
 Projetos de pesquisas:   

01-Queijo de coalho caseiro: o saber-fazer tradicional das mulheres camponesas e a geração de renda no território do 

Alto Sertão Sergipano, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico– CNPq. 

Edital MCT/CNPq/SPM-PR/MDA nº 20/2010 - Relações de Gênero, Mulheres e Feminismo. Processo 402492/2010-2. 

02-A resistência da produção de iguarias derivadas da mandioca: a tradição como estratégia na geração de renda de 

grupos rurais e urbanos nos territórios da Grande Aracaju, Médio Sertão e Agreste Sergipano. Financiado pelo CNPq 

Número do processo: 478748/2011-6, Edital/Chamada: Universal 14/2011. 
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Keywords: food identity, income, social reproduction. 

 

RESUMEN 

La propuesta del artículo consiste en construir una reflexión a respeto de la producción de alimentos 

de identidad como productos elaborados por agricultores, valorados y demandados en las zonas 

rurales y urbanas. Tomamos como superficie espacial el Estado de Sergipe a partir de los datos de 

las pesquisas realizadas en las diferentes zonas. Tenemos como objetivo analizar la temática de la 

producción de los alimentos de identidad como una cultura enraizada transformada en una 

territorialidad que se sustenta en la contemporaneidad a reproducción social y económica de grupos 

familiares. Esos alimentos son demandados no solamente por consumidores que buscan reforzar o 

alimentar su identidad, como también por otros que procuran los citados productos tradicionales sin 

uso de condimentos y adictivos comunes a los productos industrializados. Estudiar la permanencia 

de la producción de esos alimentos y la expansión de la demanda significa comprender el sentido 

del consumo a hombres y mujeres como también interpretar el valor cultural, social e económico a 

ellos agregados. 

Palabras Claves: Alimentos de identidad, renta, reproducción social. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Refletir a produção dos alimentos identitários implica considerar as possíveis dimensões e 

abrangência da temática em foco. Significa não só atentar para processos culturais que envolvem 

diferentes temporalidades e que têm seus reflexos no tecido social/cultural dos lugares, mas também 

discutir uma territorialidade criada como estratégia de reprodução dos grupos familiares. Este artigo 

foi elaborado a partir das pesquisas realizadas no Estado de Sergipe, mediante visitas a agricultores 

familiares nas regiões do Sertão, Agreste e Zona da Mata, nas quais identificamos a elaboração dos 

citados alimentos, e na capital do Estado tendo em vista esta constituir o principal mercado 

consumidor. Diante da expansão da produção e consumo dos citados alimentos, surgem várias 

indagações. O que define a produção e a expansão dos alimentos identitários? Em que medida o 

saber-fazer associado à elaboração e ao consumo desses alimentos está imbricado na identidade 

cultural dos consumidores? Qual a importância social, cultural e econômica da manutenção da 

produção e consumo de alimentos identitários no Estado de Sergipe? 

Tais proposições conduzem ao fato de que esses alimentos estão fundamentados em uma 

lógica díspar da produção convencional, industrial, em grande escala. Com este artigo, pretendemos 

contribuir para a ampliação do conhecimento geográfico da produção e consumo de alimentos 

tradicionais fundamentados nas categorias território, identidade cultural e apoio das redes sociais. 

Ainda buscamos proporcionar um cabedal de informações que versam sobre as distintas dimensões, 
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diante da inserção de paradigmas externos que erodem a cultura do lugar fomentado pelo capital por 

meio da introdução de novos alimentos e modo de fazer, sustentado pelo meio técnico científico 

informacional e pela mídia. Espera-se, por fim, ampliar o conhecimento dessas representações 

culturais e alternativas de trabalho e suscitar novas pesquisas sobre a temática em foco.  

 

 

2 DO VALOR DE USO AO VALOR DE TROCA, DA MESA AO MERCADO 

 

 

A multiplicação de pesquisas sobre a temática dos alimentos tradicionais é ampla e 

promissora no sentido de apontar a relevância dessa territorialidade, fundamentada na cultura, nos 

saberes locais e na identidade. O debate sobre o processo de produção de alimentos identitários 

apresenta-se como um dos mais relevantes entre os promovidos pelas diversas ciências na 

contemporaneidade. No bojo das discussões, a temática tem sido abordada com uma visão 

culturalista preocupada com a preservação do alimento. Alguns autores fazem uma leitura da 

dimensão espacial do produto e da relevância na reprodução social de vários atores. Por fim, ainda 

há também quem ignore as referidas dimensões vinculando-as exclusivamente à qualidade técnica 

com o objetivo de enquadrar o alimento aos padrões especificados pelas legislações criadas para 

atender ao setor industrializado. Entender a lógica da produção dos referidos alimentos aparece 

como um dissenso quando estes avançam sobre o segmento produtivo industrializado, com uma 

variedade de produtos padronizados, certificados. Entretanto, diante da expansão dos alimentos 

processados pelo setor secundário, contraditoriamente, verificamos o incremento da procura por 

alimentos tradicionais, locais, da terra, ou identitários. Essa demanda impulsiona a produção dos 

citados alimentos transformando-os em uma alternativa criada por grupos familiares no espaço rural 

e urbano nas diferentes regiões brasileiras e confirmam a busca de soluções para as adversidades e 

problemáticas enfrentadas no dia a dia. Conforme enfatiza Claval (1995), é pela cultura ou por meio 

de atributos culturais que as populações fazem a sua mediação com o mundo e constroem um modo 

de vida particular, além de se enraizarem no território. Corroborando com essa discussão, Menezes 

(2009) ressalta que essas soluções/alternativas norteiam a vida de homens e mulheres que buscam 

no resgate de tais atividades a transformação de produtos com valor de uso para valor de troca. 

Esses produtos anteriormente eram elaborados exclusivamente para o autoconsumo e, a partir da 

década de 1980, passaram a ser demandados pela população residente nos centros urbanos 
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conquistando, assim, o valor de troca e mercado. Todavia, apesar de tais produtos terem 

conquistado o mercado, não perdem a sua essência e continuam sendo elaborados a partir do resgate 

do saber-fazer e da tradição arraigada nos grupos familiares.  

Desmistificar essa lógica artesanal significa atentar para os processos de territorialização nas 

diferentes escalas, com as suas singularidades e/ou heterogeneidades dos produtos em determinados 

territórios.  

Nos últimos anos, os estudos mostram que a alimentação constitui um dos traços identitários 

enraizados e a preservação dos alimentos é buscada incessantemente pelos migrantes deslocados ou 

descolados do seu território, que buscam no consumo dos produtos uma aproximação do seu 

território; ao alimentar o corpo, alimentam também a alma Cruz (2012), Menezes (2009) Menasche 

(2003). Destarte, o registro familiar dessa comida é memória de aromas e gostos da infância, 

responsável pela transmissão, através de gerações, do saber-fazer e das técnicas de preparação. 

Conforme Mintz (1997), os alimentos estão associados com o passado daqueles que os consomem e 

as técnicas utilizadas para elaborar, servir e consumir os alimentos são variadas, indicadoras de suas 

próprias histórias. Nessas histórias, estão presentes os valores culturais, as representações em torno 

das práticas de obtenção, preparação e consumo de alimentos, os quais auxiliam na construção e na 

manutenção de identidade dos grupos sociais.  

Embora tenham sido constatadas mudanças que, inseridas na dinâmica espacial do campo 

relacionadas à inserção do meio técnico-científico, interferem nos hábitos e convívio dos 

agricultores familiares e provocam modificações nos seus padrões de trabalho, produção agrícola e 

inclusive na alimentação diária, essas transformações, consideradas por alguns como características 

do desenvolvimento, estão alicerçadas pela lógica produtivista e provocam a subordinação do 

agricultor ao capital. Contudo, contraditoriamente, observamos a busca incessante de alternativas 

por grupos familiares, práticas não agrícolas que contribuem para a reprodução social e econômica 

desses grupos familiares.  Essas territorialidades estão alicerçadas pela identidade construída 

historicamente pelas relações cotidianas, essencial para os atores sociais do campo e da cidade, 

como evidencia Woortmann (1995), uma estratégia carregada de valores que expressa um modo de 

vida, as especificidades, os significados, algo que supera a lógica produtivista e o lucro, 

fundamentada na cultura, na qual o trabalho, mais do que a produtividade, representa uma vivência. 

Tais territorialidades, criadas por esses atores ao apropriarem os recursos nos seus 

territórios, transformam estes em alternativas geradoras de renda e trabalho, a exemplo da produção 

de alimentos artesanais, culturais, identitários. Trata-se, portanto, de sujeitos que, coletivamente, 
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criam uma “economia territorializada, uma cultura territorializada” (SANTOS, 2010, p.144), 

fortalecida e mantida pelas redes de sociabilidade e convivência, ou seja, de uma construção 

cultural endógena, independente das premissas políticas institucionalizadas por discursos unificados 

e verticalizados. 

A produção está entrelaçada pelas relações de proximidade entre os produtores e os 

consumidores em relação ao produto, fruto de apreciação e valorização baseadas no reconhecimento 

da qualidade e do significado subjacente ao alimento, o que permite as diferentes formas de diálogo 

na cadeia produtiva à montante e à jusante. Segundo Muchnick e Sautier (1998), [...] o meio, os 

produtos, as pessoas, suas instituições, seu saber-fazer, seus comportamentos alimentícios, suas 

redes de relações se combinam em um território para produzir uma forma de organização 

agroalimentar em uma escala espacial dada. 

Essas práticas espaço/temporais construídas historicamente promovem a apropriação 

simbólica e subjetiva do território (HAESBAERT, 2009), que se torna esse palco de resistência em 

meio às continuidades e descontinuidades que se efetivam e renovam cotidianamente. Tais 

movimentos são reafirmados pelos atores que resistem e defendem a integridade de seu território, 

condicionam a permanência do cerne identitário, visto que conservam a essência cultural e histórica 

apesar da inegável intensificação dos processos territorializantes, desterritorializantes e 

reterritorializantes que acometem a atual dinâmica do mundo globalizado. Assim, é perceptível a 

resistência de representações materiais e imateriais evidenciadas na preservação de valores, saberes, 

conhecimentos, modo de viver, culinária. 

Menezes (2001; 2009), Krone (2009), Cruz e Menasche (2011) e Santilli, (2009), nas suas 

pesquisas referentes aos sistemas de produção dos alimentos tradicionais, mencionam a importância 

da preservação do modo de elaboração artesanal desses alimentos e ressaltam ainda a confiança 

fixada entre os produtores e consumidores, sustentados pela reputação e reconhecimento da 

qualidade do produto. Logo, o saber-fazer em discussão inclui-se nos parâmetros de bens imateriais 

por abranger aprendizados, técnicas e inovações vinculadas a agricultores tradicionais, 

mantenedores de práticas que outrora foram protagonizadas por seus antepassados (SANTILLI, 

2009). Os conhecimentos embutidos nos meios de produção são reconhecidos por parte da 

sociedade civil e das instituições de patrimonialização, conforme assevera a autora, fato esse que 

justifica a crescente demanda dos alimentos com histórias na contemporaneidade. 

Tais territórios, ao conformar a produção desses alimentos, consistem em espaço apropriado 

pela ação do trabalho investido pelo sentimento de pertencimento entremeado pelas redes de 
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sociabilidade e, por meio da territorialidade, propiciam o acontecer solidário abordado por Milton 

Santos (1996). Essas estratégias remetem à discussão de territorialidade feita por Corrêa (1996, p. 

251-252) “[...] que se refere ao conjunto de práticas e suas expressões materiais e simbólicas 

capazes de garantir a apropriação e permanência de um dado território por um determinado agente 

social, Estado, os diferentes grupos sociais e as empresas”. Essas articulações informais organizadas 

visam a aproveitar recursos como o leite e a mandioca produzida nos estabelecimentos rurais. Nessa 

direção, apresentaremos reflexões a respeito da produção desses alimentos nos espaços rurais, com 

suas representações simbólicas atreladas à identidade mantida e transmitida por gerações. 

 

 

3 QUEIJOS ARTESANAIS E OS DERIVADOS DA MANDIOCA - A DEMANDA DOS 

ALIMENTOS IDENTITÁRIOS 

 

 

Evidenciaremos as articulações informais organizadas para aproveitar os recursos 

territoriais, como o leite e/ou a mandioca produzida nos estabelecimentos rurais. Inicialmente, 

comprovamos o resgate do saber-fazer transmitido por diferentes gerações, na elaboração dos 

produtos, sob a supervisão das mulheres. Para tanto, são utilizados instrumentos tradicionais, 

rústicos elaborados com recursos locais com o predomínio do uso das fôrmas de madeira para o 

queijo artesanal e para alguns derivados da mandioca. 

A divisão de trabalho nos municípios sertanejos e agrestinos sempre foi definida pelo 

homem, cabendo à mulher a tarefa de transformar os produtos do roçado ou os mantimentos em 

alimentos comestíveis. Woortmann &. Woortmann (1997, p. 37) afirmam que, contrapondo-se à 

posição masculina, a mulher ocupa um lugar determinado: “a casa, núcleo simbólico da família”. 

Essa assertiva encontra respaldo também na leitura da dominação masculina discutida por Bourdieu 

(1999, p. 18), que afirma: “a estrutura do espaço opondo o lugar da assembleia ou de mercados, 

reservados aos homens, e a casa, reservada às mulheres”. Ao subtrair do sexo feminino o valor de 

seu trabalho de forma quase exclusiva e ao destinar-lhe os espaços do lar e de suas cercanias para o 

exercício de suas atividades, cercearam-lhe também a possibilidade de envolver-se em atividades 

que não sejam apenas consideradas de ajuda, vinculadas às tarefas domésticas pouco valorizadas. 

Diniz (1996), ao analisar o trabalho das sociedades camponesas em Sergipe, ressaltou: 
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Ao homem, geralmente o cabeça do casal, cabem o trabalho braçal mais penoso e a 

gerência da unidade camponesa. À mulher cabem os serviços domésticos, a 

atividade artesanal e algumas lidas do campo, sobretudo na colheita, enquanto aos 
filhos menores são reservadas tarefas agrícolas mais leves e, às vezes, participação 

nos trabalhos artesanais (DINIZ, 1996, p. 42) 

 

As mulheres, com raras exceções, estiveram geralmente reclusas ao lar, expandindo o seu 

domínio, em alguns períodos no campo, sobretudo até a década de 1970/1980. Responsáveis pela 

alimentação da família, aproveitavam as potencialidades existentes no meio para elaborar iguarias, 

até a década de 1970, em virtude da (quase) inexistência de produtos industrializados no meio rural.  

Dentre as iguarias, destaca-se o queijo de coalho e os alimentos derivados da mandioca 

elaborados no interior das residências por mãos femininas. Esses produtos destinavam-se ao 

consumo diário da família, mas também eram oferecidos aos visitantes - parentes, compadres e 

amigos no meio rural-, que eram presenteados com um queijo ou com os beijus produzidos somente 

nos períodos das farinhadas. Constituía uma prática comum, nas idas dos sertanejos a outras 

regiões, levar uma lembrança de sua terra para o anfitrião, uma lembrança da sua terra e, o queijo de 

coalho era sempre recebido com euforia pelos anfitriões. Esse alimento era embalado na farinha e 

guardado, inicialmente, nos alforjes de couro e, posteriormente, em outros recipientes. Embora 

tenham sido constatadas inúmeras transformações no meio rural, as práticas alinhavadas por 

relações de reciprocidade, sociabilidade e proximidade entre os agricultores e a produção de 

alimentos tradicionais perduram, resistem na contemporaneidade. Mas, como esses alimentos são 

produzidos? Quais suas similaridades e diferenças? 

Os processos de elaboração dos citados alimentos assemelham-se. Homens e mulheres 

iniciam o trabalho a partir das cinco horas da manhã. Existe uma divisão etária e sexual do trabalho; 

o sexo masculino, além de ficar responsável pelos espaços produtivos externos a residência, é 

encarregado de providenciar a matéria-prima utilizada, como também realizar atividades que 

requerem o uso da força física. 

Às mulheres cabem controlar o ponto de preparo e medidas dos ingredientes e supervisionar 

a elaboração dos alimentos. Enquanto isso, os mais jovens exercem uma função de auxilio no 

processo de preparação dos queijos e das iguarias derivadas da mandioca. No processo de produção 

foram inseridas algumas mudanças, mas, continuam preservados os sabores e a transmissão oral do 

saber-fazer não existindo a utilização de livros com receitas. Emergem nos processos de elaboração 

novos elementos, uma forma evolutiva que implica o acréscimo de novos padrões, não ocorrendo à 

eliminação de modo totalitário dos padrões então existentes Desse modo, devem ser considerados 

os atores e suas ações na elaboração das culturas, assim como as novas alterações impostas ou 
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construídas por eles, com a reinvenção de produtos, de receitas, das formas de abastecimento, as 

quais promovem articulações, mas não perdem a essência das formas originais. 

Elas elaboram os derivados do leite e da mandioca no interior da residência ou em um 

espaço localizado ao lado destinado às referidas atividades, como o quarto dos queijos ou a casa de 

farinha.  

As matérias-primas leite e mandioca são aproveitadas na sua totalidade, fato esse que denota 

uma relação intrínseca com o meio ambiente e uma organização econômica na qual todos os 

elementos são aproveitados, não provocando poluição no espaço.  

Após a elaboração dos queijos artesanais, o soro resíduo descartável é utilizado 

prioritariamente na alimentação dos suínos, mas ainda identificamos aquelas mulheres produtoras 

de queijo de coalho caseiro que aproveitam a nata obtida na parte superior do soro e elaboram a 

denominada manteiga de garrafa. Para tanto, reservam, durante vários dias, a citada nata em um 

refrigerador e, posteriormente, com quinze dias ou após um mês, elaboram a manteiga líquida 

conformando mais um subproduto do queijo. 

Diariamente, após a retirada da nata, o soro é utilizado para a alimentação e engorda dos 

suínos, o que constitui uma renda importante nesse sistema de produção leite-queijo-suíno, tendo 

em vista que, nos períodos secos, é com o recurso obtido por meio da comercialização desses 

animais que se adquirem os complementos para alimentar os bovinos. Entretanto, nos períodos de 

inverno regular, essa é a denominada poupança feminina (Menezes, 2001), utilizada para a compra 

de vestuário, calçados e utensílios domésticos para a casa.  

Enquanto isso, no beneficiamento da mandioca, aproveita-se tudo, inclusive a casca do 

tubérculo, como ração para alimentar o gado bovino, principalmente nos períodos de estiagem ou 

secas prolongadas. Constatamos relações de reciprocidade nos grupos familiares que trabalham com 

os derivados da mandioca, pois, quando eles não possuem animais (gado bovino), doam esse 

restolho da produção aos vizinhos. Igualmente, vários produtores de queijo, proprietários das 

pequenas fabriquetas ou queijarias, doam o soro aos agricultores familiares fornecedores de leite, 

como uma recompensa, contribuindo para a criação dos suínos. 

Esses alimentos (queijo e beijus) são elaborados fundamentados no saber-fazer transmitido 

durante gerações, ocorrendo a inserção de pequenas mudanças como a do uso do coalho químico na 

produção do queijo e a da inclusão de formas diversificadas na elaboração dos manauês e 

malcasadas. Todavia, os utensílios utilizados, como as fôrmas de madeira para enformagem do 

queijo e os instrumentos para elaborar os derivados da mandioca, assim como os ingredientes, 
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continuam os mesmos, o que também se verifica quanto ao modo de fazer, que permanece sob 

domínio do sexo feminino. Porém, em determinadas comunidades, quando se avoluma a produção, 

ou melhor, quando se expande a produção o sexo masculino passa a comandar o sistema produtivo, 

fato identificado com os derivados do leite e da mandioca nas pesquisas realizadas por Menezes 

(2009, 2012 e 2013). 

A comercialização desses alimentos está baseada no dinheiro líquido, em pequenas 

quantidades de mercadorias similares àquelas abordadas no circuito inferior da economia urbana 

ilustrado por Santos (2004). Entretanto, devemos considerar que a produção desses alimentos reflete 

as necessidades de consumo das cidades, “o próprio crescimento urbano recente aumenta a 

demanda por novos produtos e novos serviços vindos do meio rural” (ABRAMOVAY, 2003, p. 

98), ou seja, a produção, antes para o autoconsumo com valor de uso, passa a ser demandada não só 

por migrantes que buscam, no consumo desses alimentos, preservar sua identidade como também 

por outros consumidores que buscam, produtos com procedência, fato ressaltado por Cruz e 

Menasche (2011) nas suas pesquisas.  

Com o expressivo movimento migratório vinculado às mudanças no uso da terra, a crise da 

cotonicultura e o incentivo à pecuária, aliados ao crescimento vegetativo da população, resultaram 

no acelerado aumento da população da capital do Estado de Sergipe – Aracaju. Os migrantes, 

impelidos para fora do seu território em decorrência da escassez de terra e trabalho no meio rural, 

deslocam-se para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida. Eles carregam 

consigo seus hábitos, costumes e necessidades alimentares. Impossibilitados de preparar o seu 

roçado e de criar seus animais no seu novo habitat, demandam os produtos que constituíam a sua 

dieta alimentar. Consequentemente, emerge um mercado para os queijos artesanais e derivados da 

mandioca.  

Os citados produtos artesanais apresentavam valor de uso resultante da apropriação tanto do 

saber-fazer, mormente transmitidas pelas mulheres, por gerações, nos estabelecimentos rurais, 

quanto do domínio dos bens essenciais para a sua produção. Logo, com o incremento do êxodo 

rural, os migrantes, ainda que permaneçam com o saber-fazer, entretanto, não dispõem de terra, 

animais e, consequentemente, as matérias-primas para produzir o queijo e as iguarias. Enquanto 

isso, os grupos familiares, que continuam no meio rural, dedicam-se à essa produção e seus filhos 

passam a comercializar esses derivados constituindo redes informais imbuídas de relações de 

sociabilidade e proximidade.  
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No caso dos derivados da mandioca, anteriormente eram elaborados exclusivamente no 

período das farinhadas, nos últimos anos, passaram a ser elaborados diariamente, reflexo da 

acentuada demanda do mercado. Por conseguinte, a produção de queijos e beijus é direcionada ao 

maior mercado consumidor intraestadual – a capital – Aracaju avoluma-se a produção tendo em 

vista o deslocamento para suprir o mercado em ascensão. Esses produtos apresentam demanda 

crescente e proporcionam o surgimento de alternativas de trabalho para grupos familiares no espaço 

rural e urbano. Com a alteração valorativa desses produtos, os homens apropriam-se do saber-fazer, 

e essa atividade antes de domínio feminino, passa a ser dividida com o domínio masculino.  

Esses alimentos portam histórias de vidas individuais e coletivas e estão interligados à forma 

como o indivíduo se identifica, ou seja, à sua identidade. A partir dessa realidade, o agricultor 

familiar, diante das dificuldades enfrentadas no seu dia-a-dia, transforma alimentos alicerçados pela 

procura ascendente do consumidor tendo em vista a garantia da reprodução econômica e social do 

grupo familiar. 

A comercialização do queijo e dos derivados da mandioca transcorre principalmente nas 

feiras realizadas semanalmente, que atraem comerciantes de outras cidades interioranas do Estado 

de Sergipe, da capital Aracaju e de outros Estados. 

As feiras na região Nordeste do Brasil são instituições econômico-culturais tradicionais, 

constituindo-se em forma de inserção na economia. Sua periodicidade depende da organização de 

cada localidade, geralmente acontecendo em dias alternados nos espaços circunvizinhos. As 

comunidades mais distantes deslocam-se para comercializar o fruto de sua produção, bem como 

para adquirir produtos de suas necessidades. Assim, as feiras continuam a desempenhar papel 

relevante- não só econômico, mas também sociocultural- na medida em que unem pessoas de 

localidades diferentes, tornando-se espaço de diversidades culturais e de sociabilidades. Na capital 

Aracaju, ocorrem feiras livres nos bairros de terça-feira a domingo, fato que evidencia a força da 

identidade da população. 

Há outras formas de comercialização do queijo que envolvem membros da rede comercial 

que operam nas feiras da capital do Estado, os quais percorrem determinados estabelecimentos 

rurais e asseguram a compra in loco.  

Constatamos, em todas as feiras de bairros de Aracaju, os derivados do leite e da mandioca 

produzidos artesanalmente. A demanda desses produtos ocorre durante todo o ano e acentua-se nos 

períodos festivos como os do ciclo junino e natalino. Nesses períodos, esses alimentos são 

demandados não só pela população local, como também por turistas e migrantes que visitam o seu 
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território de origem e que, para além do consumo, adquirem tais produtos para doar aos amigos e 

parentes que ficaram em outras terras, fato esse comum em décadas passadas, o que denota a força e 

a resistência da tradição. 

Entretanto, não se deve esquecer o consumidor que busca, por meio da preservação do 

consumo de certos alimentos, uma das variáveis possíveis enlaçadas à sua identidade.  

Eles, (os consumidores) têm perfil extremamente variado, pertencendo às mais diferentes 

classes sociais; constatamos, nas visitas aos principais pontos de vendas, que a prova do alimento é 

essencial na escolha do produto, fato enfatizado por esses atores como um diferencial para a 

obtenção do queijo e evidenciado como um dos fatores negativos dos queijos industrializados. Ao 

provarem esse alimento, os consumidores revelam lembranças de fatos passados e traços da sua 

identidade. Esses produtos são elaborados fundamentados no saber-fazer e conquistam os 

consumidores por qualidades subjetivas, expressas no sabor, no aroma ou como uma referência da 

região de produção. Nessa direção, Muchnick (2004) considera que o valor simbólico dos alimentos 

está relacionado à construção de identidades coletivas e individuais que, diante da globalização, 

representam o pertencimento a uma família, comunidade ou país. Destarte, o registro familiar da 

comida é memória de aromas e gostos da infância, responsável pela transmissão, através de 

gerações, do saber-fazer e das técnicas de preparação.  

De acordo com a fala dos consumidores, o queijo artesanal apresenta singularidades não 

identificadas nos produtos industrializados, que é visto como sem vida. Tais evidências corroboram 

com a discussão a respeito da industrialização dos alimentos abordada por Poulain (2006, p. 51), 

quando este ressalta que o referido produto “é visto por eles como sem identidade e sem qualidade 

simbólica, como anônimo, sem alma”. Esses alimentos massificados não expressam uma relação 

com o cotidiano, com o modo de fazer, não remetem a recordações uma vez que o consumidor não 

se inclui nas diversas etapas do processo de produção. Dessa forma, tais alimentos estão isentos das 

marcas, dos significados inerentes ao processo de interação na produção.  

Por outro lado, os alimentos industrializados apresentam sempre sabor, textura e forma 

regulares, padronizados. A esse respeito, Delfosse (1995) argumenta que o domínio da tecnologia 

no modelo industrial induz à padronização, independentemente do local e época de fabricação, o 

que resultará na preconização da neutralidade dos gostos e na universalidade da produção e do 

consumo. Em pesquisas realizadas por Menasche (2003) Cruz e Menasche (2011, p. 104), as 

autoras evidenciam as percepções dos moradores entrevistados na cidade de Porto Alegre, e 

ressaltavam que “o natural e o rural são atributos valorizados nas demandas de consumidores, 
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colocando-se em oposição às características dos alimentos processados industrialmente, cuja 

composição é para eles desconhecida e cujos processos de produção lhes são distantes”. Tal análise 

igualmente foi feita por consumidores nas feiras livres em Aracaju. 

O consumo dos derivados artesanais de leite e mandioca não se prende exclusivamente à 

necessidade, mas à sociabilidade, à cultura, às crenças, às histórias e aos hábitos arraigados nos 

grupos sociais. Conforme Mintz (1997), os alimentos estão associados com o passado de quem os 

consome, e as técnicas utilizadas para elaborar, servir e consumir os alimentos são variadas, 

indicadoras de suas próprias histórias. Nessas histórias, estão presentes os valores culturais, as 

representações em torno das práticas de obtenção, preparação e consumo de alimentos, os quais 

auxiliam na construção e na manutenção da identidade dos grupos sociais. 

Em todas as feiras de bairros existentes na capital Aracaju, foram constatados consumidores, 

que, no momento das compras, faziam comparações com os produtos de sua infância/adolescência 

vivida no interior, no meio rural. A referida recordação e o modo comparativo impulsionam a 

reportar às discussões que Raffestin (2003) faz sobre o território, que o nomeará de “território de 

referência ”, aquela área em que o indivíduo viveu e da qual está distante, ao adquirir produtos 

desse território, a sua identidade estará nutrida, fortalecida.  

Os frequentadores das feiras de Aracaju expressaram uma multiplicidade de lembranças nas 

quais destacaram diversos sentimentos relacionados ao produto e ao meio em que viviam ou 

conviviam e buscavam, na aquisição do derivado a volta de um tempo que estava vivo em sua 

memória.  

Desvelar essas trajetórias de vida, os vínculos construídos com o apoio das redes de 

sociabilidade e proximidade e a geração de postos de trabalho e renda no meio rural e urbano com a 

produção e a circulação desses produtos conflui para analisar esses processos nas diferentes 

temporalidades. Identificar e analisar a configuração das atividades nos territórios consiste na busca 

dos saberes e práticas da alimentação fundamentadas na demanda de um mercado consumidor que 

opta por tais produtos, alimentados como componente nas trajetórias em que descartes e 

incorporações têm forte significância na construção de vínculos, entre pessoas e espaços, ainda que, 

por vezes, sejam considerados “invisíveis” pelas redes institucionalizadas. 

 

 

4 ALIMENTOS IDENTITÁRIOS UMA POTENCIALIDADE NO MEIO RURAL: 

(DES)CONHECIMENTO E NÃO RECONHECIMENTO 
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Segundo 80% dos entrevistados, a venda do queijo artesanal ou a comercialização das 

iguarias derivadas da mandioca compõe o principal rendimento financeiro familiar. Há outros que 

declaram a comercialização dos derivados como única fonte de recursos. Logo, o recurso financeiro 

obtido com a comercialização desses produtos artesanais constitui de forma significativa, a renda 

familiar, por vezes não valorizada, mas, no cômputo final, essencial aos agricultores familiares. 

Destarte, enveredar nesse caminho em busca da produção de alimentos identitários torna-se 

estimulador quando se depara, nos meios técnicos, com o preconceito, a prepotência e a arrogância 

que trata essa produção como uma (des)ordem nos espaços rurais. Para esses, a atividade não passa 

de uma rugosidade, isto é, aquilo que ficou do passado, “o que resta do processo de supressão 

acumulação, superposição [...] apresentadas de formas isoladas ou como arranjos” (SANTOS, 1996, 

p. 113). Essa rede de discursos institucionalizados considera as práticas artesanais uma 

desvantagem persistente com as suas deficiências múltiplas que emperram o “desenvolvimento” do 

mercado formal, das grandes e médias empresas fundamentadas na lógica da “reprodução ampliada 

do capital”.  

Embora essa corrente esteja respaldada nos aparatos técnicos, na informalidade que permeia 

esse setor artesanal e seja amplamente difundida nos meios acadêmicos e nas redes institucionais, 

não significa que seja a única representação sobre essas atividades. Transversalmente, outras visões 

a respeito dos alimentos artesanais, pontilhadas nos espaços local, regional e global não só vêm se 

firmando e conseguindo visibilidade nos setores institucionais e políticos como também têm obtido 

o reconhecimento dos consumidores. Tais visões valoram essas estratégias construídas no espaço 

rural e buscam alternativas técnicas e políticas para elucidar problemáticas vivenciadas pela 

produção artesanal. Essas denominadas (re)conversões articulam as práticas culturais, o saber-fazer 

difundido localmente com a inserção e a construção de normativas direcionadas à pequena 

produção. Valorizar a produção artesanal significa endossar as estratégias criadas pelos agricultores 

a partir dos recursos locais, fundamentados na identidade e no saber-fazer transmitido por gerações 

e incentivar a circulação do capital no território tendo em vista que a renda obtida será mantida e 

fortalecerá a economia local. Logo, estimular a produção de alimentos artesanais deveria consistir 

em um fundamento essencial nas políticas de desenvolvimento rural, uma vez que os atores locais 

seriam privilegiados. 
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Diferentemente dos técnicos da rede institucional, entre os pesquisadores sobre a temática, 

um consenso aparece inquestionável: os produtos artesanais permanecem, a despeito das mais 

diferentes ações orquestradas pelo mercado formal e pelo próprio Estado em distintas escalas. A 

heterogeneidade apresentada com os diferentes tipos, aromas, sabores, associados a um terroir 

constituem um legado cultural inerente aos territórios. Soma-se a isso o fato de que continuam 

sendo produzidos por homens e mulheres, contribuindo para a sustentabilidade e a reprodução de 

numerosas famílias, o que denota a constituição de um “capital social”, de acordo com os 

postulados de Putnam (2005). Essa cultura enraizada constitui-se em produtos valorizados e 

questionados em episódios que interrogam a continuidade dessa prática cultural e têm sido alvo de 

profícuos estudos em outras ciências.   

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A (re)configuração dos estabelecimentos dos agricultores familiares e a demanda do 

mercado urbano repercutiram na expansão da produção de leite e da mandioca, assim como dos 

seus derivados, que anteriormente apresentavam exclusivamente valor de uso e que passaram a 

conquistar valor de troca. Retomam-se o saber-fazer, e o queijo e o beiju deixam de estar 

geograficamente limitados aos espaços circunscritos das residências, como no passado, 

constituindo, nas duas últimas décadas, uma territorialidade, estratégia de reprodução social, 

impressa em um gênero de vida autônomo. Desvelar essa prática implica a busca dos significados 

dessa atividade pelo grupo que não se deixou capturar pelos novos atores inseridos no território. 

A continuidade dessa produção está intrinsecamente relacionada à cultura e à dimensão 

socioeconômica por meio das inter-relações das atividades agrícolas e não-agrícolas que 

proporcionam renda com a comercialização de produtos.  

A (re)afirmação dos produtos artesanais ressurge e estes devem ser valorizados como uma 

potencialidade a ser aproveitada nas políticas de desenvolvimento rural. A preservação do 

conhecimento tradicional conforma uma territorialidade alicerçada pela demanda ascendente do 

mercado consumidor que reconhece e legitima tal produção e proporciona renda essencial para a 

sustentabilidade dos grupos familiares, Portanto, o movimento ascendente da procura por esses 

alimentos identitários, comprovado por várias pesquisas nos países desenvolvidos e em 
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desenvolvimento, indicam a relevância do reconhecimento de saberes e fazeres enraizados como 

um patrimônio cultural a ser preservado na contemporaneidade. 
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RESUMO 

Esse artigo visa analisar as fragilidades ambientais da Floresta Nacional do Ibura e seu 

entorno, em Nossa Senhora do Socorro, à luz da Ecodinâmica. A pesquisa ocorreu via 

levantamento bibliográfico e documental; entrevista semi-estruturada; pesquisa de campo; e, 

fotointerpretação com uso de ortofotocartas tratadas no software ArcGis 9.3. Na definição das 

classes de fragilidade ambiental de Instabilidade Potencial e Emergente considerou-se os 

elementos biofísicos: Geologia, Geomorfologia, Pedologia, vegetação e uso do território na 

perspectiva de uma análise integrada. Os diferentes graus de Instabilidade Emergente 

sinalizam urgência na criação e implantação de mecanismos de gestão ambiental 

considerando os fatores biofísicos e a relação humana do seu entorno. Esses mecanismos 

precisam contemplar estratégias que estabeleçam a conectividade entre os fragmentos 

florestais, como integrá-la a futuros corredores ecológicos de fragmentos de Mata Atlântica 

em Sergipe. 

Palavras-chave: Ecodinâmica, Unidade de Conservação, Gestão Ambiental. 

 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the fragilities of environmental Ibura National Forest and its 

surroundings in Nossa Senhora do Socorro, light of Ecodynamics. The research took place via 

survey bibliographic and documentary, semi-structured interview, field research, and, with the 

use of photointerpretation ortofotocartas treated in ArcGis 9.3. In defining the classes of 

environmental fragility and Potential Instability and Emergent, considering the biophysical 

elements: Geology, Geomorphology, Pedology, vegetation and land use in the context of an 

integrated analysis. The different degrees of Instability Emergent signal urgency in the 
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creation and implementation of mechanism environmental management considering the 

biophysical factors and human relations from their surroundings. These mechanisms must 

include strategies to establish connectivity between forest fragments, and integrate it into 

future corridors of Atlantic Forest fragments in Sergipe. 

Keywords: Ecodynamics, Conservation Units, Enviromental Management. 

 

RESUME 

Cet article vise à analyser la fragilité de l'environnement Ibura Forest National et ses environs, 

dans Nossa Senhora do Socorro, à la lumière des éco-dynamique. La recherche a eu lieu via 

bibliographique et documentaire entrevue semi-structurée; travail sur le terrain, et, avec 

l'utilisation de ortophotomap de photo-interprétation adressée au logiciel ArcGIS 9.3. Dans la 

définition des catégories de fragilité de l'environnement d'instabilité potentielle et émergents 

éléments biophysiques considérées: géologie, géomorphologie, sols, la végétation et 

l'utilisation des terres dans la perspective d'une analyse intégrée. Les différents degrés 

d'instabilité émergents urgence du signal dans la création et la mise en œuvre de mécanismes 

de gestion de l'environnement tenant compte de la relation biophysique et humain de leur 

environnement. Ces mécanismes doivent inclure des stratégies pour établir la connectivité 

entre les fragments forestiers, comment l'intégrer à des couloirs futurs de fragments de forêt 

en Sergipe. 

Mots-clés: éco-dynamique, Unité de conservation, Gestion de l'environnement 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A alteração indiscriminada do meio biofísico para atender as necessidades 

socioeconômicas, sem obedecer aos parâmetros de planejamento ambiental, tem implicado na 

perda da biodiversidade nas mais variadas escalas geográficas. Faz-se necessário rever tais 

padrões de crescimento à luz da conservação ambiental face às potencialidades naturais e aos 

benefícios socioeconômicos e ambientais.  

Assim, na perspectiva de uma análise integrada Tricart e Kiewietdejonge (1992) 

abordaram que a análise da morfodinâmica é fundamental para compreender o 

comportamento do ambiente para ordenar o uso do território. Para analisar uma Unidade 

Ecodinâmica é preciso conhecer sua gênese, a constituição física, a forma e o estágio de 

evolução, assim como sua cobertura vegetal. Essas informações são fornecidas pela Geologia, 

Geomorfologia, Pedologia e Fitogeografia, as quais precisam ser compreendidas para que se 

possa planejar o ordenamento territorial.  

Nesse escopo, essa pesquisa tem como recorte empírico uma Unidade de Conservação 

(UC) de Uso Sustentável, a Floresta Nacional (FLONA) do Ibura e seu entorno, localizada na 

zona rural do município de Nossa Senhora do Socorro em Sergipe, sendo que parte do seu 

entorno está em Laranjeiras (Figura 01). E como objetivo analisar as fragilidades ambientais 



Ecodinâmica na Análise da Fragilidade Ambiental da Floresta Nacional do Ibura e seu Entorno em Nossa 

Senhora do Socorro, Sergipe.                                                                                             139 

 

           
                   Edição Especial dos 30 anos do NPGEO                                        GEONORDESTE, Ano XXIV, n.2, 2013. 

da FLONA do Ibura e seu entorno, em Nossa Senhora do Socorro, à luz da Ecodinâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa UC vem recebendo fortes pressões antrópicas devido às atividades desenvolvidas 

em seu entorno sem planejamento, tais como: instalação de indústrias, cultivos de cana-de-

açúcar e de eucalipto, pastagem e aqüicultura (carcinicultura e piscicultura). O território de 

entorno também é usado como moradia, onde a comunidade acaba depositando seus resíduos 

sólidos e efluentes domésticos em locais inadequados, como terrenos baldios e cursos d’água. 

Esses usos indiscriminados vêm comprometendo sua conservação e, consequentemente 

fragilizando os demais aspectos biofísicos. Assim, apesar de sua importância no contexto da 

 
Figura 01. Localização da FLONA do Ibura e seu entorno 
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conservação dos remanescentes florestais de Sergipe essa UC encontra-se fortemente 

ameaçada devido os altos graus de Instabilidade Emergente (fragilidade ambiental nos 

ambientes antropizados), o que denota a urgência na criação e implementação de mecanismos 

de gestão ambiental considerando também parte do seu entorno. Nesse viés, o estudo dessa 

UC e seu entorno, com base nos princípios da Ecodinâmica, possibilita a avaliação integrada 

dos atributos biofísicos e sua relação com as relações antrópicas. Desse modo, a Ecodinâmica 

pode contribuir para a gestão ambiental, podendo ser aplicada na criação e implementação de 

mecanismos  essenciais na conservação ambiental, tais como: plano de gestão, de manejo e do 

zoneamento ecológico econômico. 

Entretanto, esses mecanismos precisam contemplar estratégias que estabeleçam a 

conectividade entre os fragmentos florestais propiciando a troca de material genético entre as 

espécies, e a UC, venha a ser implementada na prática, passando a cumprir com as finalidades 

pelas quais foi criada. Por esses aspectos, na perspectiva de contribuir para a conservação 

ambiental numa escala mais abrangente, a Flonai e demais remanescentes florestais podem vir 

a fazer parte de futuros corredores ecológicos de fragmentos Mata Atlântica em Sergipe. 

 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A pesquisa ocorreu mediante levantamento bibliográfico e documental acerca das 

Unidades Ecodinâmicas com base em Tricart (1977) e Ross (1994); da gestão territorial de 

UCs; das Leis e Decretos sobre a Política de Conservação Ambiental e a criação da Flonai. 

As informações apresentadas são resultados de coleta de dados secundários e 

primários, onde o primeiro ocorreu via pesquisas em órgão ambiental (ICMBio e IBAMA), e 

o segundo mediante a realização de entrevista semi-estruturada com o gestor da FLONA, 

além de pesquisa de campo no espaço interno e externo da UC para analisar as fragilidades e 

potencialidades ambientais a partir do uso de roteiro de observação sistematizada. A área de 

pesquisa envolveu 6580 hectares, face à necessidade da importância da análise no entorno da 

unidade, pois a conservação ambiental da UC depende dos usos atribuídos no seu entrono.  

Para análise integrada dos elementos biofísicos e antrópicos que compõem a paisagem, 

apoiou-se na proposta metodológica de Tricart (1977) e Ross (1994), considerando a 

fragilidade ambiental nos ambientes naturais (Instabilidade Potencial) e antropizados 
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(Instabilidade Emergente) a partir das categorias de fragilidade (ROSS, 1994; AMARAL; 

ROSS, 2009) das Unidades Ecodinâmicas adaptadas para a pesquisa.  

Para a avaliação da Instabilidade Potencial e Instabilidade Emergente das Unidades 

Ecodinâmicas da FLONA do Ibura e seu entorno considerou-se a Geologia, a Geomorfologia, 

a Pedologia, a cobertura vegetal e uso do território pesquisado. 

Os valores atribuídos considerando-se o grau de proteção do solo a partir da cobertura 

e uso do território foram: 1 (muito alto) para áreas com altas densidades de cobertura vegetal; 

2 (alto)  para vegetação de mangue, 3 (médio) para áreas com vegetação em estágio inicial e 

médio de regeneração, 4 (baixo) para o território usado para moradia, atividades industriais, 

pastagem e cultivos; e, 5 (muito baixo a nulo) para áreas degradadas e/ ou solos expostos e 

para os territórios onde são desenvolvidas aqüicultura e mineração. Os três primeiros valores 

foram estabelecidos para as Unidades Econdinâmicas de Instabilidade Emergente e os dois 

últimos para a Instabilidade Emergente.  

Para as classes de fragilidade ambiental considerando as características da  Geologia, a 

Geomorfologia, a Pedologia e o uso do território onde foram atribuídos valores de 1 – muito 

baixo; 2 – baixo; 3 – médio; 4 – alto; e, 5 – muito alto. Para esses valores considerou-se as 

características físicas. 

A avaliação da Geologia, da Geomorfologia e da Pedologia foi feita a partir do uso do 

banco de dados da Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe - SEPLAN, e da 

Secretaria dos Recursos Hídricos - SHR (SERGIPE, 2003 e 2011) e observações 

sistematizadas a partir de pesquisa de campo.  

Para a unidade da Geologia considerou-se a litologia das rochas da Flonai e seu 

entorno, bem como a escala de intemperismo de minerais. Para as rochas pouco coesas 

prevalecem os processos da morfogênese, e as rochas bastante coesas a pedogênese. Para a 

atribuição dos valores das classes de fragilidade ambiental desse elemento apoiou-se no 

trabalho de Silveira, Fiori, Oka-Fiori (2005), cujas informações estão representadas no 

Quadro das Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial e Emergente. 

Na Geomorfologia considerou-se as informações morfogenéticas como a amplitude do 

relevo e o grau de dissecação das unidades de paisagem. Todavia, além dessas informações, a 

cobertura vegetal, enquanto unidade natural, tem relevante papel na estabilidade das demais 

unidades, reduzindo os efeitos dos processos morfogenéticos. Portanto, é a unidade que 

contribui para a estabilidade e/ou equilíbrio das demais Unidades Ecodinâmicas cuja 

densidade propicia a maturação do solo. 
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Na análise da Pedologia os valores foram determinados conforme o grau de maturação 

do solo, onde os solos mais velhos são caracterizados por solos maduros, lixiviados e bem 

desenvolvidos. Os solos pouco desenvolvidos e mais jovens há propensão de maior grau de 

fragilidade ambiental. 

A análise da cobertura e uso do território da Flonai e seu entorno foi realizada a partir 

da fotointerpretação das ortofotocartas do DVD 07 (imagens 704-792/797/801) e do DVD 08 

(imagens 698-792/797/801) da Secretaria de Planejamento (SEPLAN) na escala 1:10.000 

(SERGIPE, 2003). As correlações espaciais ocorreram via o software ArcGis 9.3 cujas 

informações foram atualizadas e interpretadas mediante pesquisa de campo.  

As análises, interpretação e combinação dos dados resultaram em mapas e quadro para 

correlação das Unidades Ecodinâmicas da Flonai e seu entorno na perspectiva de indicar 

caminhos que visem minimizar os impactos ambientais provocados em função das atividades 

socioeconômicas que vem alterando de forma significativa o meio biofísico. 

 

 

3 ASPECTOS FÍSICOS DA FLORESTA NACIONAL DO IBURA E SEU ENTORNO  

 

 

A Flonai é uma UC de Uso Sustentável localizada nas margens da BR 101, km 85, há 

uma distância de aproximadamente 13km de Aracaju. Essa unidade foi criada com o objetivo 

de promover o manejo múltiplo sustentável dos recursos florestais nativo, sobretudo de Mata 

Atlântica, a manutenção de banco de germoplasma in situ (conservação de espécies em seu 

meio natural) de espécies florestais e da biodiversidade, recuperação de áreas degradadas e a 

pesquisa científica (BRASIL, 2005).  

É margeada pelo Rio Cotinguiba, um dos principais afluentes do Rio Sergipe, e no seu 

subsolo encontra-se o manancial do Ibura, Aqüífero Sapucari. Assim, é importante destacar a 

relevância da Flonai, para a manutenção desse recurso natural, considerando sua utilização 

pela DESO, para o abastecimento de parcela da região metropolitana de Aracaju, e pela 

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro que mantém poço para abastecimento da 

população do povoado Estivas. 

A área de estudo está submetida ao clima do tipo Tropical, megatérmico seco e sub-

úmido, com temperatura média anual de 25,2ºC, e precipitação pluviométrica de 

1.689mm/ano com período chuvoso de março a agosto (SERGIPE, 2002).  
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A Geologia abrange sedimentos cenozóicos das Formações Superficiais Continentais e 

unidades mesozóicas da Bacia de Sergipe (Figura 02). Nos sedimentos cenozóicos, 

predominam areias finas e grossas com níveis argilosos a conglomeráticos do Grupo 

Barreiras, além de depósitos aluvionares e coluvionares, flúvio-lagunares, depósitos de 

pântanos e mangues e terraços marinhos mais recentes. Os litótipos mesozóicos são 

relacionados ao Grupo Piaçabuçu (argilitos e folhelhos cinzentos a verdes, com intercalações 

de arenitos finos a grossos da Formação Calumbi) e ao Grupo Sergipe (calcilutitos cinzentos, 

argilitos, folhelhos e margas das Formações Cotinguiba e Riachuelo) (SERGIPE, 2002). Os 

domínios hidrogeológicos divide-se em:  

a) Formação Superficiais Cenozóicas: constituídas por pacotes de rochas sedimentares 

que recobrem  as rochas mais antigas das Bacias Sedimentares, da  Faixa de Dobramentos 

Sergipana e do Embasamento Gnáissico. Em termos hidrogeológicos, possui comportamento 

de “aqüífero granular” com porosidade primária, e nos terrenos arenosos, elevada 

permeabilidade, o que justifica excelentes condições de armazenamento e fornecimento 

d’água. Essa área é representada pelo Grupo Barreiras e por depósitos fluvio-lagunares, 

terraços marinhos, depósitos de pântanos e mangues e depósitos aluvionares e coluvionares 

que, a depender da espessura e da razão areia/argila das suas litologias, pode produzir vazões 

significativas; e, 

b) Bacias Sedimentares: constituídas por rochas sedimentares bastante diversificadas, 

as quais representam os mais importantes reservatórios de água subterrânea, formando o 

denominado aqüífero do tipo granular. Essas bacias têm alto potencial, em decorrência da 

grande espessura de sedimentos e da alta permeabilidade de sua litologia, que permite a 

exploração de vazões significativas. Em regiões semi-áridas, a perfuração de poços profundos 

nestas áreas, com expectativas de grandes vazões (SERGIPE, 2002), pode ser usada como 

alternativa para viabilizar o abastecimento de água para a população local. A Geomorfologia 

(Figura 03) tem características de domínios dos depósitos sedimentares costeiros, 

apresentando relevos dissecados em forma de colinas e interflúvios tabulares, com 

testemunhos da superfície tabular erosiva (SERGIPE, 2011). 
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A FLONA possui solos Argissolos Vemelho Amarelo, Espodossolo, Gleissolos e 

Chernossolo (SERGIPE, 2011). Todavia, na UC e em seu entorno há presença de dois tipos 

de solos, os Argissolo Vermelho Amarelo e os Gleissolos (Figura 04).  

Os Argissolos são solos constituídos por material mineral com argila de atividade 

baixa ou alta conjugada com saturação (EMBRAPA, 2009). Nessa classificação, os 

Argissolos Vermelho Amarelo predominam na área da pesquisa, sendo bastante usados para 

plantios de cana-de-açúcar e de eucalipto, além da pastagem.  

Os solos da classe Gleissolos são mal ou muito mal drenados com teores médios e 

altos de carbono orgânico. Encontram-se permanente ou periodicamente saturados por água, 

exceto se forem artificialmente drenados. A água permanece estagnada internamente, ou a 

saturação é por fluxo lateral no solo. Em qualquer circunstância, a água do solo pode se elevar 

por ascensão capilar, atingindo a superfície. Comumente, desenvolvem-se em sedimentos 

recentes nas proximidades dos cursos d’água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a 

condições de hidromorfia, podendo formar-se também em áreas de relevo plano de terraços 

Figura 03. Caracterização geomorfológica  

da área de estudo. 

 
Figura 02. Caracterização geológica da área de 

estudo. 
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fluviais, lacustres ou marinhos, assim como em áreas abaciadas e depressões. São 

eventualmente formados em áreas inclinadas sob influência do afloramento de água 

subterrânea (EMBRAPA, 2009) como é o caso da área pesquisada que dispõe de áreas de 

manguezal nas proximidades dos cursos d’água como nas margens do Rio Cotinguiba. 

A composição mineralógica dos solos, a baixa cobertura vegetal, o grau de amplitude 

e dissecação do relevo e as atividades realizadas nesse território favorecem os processos 

erosivos contribuindo para que esses materiais sejam carreados para os cursos d’água, e 

consequentemente provoquem mudanças na composição física e na permeabilidade dos solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à fitogeografia, essa UC está inserida em domínio de Mata Atlântica com 

Figura 04. Caracterização pedológica da área de estudo. 
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formação de Floresta Estacional semi-decídua em estágios médio e avançado de regeneração, 

associada com manguezal e bosques de espécies exóticas: Eucalyptus globulus (eucalipto) e 

Pinus elliottii (pinus). Vale reforçar que já foram catalogadas 123 espécies de plantas nativas 

de valor econômico, ecológico e cultural, entre elas: Hymenolobium petraeum duke 

leguminosae (angelim), Schinus molle (aroeira), Bowdichia nítida (sucupira), Inga edulis 

(ingá), Dalbergia nigra (jacarandá), Hymenaea courbaril (jatobá), Genipa americana 

(jenipapo), Caesalpinia echinata (pau-brasil), Tabebuia chrysotricha (ipê-amarelo), Tapirira 

guianensis (pau-pombo), assim como outras ainda não catalogadas. 

No entorno da FLONA encontram-se vegetação de mangue nas margens do Rio 

Cotinguiba, constituindo as Áreas de Preservação Permantes (APPs); pequenos fragmentos de 

floresta ombrófila densa; além de manchas de vegetação em estágio inicial e médio de 

regeneração.  

 

 

4 ANÁLISE ECODINÂMICA DAS UNIDADES DE PAISAGEM NA FLONA DO 

IBURA 

 

 

A avaliação a partir da Ecodinâmica evidenciou que grande parcela do espaço interno 

da Flonai encontra-se com alto grau de Instabilidade Potencial (Ver Quadro 01) face aos seus 

condicionantes biofísicos, em especial a cobertura vegetal que vem contribuindo para reduzir 

os processos mecânicos que atuam de modo lento. Sua presença diminui os efeitos da chuva 

sobre o solo, evitando índices de erosão laminar e ravinamento; aumenta porosidade do solo e 

a capacidade de infiltração de água; além de fornecer suporte para manutenção da 

biodiversidade. Vale destacar a presença de serrapilheira que impede a erosão laminar e linear 

em especial nas manchas de floresta densa e de vegetação em estágio médio de regeneração. 

Todavia, também há manchas com médio grau de Instabilidade Potencial, 

representadas pela vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, e pequenas 

manchas de cultivo de eucalipto e solo exposto (Figura 05) com alto e muito alto grau de 

Instabilidade Emergente, respectivamente (Quadro 01 e Figura 10). Mas, é importante realçar 

que apesar de grande parte da Flonai se encontrar com Instabilidade Potencial sua 

conservação não está garantida devido aos usos do território em seu entorno.  

A área em estudo possui um subsolo rico em água potável, o aqüífero Sapucari, devido 
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à litologia das rochas que favorece a infiltração da água em decorrência de sua natureza 

permeável, do relevo cárstico e de abundância de chuva. Essas características fazem com que 

a Flonai tenha grande importância no contexto da conservação ambiental em Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 05. Uso e cobertura do solo da FLONA e seu entorno em Nossa Senhora do Socorro e 

Laranjeiras em Sergipe. 
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Esse potencial natural motivou a DESO a perfurar poços de captação de água em seu 

espaço interno (Figura 06) servindo para abastecer 7% da população da Grande Aracaju, 

aproximadamente 60 mil habitantes. Do mesmo modo, a Prefeitura Municipal de Nossa 

Senhora do Socorro também mantém um poço cuja captação é destinada para abastecer a 

comunidade do povoado Estivas. O afloramento natural na Flonai pode ser percebido em 

vários pontos, as nascentes de água (olhos d’água) (Figuras 07) o que reforça a importância e 

a necessidade de proteger seus elementos biofísicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de sua importância e dos serviços ambientais prestados gratuitamente, sua 

biodiversidade vem sendo ameaçada em função das pressões provocadas pelos usos do 

território do entorno (Figura 05), como dos moradores dos povoados de Estivas, Tabocas e 

Porto Grande, principalmente a extração inadequada de recursos naturais, a deposição de 

resíduos sólidos e efluentes domésticos. A intensidade de exploração dos recursos naturais é 

mais significativa conforme a proximidade do povoado, como a comunidade do Estivas, 

vizinha a Flonai, que tem contribuído para aumentar o efeito de borda na UC o que tende a 

diminuir o tamanho desse fragmento vegetal, assim como sua biodiversidade.  

Assim, em seu entorno a ocupação desordenada provoca Instabilidade Emergente 

cujas áreas estão em processos erosivos acentuados especialmente nas áreas mais elevadas 

(Figura 08 e 09). 

Há outras fontes geradoras de fortes impactos ambientais (Figura 05), a saber: 

indústrias de cimento, de tecelagem e de fertilizantes nitrogenados localizadas nas 

adjacências; agricultura, como o plantio eucalipto e de cana-de-açúcar que vêm expandido; 

Figura 06. Poço de captação de água  da 

DESO. 
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Figura 07. Afloramento do lençol freático 

na Flonai. 
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pastagem; extração de calcário por indústrias; e os viveiros destinados para a carcinicultura e 

piscicultura nas margens dos cursos d’água. Essas atividades, que vêm alterando o meio 

biofísico, têm grande propensão ao risco ambiental, tornando a área cada vez mais vulnerável 

com altos graus de Instabilidade Emergente (Figura 10).  

O uso indiscriminado dos solos, o manejo inadequado, a redução da cobertura vegetal 

e a impermeabilização têm acarretado na redução da capacidade de infiltração das águas 

pluviais, e no movimento de massa para os leitos dos rios. Isso ocorre, pois os fragmentos 

florestais na área pesquisada são pequenos e extremamente desconectados, cujos tamanhos 

variam entre um e 172 hectares e as distâncias aos fragmentos ultrapassam 2,5km 

caracterizando a desconectividade entre os mesmos. Do ponto de vista ecológico significa que 

a fragmentação florestal e os suscetíveis efeitos de borda tendem aumentar o grau de 

isolamento das espécies podendo resultar em sua extinção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos recursos hídricos superficiais a área pesquisada está inserida na bacia 

hidrográfica do Rio Sergipe, onde o Rio Cotinguiba faz parte da drenagem principal.  As 

APPs, representadas pelas margens desse Rio e dos demais cursos d’água são protegidas pelo 

Código Florestal Lei N° 4771 de 15 de setembro de 1965 (BRASIL, 1965) cujo Art. 2 (letra 

a), alterado pela Lei n° 7.803 de 18 de julho de 1989 (BRASIL, 1989) que define que ao 

longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal a 

largura mínima estabelecia.  

Comparando os valores do Código Florestal, verificou-se que a largura do Rio 

Cotinguiba variou entre 17 e 440 metros. Constatou-se áreas com largura de 200m, com 

margens de apenas 40 e 20m; em outros trechos com largura de 260m, as margens direita e 

esquerda eram de 35 e 50m; e outras que chegam a 440m, com baixa cobertura vegetal, 160 e 

 
Figura 08. Ocupação desordenada ao lado 

da UC - Povoado Estivas. 
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Figura 09. Área em processo de 

ravinamento – Povoado Estivas. 
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10m de suas margens protegidas. Todavia, essas medidas deveriam ser pelo menos 200m de 

mata ciliar. Essas análises reforçam os valores, alto e muito alto dos graus de Instabilidade 

Emergente, onde predomina os processos morfogenéticos. 

Como resultado, do alto grau de desmatamento e das atividades de agropecuária e de 

mineração em seu entorno, o leito Rio Cotinguiba encontra-se assoreado com presença de 

bancos de areia em vários trechos, cujos sedimentos foram carreados da montante para a 

jusante. Vale ressaltar que ainda existem áreas que condizem com as normas estabelecidas por 

esse instrumento jurídico, com largura de 17m, e as margens, direita e esquerda, 440 e 190m 

de cobertura vegetal, respectivamente. 

Embora a supressão seja proibida por lei as APPs vêm sendo substituídas por cultivos, 

pastagens e instalação de viveiros de camarão. Entre os principais impactos provados pela 

carcinicultura estão: a supressão da vegetação de mangue, as mudanças no padrão de 

circulação hídrica e no conseqüente despejo de dejetos dos viveiros sem tratamento causando 

desequilíbrios para a fauna.  

A FLONA não possui zona de amortecimento, definida pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) como o entorno de uma UC onde as atividades humanas 

estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade (BRASIL, 2000). A ausência de mecanismos de gestão ambiental 

que definem diretrizes para ordenar o uso do território da Flonai e seu entorno, como de plano 

de gestão, de manejo e do zoneamento ecológico econômico contribuem para aumentar a 

vulnerabilidade ambiental.  

A criação da zona de amortecimento é um grande desafio para os gestores uma vez 

que há vários atores sociais, movidos por interesses diversos, que desenvolviam atividades 

antes da criação da UC, o que tende a dificultar e/ou retardar a elaboração dos instrumentos de 

gestão ambiental, e consequentemente a implementação da UC na prática. A tendência, após a 

definição e aplicação de tais instrumentos, é que parte desses atores sociais, em especial 

aqueles que provocam impactos mais expressivos no meio biofísico, tenha que se adequar as 

normas e restrições o que demanda rever o padrão de produção. 

Nesse escopo, alerta-se que as características do meio biofísico juntamente com os 

usos atribuídos ao território, que resultaram em classes de alto e muito alto grau de 

Instabilidade Emergente, comprometem a integridade ecológica desse reduzido fragmento 

florestal de Mata Atlântica, o que poderá levá-lo ao isolamento, face à falta de conectividade 

fitogeográfica, podendo resultar, no futuro, na sua extinção caso não sejam delineadas e 



Ecodinâmica na Análise da Fragilidade Ambiental da Floresta Nacional do Ibura e seu Entorno em Nossa 

Senhora do Socorro, Sergipe.                                                                                             151 

 

           
                   Edição Especial dos 30 anos do NPGEO                                        GEONORDESTE, Ano XXIV, n.2, 2013. 

implementadas medidas eficazes de gestão ambiental. 

 

Quadro 01. Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial e Emergente da Flonai e seu entorno 

Elementos e 

Unidades de 

Ocorrência 

CLASSES DE INSTABILIDADE ECODINÂMICA POTENCIAL 

Muito alto 

(1) 

Alto 

(2) 

Médio 

(3) 

Baixo 

(4) 

Muito 

baixo 

(5) 

Vegetação 

Floresta 
ombrófila densa 

(vegetação 

semidecídua em 

estágio médio e 
avançado de 

regeneração) 

Mangue  Secundária em 
estágio inicial e 

médio de 

regeneração  --- 

FLONA X  X   

Entorno X X X   

Elementos e 

Unidades de 

Ocorrência 

CLASSES DE INSTABILIDADE ECODINÂMICA EMERGENTE 

Muito baixo 

(1) 

Baixo 

(2) 

Médio 

(3) 

Alto 

(4) 

Muito Alto 

(5) 

Geologia --- --- 
Arenito, argilo, 
folheto 

Areia e argila Calcilutito 
e calcário 

FLONA     X 

Entorno   X X X 

Relevo --- --- 

Relevos 
dissecados 

Planície 
fluviomarinho, 

Terraços 

Flúvioarinho 

--- 

Flonai   
x x (planície 

fluviomarinho) 
 

Entorno   x x  

Pedologia --- --- 

Argissolo 

Vermelho 
Amarelo 

Gleissolos  

FLONA   X X  

Entorno   X X  

Uso do 

território 
   

Cultivos, 
pastagem, 

indústrias, 

estradas, 
povoados,  

Solos 
expostos, 

viveiros, 

extração 
mineral 

FLONA   
 X - Cultivo de 

eucalipto 

X - Solo 

exposto 

Entorno    X X 

Fonte: Silva, 2011. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A FLONA do Ibura é um fragmento florestal de Mata Atlântica de grande relevância 

em Sergipe, sendo responsável por vários serviços ambientais prestados a comunidade face ao 

seu potencial fitogeográfico. Essa UC contribui para a proteção da biodiversidade in situ, 

abrigando espécies que fazem parte da lista de extinção, como pau-brasil, além de ajudar na 

manutenção dos demais fatores físicos, como o aqüífero Sapucari, de grande relevância para o 

Figura 10. Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial e Emergente 

na FLONA do Ibura e seu entorno. 
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abastecimento de água de parte da região metropolitana de Aracaju.  

A avaliação a partir da Ecodinâmica permitiu uma análise integrada dos atributos 

biofísicos considerando as características específicas desses elementos, bem como os usos 

estabelecidos no território. Essas análises permitem conhecer os diferentes graus de 

Instabilidade Potencial e Emergente, tornando possível propor caminhos para a gestão 

ambiental. Nesse viés, as informações são fundamentais para criação e implementação dos 

mecanismos de gestão ambiental, como o plano de gestão, de manejo e o zoneamento 

ecológico econômico considerando o entorno da UC.  

A Unidade Ecodinâmica de Instabilidade Potencial está representada por parte da UC 

e por manchas de floresta ombrófila densa e vegetação em estágio inicial e médio de 

regeneração no seu entrorno, com predomínio dos processos pedogenéticos em virtude da 

presença de vegetação.  

O uso do território sem planejamento para as atividades: industriais, agrícolas, 

silvícolas, pecuárias e extrativistas, têm resultando na fragilidade ambiental com os mais 

variados impactos ambientais que comprometem a conservação tanto da Flonai como dos 

fragmentos florestais de seu entorno. As Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Emergente 

traduz severas alterações em seus elementos biofísicos o que pode fragmentar ainda mais, 

além do conseqüente comprometimento da qualidade e quantidade dos recursos hídricos. 

Os usos do território, incompatíveis com a conservação ambiental, têm grande 

propensão ao risco ambiental nessa UC faces as pressões externas provocadas. A morosidade 

na criação e implementação dos instrumentos de gestão ambiental acaba contribuindo para 

aumentar as fragilidades ambientais, reduzindo suas potencialidades naturais.  Assim, do 

ponto de vista da Ecodinâmica, mesmo que a Flonai apresente alto e médio graus de 

Instabilidade Potencial, há possibilidades de futuras mudanças devido o predomínio dos 

processos morfogenéticos no seu entorno que comprometem sua integridade ecológica 

podendo provocar seu isolamento, caso não sejam criadas e implementadas medidas que 

contemplem a gestão ambiental eficaz. 

O estudo à luz da Ecodinâmica aponta a necessidade de planejamento e gestão 

ambiental considerando os fatores biofísicos e suas relações com as atividades humanas. As 

análises sinalizam urgência na criação de mecanismos que conduzam a regulamentação e as 

restrições dos usos na Flonai e em seu entorno, como seu futuro plano de gestão, de manejo e 

no zoneamento ecológico econômico bem como a zona de amortecimento.  

As atividades responsáveis pelos níveis alto e muito alto de Fragilidade Ambiental 
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Emergente devem passar por processos avaliativos na perspectiva de minimizá-los, bem como 

seus responsáveis reparar pelos danos ambientais via recuperação ambiental e pagamentos de 

multas a serem convertidos para a conservação ambiental da UC e seu entorno. 

De modo similar, os empreendedores, de grande e médio porte, devem reparar via 

compensação ambiental cujos valores podem ser aplicados tanto para a manutenção dos 

atributos biofísicos como para a elaboração dos mecanismos de gestão ambiental. Já as 

empresas que lucram com os recursos naturais, a exemplo da captação de água do aqüífero 

Sapucari, também podem contribuir tanto em forma de repasse de parcela dos lucros como via 

convênios efetivos apoiando diversas atividades, a exemplo de programas de Educação 

Ambiental para a comunidade local.  

Nesse contexto, é fundamental envolver a comunidade local nas etapas do plano de 

manejo visando integrá-la enquanto aliadas na conservação ambiental, bem como os demais 

atores sociais que usam o território da UC e do entorno, visando concentrar esforços rumo à 

gestão compartilhada. Por conseguinte, pode-se pensar em atribuir outros usos ao território da 

UC a partir do incentivo ao uso da floresta viva, com ênfase para as atividades não-

madeireiras, como: extrativismo de frutos, de resina, de óleos, essências, de plantas 

ornamentais, de materiais para a confecção de artesanatos a partir de galhos secos, folhas, 

fibras e sementes; a criação de banco de sementes nativas e de mudas.  

As atividades de visitação também podem ser estimuladas nas escolas locais em 

função do valor histórico cultural da UC, a exemplo das várias ruínas, além da biodiversidade 

e das trilhas ecológicas existentes. Do mesmo modo, é fundamental desenvolver campanhas 

educativas para a comunidade envolvida que direta ou indiretamente se beneficia desse 

remanescente florestal.  

Vale realçar a importância na criação de estratégias para a captação de recursos 

financeiros para auxiliar na manutenção desse território, como elaboração e submissão de 

projetos para empresas e/ou entidades ligados a biodiversidade. 

É imprescindível estabelecer metas visando à conectividade dos fragmentos florestais, 

via incentivos à criação de RPPNs e/ou outras categoriais do SNUC, além do reflorestamento 

das margens dos cursos d’água e áreas degradadas nas proximidades dos fragmentos de forma 

que propicie a troca de material genético entre as espécies bem como o movimento da biota. 

Outra estratégia primordial no que concerne a Política de Conservação Ambiental de Sergipe 

é que a UC venha a integrar os futuros corredores ecológicos de Mata Atlântica na perspectiva 

conservar seus atributos biofísicos.  
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RESUMO 

Esta é uma contribuição aos estudos da questão agrária atual a partir da discussão do controverso 

processo de expansão dos agrocombustíveis em Sergipe, Brasil. O objetivo é demonstrar 

empiricamente as formas de monopolização do território camponês pelo agrohidronegócio do 

agrodiesel, com a mediação do Estado. O lócus desta investigação foi o Projeto de Assentamento de 

Reforma Agrária Jacaré-Curituba, localizado nos municípios de Poço Redondo e Canindé do São 

Francisco, Sergipe, tendo em vista sua centralidade na implantação do agrodiesel nesta unidade da 

federação. 

Palavras chave: Agrocombustíveis; Assentamento de reforma agrária; Campesinato; Estado. 

 

ABSTRACT 

This is a contribution about the actual agrarian question studies from the discussion of the polemics 

process of agro-fuels expansion in Sergipe, Brasil. I purpose to demonstrate empirically the forms 

of monopolization of peasant territory by the agro-hydro-business of agrodiesel, with the mediation 

of the State. The locus of this research was the Project of Settlement of Agrarian Reform Jacaré-

Curituba, located in the counties of Poço Redondo and Canindé do São Francisco, Sergipe, 

considering their centrality in implanting of the agrodiesel in this unite of federation.  

Keywords: Agro-fuel; Settlements agrarian land; Peasant; State. 

 

RESUMÉN 

Esta es una contribución a los estudios de la cuestión agraria actual a partir de la discusión de del 

polémico proceso de expansión de los agrocombustibles en Sergipe, Brasil. Mi objetivo es 
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demostrar empíricamente las formas de monopolización del territorio campesino por el 

agrohidronegócio del agrodiesel, con la mediación del Estado. El locus de esta investigación fue el 

Proyecto de Asentamiento de Reforma Agraria Jacaré-Curituba, ubicado en los municipios de Poço 

Redondo y Canindé do São Francisco, Sergipe, teniendo en vista su centralidad en la implantación 

del agrodiesel en esta unidad de la federación. 

Palabras-clave: Agrocombustibles; Asentamiento de reforma agraria; Campesinado; Estado. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde as revoluções industriais realizadas nos séculos XVIII e XIX o modo de produção 

capitalista vem realizando sua reprodução ampliada a partir da exploração do trabalho e apropriação 

privada do trabalho excedente, do aprofundamento da técnica, da difusão do consumo conspícuo 

como padrão societário e da busca do domínio dos recursos naturais e energéticos. Se a chave do 

funcionamento do sistema reside na realização do ciclo do capital, é também estratégico garantir a 

oferta abundante de recursos energéticos que garantam a produção, a distribuição, circulação e o 

consumo. O capital na busca por controlar todas as dimensões da existência também converteu a 

energia em mercadoria, seja sob a forma de alimentos, recursos fósseis, calor solar, força motriz 

hidráulica e eólica, seja aquela derivada da agricultura. 

Nas últimas décadas, os sinais de esgotamento do sistema do capital têm sido ainda mais 

evidentes. No bojo de sua crise estrutural residem, também, os impactos do domínio predatório sob 

a natureza cujos efeitos são implacáveis. Como busca de solução, verifica-se ênfase nos discursos e 

ações de governos, intelectuais, empresas capitalistas, organizações não governamentais, forte apelo 

à necessidade de mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Se por um lado os acordos 

internacionais de redução de emissões dos gases de efeito estufa não avançam, por outro se difunde 

a necessidade de adoção de fontes de energia renováveis e limpas. 

Atualmente, cerca de 80% do consumo mundial de energia provém dos recursos fósseis. 

Estudo recente demonstrou que, em 2006, o petróleo, o gás e o carvão mineral eram responsáveis 

por, respectivamente, 35%, 23% e 21% da energia consumida mundialmente. Estima-se que 

mantendo os níveis atuais de consumo, as reservas conhecidas desses recursos deverão esgotar-se, 

respectivamente, em 40, 60 e 200 anos (HOUTART, 2010, p. 44). Esta é uma grave preocupação 

para os principais centros econômicos do planeta. 

Os Estados Unidos da América consomem um quarto do petróleo mundial, possuem apenas 

3% das reservas mundialmente conhecidas e dependem da importação de 75% do petróleo 
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consumido (HOUTART, 2010, p. 44). Este cenário permite-nos a identificar as motivações das 

ações geoestratégicas imperialistas adotadas no Oriente Médio e em outras zonas do globo. Estes 

eventos evidenciam possíveis cenários futuros de intensificação da conflitualidade entre Estados-

Nações com o acirramento da crise energética. 

O discurso neoliberal tem propalado como saída para a crise energética investimentos para a 

expansão do modelo de agricultura produtivista que cultive matérias primas voltadas à elaboração 

de agrocombustíveis. Todavia, para Houtart (2010) os agrocombustíveis configuram-se como uma 

tática do capital na busca pela saída da sua crise estrutural, perspectiva que dialoga com Harvey 

(2005) quando afirma que em cenários de sobreacumulação de capital, o Estado desencadeia 

processos de produção do espaço que (re)criam as condições de promoção de formas lucrativas de 

absorção de excedentes de capital, muitas vezes exigindo a expansão geográfica e a reorganização 

espacial (HARVEY, 2005, p. 78).  

Verifica-se o deslocamento de capitais para os países do Sul na busca pela exploração dos 

recursos naturais (terra, água, minérios, etc.) cuja valorização é definida pelo setor financeiro e 

homologada pela Rio +20, no âmbito da economia verde, fundada em ativos dos mercados de 

carbono. Por isso verificamos a corrida de corporações transnacionais e especuladores para investir 

na compra de terras em diferentes países do mundo, seja para garantir reservas de valor, especular 

com os alimentos no mercado financeiro, produzir grãos para exportação e/ou para a produção dos 

agrocombustíveis. Decorre deste movimento reconfigurações no uso das terras agricultáveis e a 

intensificação das disputas territoriais por modelos de desenvolvimento fundamentados na 

reprodução ampliada do capital ou na reprodução ampliada do trabalho familiar camponês.  

Em um processo de ajustamento das ações políticas internas às imposições de reprodução 

ampliada e expansão geográfica mundializada do capital, o Brasil publicou o documento “Plano 

Nacional de Agroenergia (2006 – 2011)” (MAPA, 2006), estruturado em 5 eixos principais: 

pesquisa em agroenergia; planejamento de parcerias estratégias para o avanço da agroenergia; 

criação da Embrapa Agroenergia; promoção de um mercado dos agrocombustíveis e outras ações de 

governo. 

Este documento é um marco referencial para a formulação e implementação de políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento dos agrocombustíveis no país. Norteia as ações de governo 

no nível federal e influencia aquelas nos níveis estaduais e municipais. Suas diretrizes difundem o 

incentivo ao agrohidronegócio mediante o financiamento à produção, pesquisa e desenvolvimento, 

construção e controle de um mercado global de agrocombustíveis, como a garantia de retomar o 



A Ação do Estado na Inserção do Agrodiesel em Sergipe:  

Resistência e Subordinação no Assentamento Jacaré-Curituba                                                                                       161 

           

                   Edição Especial dos 30 anos do NPGEO                                        GEONORDESTE, Ano XXIV, n.2, 2013. 

desenvolvimento do Brasil e mais recentemente, como instrumento importante de combate à 

pobreza e à miséria, resumida à possibilidade de geração de empregos.  

A única forma prevista de inserção da agricultura camponesa neste projeto é mediante a 

subordinação da sua produção ao agrohidronegócio mundializado, seja fornecendo cana de açúcar 

e/ou oleaginosas para as indústrias energéticas, seja arrendando suas terras para os capitalistas. 

Observa-se que as políticas de agrocombustíveis no Brasil ocorrem em dois ramos: a produção de 

etanol derivada da cana de açúcar e o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), 

sendo este caracterizado como objeto de análise deste artigo. 

Partimos do pressuposto que o desenvolvimento do modo de produção capitalista no campo 

e na cidade se dá de forma desigual e contraditória. Sua expansão ocorre mediante a realização da 

sua contradição estrutural, ao mesmo tempo em que promove a expansão das relações de produção 

capitalistas, destrói as relações de produção não capitalistas, e, contraditoriamente, recria no mesmo 

momento histórico, mas, em frações distintas do território, as relações de produção não capitalista 

que possam ser subordinadas ao seu controle. 

Oliveira (1997) analisou dois movimentos geográficos no campo, quais sejam: a 

territorialização do capital monopolista no campo e a monopolização do território camponês pelo 

capital monopolista. O primeiro processo decorre quando uma empresa do agrohidronegócio 

expande os limites da(s) sua(s) fazenda(s) e no processo produtivo da matéria prima agrícola 

intensifica a exploração dos trabalhadores, sejam estes permanentes ou temporários. Busca-se a 

produção de valores de troca e apropriação do lucro extraordinário permanente possibilitado pela 

renda da terra. A monopolização do território camponês é quando o capital apesar de não expropriar 

a família camponesa da terra e instrumentos de trabalho, subordina a renda territorial da unidade de 

produção familiar. 

Diante do exposto, neste artigo discuto o curso deste processo de expansão do controverso 

circuito dos agrocombustíveis em Sergipe. A partir dos registros empíricos da introdução do 

agrodiesel no Estado, objetivo demonstrar empiricamente as formas de monopolização do território 

camponês pelo agrohidronegócio do agrodiesel, com a mediação do Estado. O lócus desta 

investigação foi o Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Jacaré-Curituba, localizado nos 

municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco, Sergipe, tendo em vista sua centralidade 

na implantação do agrodiesel nesta unidade da federação. 

Esta é uma contribuição aos estudos da questão agrária atual, que contou com apoio 

financeiro da Coordenação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) e da 
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Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC), e que 

está estruturada em seis sessões ademais desta introdução. Na primeira realizou-se um esforço de 

delimitação conceitual de agroenergia, biocombustível e agrocombustível, para nas sessões segunda 

e terceira situar as diretrizes centrais e formas de estruturação, respectivamente do Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) no Brasil e seu arranjo em Sergipe. Na quarta 

sessão remeto o leitor a uma análise dos processos de conquista do projeto de assentamento Jacaré-

Curituba e a intervenção contraditória do Estado no desenvolvimento territorial desta área. Na 

quinta parte discuto o processo de monopolização do território camponês pela indústria do 

agrodiesel e por fim, exponho as considerações finais de forma a convidar o leitor para uma 

profícua leitura. 

 

 

2DELIMITAÇÃO CONCEITUAL DE AGROENERGIA, BIOCOMBUSTÍVEL E 

AGROCOMBUSTÍVEL 

 

 

Há uma polissemia, que longe está de ser neutra, para conceituar os combustíveis derivados 

da agricultura: agroenergia, biocombustível, agrocombustível. Faz-se importante recuperar estas 

acepções, pois não se tratam de simples termos, orações ou substantivos. Esta diferenciação 

corresponde a conceitos delimitados a fim de possibilitar construções teóricas que contribuem para 

análise e materialização da realidade, uma vez que eles pressupõem modelos de desenvolvimento 

que se articulam com o papel que cumprem os sistemas agroalimentares e os modelos pautados nas 

matrizes conceituais de segurança alimentar ou soberania alimentar. 

A agroenergia é todo combustível derivado da biomassa. Resulta da energia solar contida 

nas plantas ou grãos, e  é produzida desde os procedimentos agropecuários os quais, após sua 

conversão em combustíveis sobre a forma de álcoois ou óleos, podem ser utilizados na queima que 

possibilita a movimentação dos motores industriais, automobilísticos, geradores de eletricidade, 

aviões e equipamentos domésticos. Logo, os fatores de produção fundamentais para a agroenergia 

são: terra, água, trabalho e tecnologia. 

Os órgãos de governo utilizam este conceito para agrupar os diferentes combustíveis que 

podem ser produzidos pela a agropecuária como os álcoois, óleos vegetais e gás. É um conceito 
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aglutinador, pouco disputado, que indica mais a origem e menos o modelo de produção do 

combustível. No seu interior cabe o etanol, o agrodiesel e o biogás. 

O etanol, propalado como o possível substituto da gasolina, é um álcool produzido pela 

fermentação do açúcar simples, de plantas ricas em amido ou lenhosas. As fontes de matéria para 

sua fabricação podem ser: cana, beterraba, milho, trigo, cevadas, girassol, sorgo açucarado, batata, 

mandioca, cereais, madeira, palha, etc.  

O agrodiesel é um éter de óleo vegetal, resultante da reação química entre o álcool e óleo, 

pode ser produzido a partir de um grande número de plantas, cujo rendimento varia de uma planta 

para outra como soja, algodão, mamona, dendê, canola, girassol, mamona, amendoim, jatrofa 

cucas, algas verdes, colza, linho, oliva, mostarda, sementes de uva, rícino, gergelim, buriti, 

amêndoa do coco, ervilhas, pongamia pinnata, madhuca longifólia, moringa oleifera, cleome 

viscosa, eucalipto, mategueira (honey tress), etc. (HOUTART, 2010, p. 132-137). O agrodiesel 

pode ainda ser produzido a partir de outras fontes como as gorduras animais (banha de porco, sebo 

ovino e bovino, gorduras ósseas) e gorduras residuais utilizadas em frituras de alimentos. 

Biocombustíveis é o conceito que vem sendo utilizado pelos governos, corporações 

transnacionais e outros atores que defendem a difusão da agroenergia como uma alternativa 

resolutiva ao esgotamento dos combustíveis fósseis, uma solução sustentável às mudanças 

climáticas globais e como fator de geração de renda. Contudo, os adeptos deste conceito defendem 

a produção no contexto dos sistemas produtivos agroindustriais extensivos, com intuito de controlar 

globalmente tanto os mercados consumidores, quanto a terra, a água, o trabalho e a política. 

O prefixo “bio” significa “vida”,  o que não condiz com o modelo produtivo e com  os 

impactos decorrentes do modelo do agrohidronegócio. Este modelo de produção se fundamenta no 

lucro médio e na exploração do trabalho assalariado. Caracteriza-se pelo controle monopolístico da 

terra e expropriação dos camponeses e/ou da monopolização do território camponês, o qual 

determina os ritmos, as técnicas e a forma de realização do trabalho familiar, apropriando-se da 

renda capitalizada da terra. Dessa forma, ele contribui para a destruição da biodiversidade e 

expansão da artificialização da natureza.  

O enfrentamento e a resistência dos movimentos sociais camponeses, notadamente aqueles 

organizados na Via Campesina, tem denominado este sistema de agrocombustíveis, uma vez que 

este modelo resume-se ao modelo do agronegócio mundializado, cujo processo produtivo e de 

distribuição planetária é petrodependente e artificializador dos sistemas agrários.  
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O conceito de biocombustíveis para os movimentos camponeses está relacionado aos 

modelos de produção de energia em sistemas familiares de produção, consorciados com agricultura 

diversificada, voltada ao abastecimento das necessidades dos agricultores, comunidades e/ou 

cooperativas e cooperados. Tem sido cada vez mais frequentes os esforços na produção de energia 

pelos camponeses com o objetivo de suprir todas as atividades da unidade de produção familiar, de 

maneira a garantir a soberania energética. Experiências bem sucedidas neste plano podem ser 

verificadas no norte do Rio Grande Sul, tanto por meio da COOPERBIO, ligada ao Movimento dos 

Pequenos Agricultores, como também através de procedimentos realizados pela Associação 

Nacional de Agricultores Pequenos da República de Cuba. Em ambas experiências verifica-se a 

necessidade de desenvolver novos conceitos como o de “alimergia” (LEAL, 2010) e  o “finca 

agroenergética”, este desenvolvido no Projeto Biomas de Cuba, que pressupõem a produção de 

alimentos e energia para produzir mais alimentos. 

 

 

3 O PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL (PNPB) 

 

 

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) tem sua gênese nos estudos de 

viabilidade técnica e econômica do agrodiesel, realizados pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional, 

nomeado pelo então presidente Lula através do decreto de 2 de julho de 2003. Os resultados do 

estudo apontaram limitações e potencialidades da estruturação da cadeia do agrodiesel no Brasil e 

impulsionaram a criação do Programa, cujo marco regulatório e metas físicas foram lançados em 

06 de dezembro de 2004 pela então ministra das Minas e Energia, Dilma Vana Rousseff 

(ROUSSEF, 2004). O Programa é conduzido por uma Comissão Executiva Interministerial, 

sob coordenação do Ministério das Minas e Energia, participação de diversos ministérios e 

outras instituições como Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Petrobrás, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

O PNPB articula-se diretamente à governança global da sustentabilidade, às atuais 

formas de acumulação capitalista e ao combate à pobreza. Almeja contribuir com o 

atendimento do Brasil aos acordos internacionais de redução dos gases de efeito estufa 

mediante a ampliação e diversificação da matriz energética nacional a partir de fontes 
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consideradas limpas; persegue tanto a ampliação da produção nacional de agrodiesel com 

vistas à redução da dependência da importação deste derivado de petróleo, quanto a inserção 

do Brasil no mercado internacional de agrodiesel. Além disso, insere-se nas diretrizes do 

programa de Desenvolvimento Territorial Rural, mediante a inserção do segmento da 

agricultura familiar na cadeia produtiva do agrodiesel, meramente como segmento fornecedor 

de matéria prima. 

Almeja-se estruturar a cadeia produtiva do agrodiesel a partir da utilização de diferentes 

plantas oleaginosas de acordo com as condições edafoclimáticas regionais (palma, mamona, 

soja, girassol, canola, pinhão manso, etc.), a gordura animal ou os óleos reaproveitados. Para 

tanto, o Estado atua incisivamente na criação e consolidação das condições necessárias à 

estruturação do negócio, criando dispositivos em diferentes dimensões, como: conhecimento 

científico e tecnológico, marco jurídico-legal, incentivos tributários, formação de mercado, 

logística, etc. 

No tocante ao processo de produção da matéria prima e desenvolvimento tecnológico 

foi criada a Embrapa Agroenergia, sediada em Brasília, com a tarefa de produzir o 

conhecimento suficiente à estruturação do negócio, avaliar os riscos e apontar 

potencialidades. Ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) coube a tarefa da 

inclusão social, o grande mote propagandístico do PNPB. A focalização do programa é a 

participação dos agricultores familiares, possuidores da Declaração de Aptidão ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura (PRONAF), para introdução da produção de 

oleaginosas nos seus territórios policultores. Colhida a matéria prima, seu destino é a venda 

para corporações industriais que extraem o óleo e/ou fabricam o agrodiesel. 

As usinas de agrodiesel quando utilizam determinados percentuais de matéria prima 

comprada do setor familiar, passam a ser consideradas pelo governo como promotoras do 

desenvolvimento regional, parceiras do combate à pobreza e, portanto, merecedoras de uma 

vantajosa recompensa, materializada no Selo Combustível Social, cuja metodologia de 

organização produtiva é denominada de Pólos de Biodiesel. A participação dos camponeses 

ocorre apenas na produção agrícola, justo o segmento da cadeia produtiva que os empresários 

e analistas consideram que mais onera o custo de produção do agrodiesel.  

No discurso do governo, os agricultores participantes deste programa inserem-se em 

uma ordem de prioridade para acessar políticas públicas de desenvolvimento da agricultura, 

como crédito, assistência técnica, estímulo ao cooperativismo, capacitação, etc. Esta inserção 
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revela uma seletividade das políticas públicas que na sua essência deveriam ser universais, 

bem como também um conteúdo profundamente conivente com a difusão de conhecimentos e 

práticas produtivas consonantes com um modelo de agricultura convencional integrada ao 

agrohidronegócio. 

Enquanto para os agricultores paga-se o preço da matéria prima oleaginosa in natura, 

para as usinas as vantagens vão desde descontos até a isenção de impostos na comercialização 

do agrodiesel, permitida pelo Selo Combustível Social (Quadro 1). Esses descontos variam 

entre as regiões brasileiras onde há mais pobreza, chegando à isenção no Norte e Nordeste, e 

no discurso do governo sobre a necessidade de maiores oportunidades de desenvolvimento 

regional. Outras vantagens oferecidas aos industriais são: 80% da cota de agrodiesel 

negociado nos leilões públicos para os detentores do Selo Combustível Social; melhores de 

condições de financiamento junto aos bancos envolvidos nos programa; uso do Selo 

Combustível Social para promoção da imagem e marca da empresa. 

As usinas de agrodiesel após a fabricação do combustível dispõem de um cobiçado 

mercado, uma vez que ele é comercializado em leilões organizados pela ANP. Ao produto 

adquirido, destinado à Petrobrás Distribuidora, será misturado ao diesel mineral formando uma 

solução que será vendida aos postos de combustível e, posteriormente, aos motoristas 

consumidores. 

 

Quadro 01. Tributos incidentes na produção de biodiesel 

Biodiesel Diesel 
mineral 

 Agricultura 

familiar no 

Norte, 

Nordeste e 

semiárido 

com 

mamona ou 

palma 

Agricultura 

familiar em 

geral 

Agricultura 

intensiva no 

Norte, 

Nordeste e 

semiárido 

com 

mamona ou 

palma 

Regra geral  

 R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro R$/litro 

CIDE Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 0,07 

PIS/COFINS 100% 
de redução 

em relação à 

regra geral 
(R$ 0,00) 

68% 
de redução 

em relação à 

regra geral 
(R$ 0,07) 

32% 
de redução 

em relação à 

regra geral 
(R$ 0,151) 

 
 

0,222 

 
 

0,148 

Somatório 

dos tributos 

federais 

100% 

 de redução 

em relação à 

68% 

 de redução 

em relação à 

32% 

 de redução 

em relação à 

 

 

0,222 

 

 

0,218 
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regra geral 

(R$ 0,00) 

regra geral 

(R$ 0,07) 

regra geral 

(R$ 0,151) 

Fonte: ROUSSEF, 2004. 

 

Esse processo, trata-se de um lucrativo mercado integrado por cerca de 36.500 postos de 

combustíveis distribuídos em todo o país. Com a promulgação da Lei 11.097/2005 o governo 

escalonou a obrigatoriedade da adição do agrodiesel ao diesel mineral inicialmente na 

proporção de 2% (B2) até 2008, e estabeleceu a meta de atingir proporção de 5% (B5) em 

2013 de acordo com a oferta do produto. Com o desenvolvimento do Programa o governo 

acelerou as metas, estabelecendo em 2009 a obrigatoriedade de adição de 4% e antecipou para 

2010 a obrigatoriedade do B5, criando um mercado nacional de 2,4 milhão de litros por ano.  

Portanto, para as corporações que operam o setor, a subordinação da produção de 

oleaginosas do setor familiar da agricultura representa possibilidades de reduzir custos de 

produção, especialmente no tocante aos tributos, e assim ampliar as possibilidades de 

arremates de cotas no leilão da ANP e auferir o Selo Combustível Social, para realizar uma 

espécie de marketing asséptico da marca. 

 

 

4 O PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL EM SERGIPE 

 

 

A dinâmica do agrocombustível do agrodiesel no estado de Sergipe é bastante recente. 

Registra-se seu princípio no ano de 2007 quando iniciaram os esforços para introduzir junto ao setor 

familiar o cultivo de oleaginosas. Convencer o campesinato da viabilidade deste novo sistema 

agrário tem sido uma tarefa árdua. Em um passado não muito distante, o então governador de 

Sergipe, João Alves Filho
1
, propagandeou como solução para os problemas da agricultura 

camponesa a introdução do cultivo da mamona voltada à produção do agrodiesel e à garantia de 

compra do produto. Certo número de agricultores realizou os investimentos para o cultivo de 

                                                             
1
 João Alves Filho é empresário e político sergipano. Foi prefeito de Aracaju de 1974-1977, durante a ditadura militar. 

Foi governador de Sergipe para o mandato 1982-1987. Em 1987 assumiu o cargo de Ministro do Interior do governo de 

José Sarney. Exerceu outros mandatos de governador de Sergipe pelo antigo Partido da Frente Liberal (PFL) entre 

1991-1994 e 2003-2006. Nas eleições de 2007, quando disputava o quarto mandato perdeu as eleições por sete pontos 

percentuais para o ex-prefeito Marcelo Déda. Após 4 anos no ostracismo, em 2012 retornou ao cenário político 

disputando as eleições municipais para prefeitura de Aracaju e conquistou o mandato que se dará entre 2013-2016. João 

Alves Filho representa um dos campos mais conservadores da política sergipana, tem como marca dos seus governos as 

políticas de assistências aos pobres e os megaprojetos de desenvolvimento que atendem diretamente aos interesses do 

capital monopolista em Sergipe. 
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mamona, todavia, ao final da safra, o governo não cumpriu o prometido de comprar a produção 

gerando prejuízos e endividamento. 

Apesar de toda a midiabilidade de governo frente ao atual PNPB, o campesinato sergipano 

demonstra cautela e desconfiança frente à nova proposta de produção de oleaginosa para o 

agrodiesel. Certamente, este comportamento reflete um trauma causado pelas propostas políticas do 

passado. Para superar esta condição, o Estado e o capital têm buscado despersonalizar a proposta 

colocando em campo uma força tarefa multinterinstitucional para difundi-la. 

Para isso, foi criada a Rede Sergipe Biodiesel e implantado o Programa de Biodiesel de 

Sergipe (PROBIOSE). A Rede é formada por diversas instituições públicas e privadas, com 

destaque para os bancos públicos, organismos estatais, instituições de ensino e pesquisa, 

movimentos socioterritoriais camponeses, conforme quadro abaixo (BRAZIL, 2012; SILVA, 2008). 

O PROBIOSE tem como objetivo identificar alternativas e desenvolver ações para estimular a 

produção e o desenvolvimento tecnológico da cadeia produtiva de agrodiesel do estado de Sergipe. 

Segundo Silva et al. (2008): 

 

Quadro 02.  Instituições integrantes da Rede Sergipana de Biodiesel – 

2008. 

Associações de agricultores ADENE/SUDENE 

Banco do Brasil Lugar ao Sol 

Banco do Nordeste do Brasil MAZZO 

IFS-SE MDA 

UFS MST 

UNIT NEPEN 

DEAGRO PETROBRÁS 

EMBRAPA Tabuleiros Costeiros PRONESE 

COHIDRO ROTARY 

FAPITEC SACI 

FETASE SAGRI 

FIES SEDETEC 

IATEC SERGIPEC 

IEL/SE CISE 

INCRA FLSF 

ITP SEBRAE/SE 

ITPS  

Fonte: SILVA, Maria Suzana; BRASIL, Osiris Ashton Vital; VAZ, 

Victor Hugo da Silva. Impactos da produção e uso do Biodiesel no 

estado de Sergipe. Anais da I Jornada Sergipana de Energia. 

Aracaju: SergipeTec, 2008. 

 
É uma iniciativa estadual de mobilizar esforços para a criação da cadeia produtiva 

de produção e uso de Biodiesel no estado de Sergipe com forte vocação para a 

inclusão da agricultura familiar, por dois aspectos, o primeiro a necessidade das 
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indústrias de obtenção do Selo Social e segundo pelas características da 

agricultura do estado de Sergipe serem predominantemente familiar. 

• É um instrumento de política pública que promove a participação social na 
organização da oferta de matéria-prima para a produção de biodiesel, contribuindo 

para fortalecimento de sua capacidade de geração de renda e o fortalecimento dos 

movimentos sociais; 

• Incentiva o uso de matérias-primas até então pouco empregadas como é o caso do 
girassol, aumentando a geração de renda do agricultor e fortalecendo os 

movimentos sociais. 

•A introdução de uma nova cultivar no Estado com fins energéticos e inclusão da 
agricultura familiar, dentro da perspectiva de criação de uma cadeia produtiva de 

produção de biodiesel, trás consigo impactos econômicos, na matriz energética e na 

produção agrícola, conforme foi verificado anteriormente [grifos nossos]. 

 

O plano inicial teve como meta promover a integração de aproximadamente 10 mil famílias 

camponesas, para plantar de 10 mil hectares de girassol para produção de biodiesel, em que cada 

família cultivaria ao menos um hectare. Dez mil hectares representam 0,49% da superfície do 

estado, suficiente para uma produção de 17.211 toneladas de grãos, gerando 6.884 toneladas de óleo 

(SILVA et al., 2008). A opção pela introdução do girassol decorre de pesquisa desenvolvida pela 

EMBRAPA Tabuleiros Costeiros, a qual aponta que esta é a planta mais adequada às condições 

edafoclimáticas desta unidade da federação (OLIVEIRA, et al., 2008).  

Cada integrante da Rede Sergipe de Biodiesel tem uma tarefa bem delimitada a fim de 

garantir o alcance do objetivo de estruturar a cadeia produtiva do agrodiesel no Estado. Os 

coordenadores da Rede vislumbraram como potencialidade do estado de Sergipe o numeroso 

contingente de pequenos agricultores, decorrente de uma estrutura fundiária marcada pelo 

minifúndio. Esta Rede vem atuando na formação de um circuito fornecedor de matéria prima para a 

produção do agrodiesel que garanta à PBio atingir a produção mínima para obtenção do Selo 

Combustível Social, e, conquistar sua meta de ser a maior produtora de agrodiesel do país e a quarta 

maior empresa do mundo, segmento hoje liderado pelos alemães. 

A PBio foi a indústria energética que estimulou este arranjo produtivo em Sergipe. Trata-se 

de uma subsidiária da Petrobrás, criada em 2008 para operar no setor de agrocombustíveis, 

produzindo além do agrodiesel, etanol de primeira e segunda geração em plantas autossuficientes de 

eletricidade e comercializadoras do excedente ao operador do sistema elétrico brasileiro. Esta 

empresa está presente em todas as regiões brasileiras e atua também no exterior operando no setor 

do etanol mediante a constituição de parcerias. No setor do agrodiesel opera na produção e 

comercialização do óleo vegetal e seus coprodutos, como: a glicerina, o ácido graxo, a goma, o óleo 

de mamona, o farelo de soja, a torta de mamona, o farelo de girassol e o óleo de girassol. 
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A mesma também possui três usinas próprias de agrodiesel, respectivamente localizadas no 

município de Candeias (BA), Quixadá (CE), Montes Claros (MG), opera uma planta experimental 

em Guamaré (RN) e outras duas usinas em parceria localizadas em Marinalva (PR) e Passo Fundo 

(RS), e ainda uma unidade de processamento de agrodiesel a partir do dendê, localizada em Belém 

(PA). No momento de realização da pesquisa (2011) estava prevista para entrar em operação uma 

usina de agrodiesel em Portugal (Figura 1). 

A criação das usinas próprias priorizou, inicialmente, como fatores locacionais a fixação no 

semiárido brasileiro, região em que o desenvolvimento das cultivares oleaginosas demonstram 

notável rendimento de acordo com os estudos técnico-agronômicos realizados, e também a sua 

inserção na região brasileira com numeroso quantitativo de agricultores familiares para garantir a 

obtenção do Selo Combustível Social. As três usinas do semiárido estão localizadas 

estrategicamente para controlar a produção de oleaginosas advinda dos fornecedores de toda a 

região nordeste do Brasil (Figura 1). 

Na safra 2008/2009 as três usinas do semiárido detinham juntas, uma capacidade de 

processamento de 150 mil toneladas/ano de oleaginosas. Em dezembro de 2009 esta capacidade foi 

duplicada, atingindo 300 mil toneladas/ano. Em setembro de 2010, decorrente da duplicação da 

usina de Candeias, atingiu-se a capacidade de 400 mil toneladas/ano de agrodiesel. Em 2011, já 

estava no plano de negócios da PBio a duplicação da capacidade das usinas de Quixadá e Montes 

Claros. Se por um lado a capacidade aumentou, o faturamento, segundo o coordenador de 

planejamento e gestão da PBIO, também sofreu forte crescimento, saltando da ordem de R$ 231 

milhões em 2009, para R$ 539 milhões em 2010 e estimava-se auferir um faturamento de R$ 635 

milhões em 2011. 
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Figura 01. PBio: espacialização das usinas de agrodiesel e etanol 

Fonte: Petrobrás, 2009. 
 

No caso dos agricultores sergipanos a integração com a indústria energética se dá com a 

Usina de Biodiesel de Candeias (BA) que está situada a 322 km da capital de Sergipe, Aracaju. Esta 

empresa foi inaugurada em 29 de julho de 2008 com a presença do presidente da República e de 

diversos ministros de Estado e há registros de que a primeira carreta de agrodiesel certificado foi 

entregue no dia 01 de outubro de 2008. Vale-se ressaltar que a PBio não produz as oleaginosas, 

apenas contrata fornecedores da matéria prima, através de cooperativas e associações camponesas, 

detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). 

O contrato de fornecimento de matérias primas oleaginosas é firmado entre a PBio as 

cooperativas de agricultores familiares por um prazo de 5 anos, no qual a empresa garante a compra 

da produção pelo preço de mercado, dado pela cotação na bolsa de valores. Ele também inclui o 

fornecimento gratuito das sementes (melhoradas pela Embrapa) às cooperativas contratadas, para 

que sejam distribuídas aos agricultores cooperativados aderidos ao programa. Compete à empresa o 

fornecimento do serviço de assistência técnica cuja forma de organização do trabalho permite o 
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acompanhamento/controle do desempenho dos seus fornecedores, bem como difundir os padrões 

exigidos pela empresa de plantio, cultivo, colheita e armazenagem cujas referências e objetivos são 

a ampliação permanente da produtividade. Para este serviço, em 2011 a PBio dispunha de 650 

técnicos agrícolas contratados no país. 

Estes dispositivos contratuais são divulgados pela empresa como uma grande contribuição 

ao fortalecimento da agricultura camponesa e seus movimentos socioterritoriais, tendo em vista a 

garantia dos preços da média de mercado, para a compra da produção ao longo do contrato, ademais 

da oferta de serviços de assistência técnica nas unidades de produção familiares. 

Adotando-se outra ótica, inferimos que estes dispositivos adotados pela empresa são 

fundamentais para garantir o funcionamento seguro do mercado de fornecedor da matéria prima, em 

desempenho maximizado, a fim de garantir a quantidade suficiente de matéria prima necessária para 

obtenção do Selo Combustível Social.  

A assistência técnica cumpre um papel central neste processo difundindo o padrão técnico 

exigido pela empresa, baseado no modelo da agricultura convencional, petro-dependente de 

sementes, fertilizantes e agroquímicos. Como forma de garantir o monitoramento do trabalho 

referente aos atendimentos realizados pelos extensionistas no território e o andamento da produção 

realizada pelos camponeses, foi criado e implantado em Sergipe o Sistema de Gestão de Processos 

Agroenergéticos (CERES), onde é possível à indústria controlar o andamento das dimensões 

supracitadas, além de informações adicionais, permitindo o planejamento da unidade industrial. 

O estudo publicado pela Embrapa Agroenergia intitulado “Complexo Agroindustrial de 

Biodiesel no Brasil: competitividade das cadeias de matérias primas” revelou que a lucratividade do 

setor no Brasil depende bastante dos incentivos realizados pelo Estado, e que na cadeia produtiva do 

agrodiesel o segmento que mais necessita reduzir custos de produção é a produção de matérias 

primas. Portanto, os esforços de um trabalho forte na organização de um mercado fornecedor, 

redução da desconfiança por parte dos pequenos agricultores do setor de agrocombustíveis, 

particularmente da Petrobrás, inserem-se em uma estratégia de redução do custo da produção do 

agrodiesel. 

 

 

5 A CONQUISTA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO JACARÉ-CURITUBA E A AÇÃO 

CONTRADITÓRIA DO ESTADO 
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Qualquer análise sobre a introdução e expansão do PNPB em Sergipe deve considerar a 

relevância e contribuição da Cooperativa Regional dos Assentados de Reforma Agrária do Sertão 

de Sergipe LTDA (COOPRASE) através do corpo diretivo e dos cooperados baseados no Projeto de 

Assentamento de Reforma Agrária Jacaré-Curituba. Este assentamento de reforma agrária é 

paradigmático no campo sergipano pela natureza da conquista, dimensão da área, quantitativo de 

famílias, (re)orientação do(s) sistema(s) agrário(s). Está localizado na microrregião geográfica 

Sergipana do Sertão do São Francisco, abrange um total de 9.617 hectares localizados em terras nos 

municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, beneficia um total de 785 famílias, e tem 

uma capacidade de 852 famílias. 

A conquista do PA Jacaré-Curituba resulta das lutas por terras desencadeadas pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra nesta localidade a partir de meados da década de 

1990. Esta região tradicionalmente esteve sobre o mando e comando dos latifundiários e coronéis. 

Com a finalização da construção da barragem da Hidrelétrica de Xingó, o desemprego, a fome e a 

miséria campearam na região. Esta conjuntura agrária local somou-se à conjuntura agrária nacional 

em que o MST decidira pelo acirramento da luta pela terra, como uma das formas de enfrentamento 

ao neoliberalismo conduzido pelo governo Fernando Henrique Cardoso. 

Diante desta conjuntura, segundo Nobre (2008, p. 127), durante o ano de 1995 os 

trabalhadores rurais organizados no MST dimensionaram o espaço de socialização política 

realizando o trabalho de base junto aos excluídos do campo, articularam-se e construíram a 

mobilização com os Sindicatos de Trabalhadores Rurais dos municípios de Nossa Senhora da 

Glória, Monte de Alegre de Sergipe, Porto da Folha, Canindé do São Francisco e com religiosos 

como a irmã Marlene e Padre Pedro de Canindé do São Francisco.  

Diante do acúmulo de forças, os trabalhadores decidiram colocar em marcha sua ação 

contestadora. Neste período o MST intensificava as ocupações de terras em diferentes 

microrregiões sergipanas simultaneamente. Apesar dos latifundiários e outros segmentos da elite 

esperarem uma ação reivindicatória de terras, estrategicamente os trabalhadores desviaram as 

atenções e desencadearam uma ação não diretamente sobre a terra mas sim, contra a maior 

representação do Estado na região em sua aliança com o capital, a Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (CHESF). Segundo a militante do MST, Irandi, atualmente assentada no Jacaré-Curituba, 

no dia 12 de março de 1996, 2.111 famílias realizaram a ocupação da CHESF, particularmente da 
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Hidrelétrica de Xingó e, em seguida, realizaram uma marcha no local com aproximadamente 7 mil 

pessoas. A memória da militante revela que:  

 

Chegamos lá mais ou menos, três horas da manhã e a gente ficou lá, mas nosso 
alvo não era ficar lá, lá era só concentração pra depois a gente pudesse distribuir 

em alguns grandes latifúndios que tinham nessa região, isso em 96. Nós ficamos 

uma época, lá na Chesf, durante um mês, depois nós viemos pra fazenda Cuiabá, 
que pra que pra nós enquanto movimento, aqui, né... nessa área do sertão é o mais 

velho que é chamado Assentamento Cuiabá, que é uma área de sequeiro que a 

estrutura é diferente dessa do Jacaré Curituba (Entrevista Irandi, PA Jacaré-
Curituba, 2010). 

 

A construção da barragem de Xingó além de impactar duramente as comunidades 

ribeirinhas de Sergipe e Alagoas, impôs uma lógica de controle do regime das águas no baixo São 

Francisco, completando o processo já em curso pelas barragens à montante. Ademais do projeto de 

geração de hidroeletricidade, este projeto visava também a destinação de recursos hídricos para 

implantação de megaprojetos de irrigação, voltados à agricultura comercial.  

O causídico deste projeto era o então governador João Alves Filho com o seu megaprojeto 

Perímetro Irrigado Califórnia II que consistia na arrecadação, pelo Estado, de grandes, médias e 

pequenas propriedades para implantação de infraestrutura hídrica e destinação dos cerca de 9 mil 

hectares, a 80 empresários que visionariamente transformariam o sertão em um próspero oásis.  

O MST considerou a ocupação da CHESF a maior de Sergipe. Nacionalmente foi apontada 

como uma das mais importantes do país, haja vista a repercussão que obteve, o que marcou o 

processo de territorialização do MST em Sergipe. Os trabalhadores reivindicavam a desapropriação 

das Fazendas Cuiabá, Bela Vista e mais 15 mil hectares localizados na confluência entre os 

municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo. Após um mês de ocupação na CHESF 

transferiram o acampamento para a Fazenda Cuiabá, onde após oito meses de luta conquistaram a 

emissão de posse (NOBRE, 2008, p. 128).  

A conquista deste imóvel ampliou a força da organização dos trabalhadores na região e criou 

as condições políticas de pressão necessárias sobre o INCRA para a territorialização do MST no 

Alto Sertão, pois “Da fazenda Cuiabá, os sem-terra partiram para a Fazenda Alto Bonito onde 

ocuparam os atuais assentamentos Modelo, Curralinho, Queimada Grande, São José de Nazaré, Flor 

da Serra, Gualter, Pinhão, Lagoa das Areias, Cajueiro, Canadá, Maria Feitosa e outros” (NOBRE, 

2008, p. 128). 
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Neste movimento, em 1997, parte dos trabalhadores que estavam na fazenda Cuiabá decidiu 

ocupar as terras da fazenda onde havia a promessa governamental de edificação do megaprojeto de 

irrigação Califórnia II. A memória de um dos líderes dos trabalhadores revela que área era 

controlada por:  

 

Grandes fazendeiro, aqui era Miguel de Ernesto, era Carlos Mendonça, Tonho de 
Missia, era os maior fazendeiro daqui. Então essas propriedades, esses 

assentamento aqui são 3600 hectare pra irrigação, era em trêis propriedade, né... 

Pegou alguma parte de pequenos agricultores lá na frente, umas coisinhas pouca, 
né... Mais 90% era trêis propriedade que tinha aqui, só pra criar vaca (...) Quando 

era no verão nem vaca tinha, porque ficava tudo seco. Eles tirava daqui e ficava as 

terra abandonada. Quando era no inverno trazia praqui novamente, então num tinha 

produção, num tinha o desenvolvimento, então a gente chegou aqui e ocupou 
(Entrevista João Neguinho, PA Jacaré-Curituba, fev., 2013). 

 

No mês de março de 2007 os trabalhadores marcharam de Canindé do São Francisco até a 

capital Aracaju. Durante 15 dias percorreram 213 quilômetros a pés, como forma de denunciar para 

a sociedade a intenção do governo de criar um perímetro irrigado para capitalistas e a necessidade 

social de reorientação do projeto para atender aos trabalhadores expropriados mediante 

concretização da ação de reforma agrária. Após a chegada, permaneceram outros 15 dias ocupando 

a sede do INCRA, onde realizaram um conjunto de articulações políticas.  

Outra marcha foi realizada, partindo de Maceió (AL) até a capital de Pernambuco, Recife. 

Depois de marcharem por 262 km, os trabalhadores ocuparam a sede da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) para pressionar o órgão federal 

responsável pela implantação e gestão dos perímetros irrigados no vale do rio São Francisco. Nobre 

(2008), por sua vez, relata que destas mobilizações decorreu audiência com o presidente Fernando 

Henrique Cardoso, em Brasília, na data de 15 de março de 1997, quando foi assinado o Acordo do 

Jacaré-Curituba. 

Portanto, foi a partir do dimensionamento de espaços de luta e resistência que os 

trabalhadores conquistaram o megaprojeto de irrigação, pensado inicialmente para a expansão do 

agrohidronegócio no sertão sergipano, em uma ação inédita no estado. Na prática, o projeto de 

assentamento Jacaré-Curituba é formado por oito glebas que foram incorporadas com a 

nomenclatura de PA Jacaré-Curituba I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. Todas estas foram arrecadadas 

pelo INCRA através de processos desapropriatórios, sendo as seis primeiras glebas arrecadadas 

entre setembro e dezembro de 1997, a primeira em abril de 1998 e a última em julho de 1999. 
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De posse da terra os trabalhadores iniciaram o processo produtivo mesmo sem a garantida 

do acesso à estrutura de irrigação, limitando-se a sobreviver de agricultura de inverno. Em 25 de 

fevereiro de 1999, com a finalidade de viabilizar as condições de produção, comercialização e 

geração de renda fundaram no assentamento a Cooperativa Regional dos Assentados de Reforma 

Agrária do Sertão de Sergipe LTDA (COOPRASE).  

Uma complexa estrutura de planejamento territorial se sobrepõe no PA Jacaré-Curituba. 

Para o INCRA o complexo Jacaré-Curituba é formado por 8 assentamentos, estruturado em 34 

agrovilas, cujo número de famílias pode variar entre 15 a 25. Estima-se um contingente 

populacional acima de 6 mil habitantes vivendo na área. A CODEVASF, responsável pela 

implantação da estrutura hídrica, divide a área em 5 setores, cuja contagem inicia do zero. No 

tocante à organicidade do MST este assentamento por si próprio configura-se como uma regional da 

organização. 

O projeto original previa a estruturação de 80 quadras que seriam destinadas à igual número 

de empresários. Com a conquista do assentamento o projeto de infraestrutura hídrica não foi 

alterado, de maneira que cada quadra do projeto original foi apenas repartida entre os camponeses 

assentados, contemplando entre 15 e 25 famílias e atribuído a cada qual uma área média de 2,5 

hectares irrigados. Quando observamos que o módulo fiscal definido para a região é 70 hectares, 

preocupa-nos a viabilidade do projeto para a reprodução ampliada da família camponesa ao longo 

dos anos, uma vez que seu surgimento está estruturalmente marcado pela minifundização. 

O PA Jacaré-Curituba é um símbolo da resistência para permanência na terra. Após a 

conquista da terra, os diferentes governos adotaram a postura política de atrasar a implantação da 

infraestrutura hídrica por cerca de 12 anos. Somente a partir de julho de 2009 o sonho do acesso à 

terra irrigada passou a concretizar-se quando finalmente a CODEVASF iniciou a implantação do 

sistema de irrigação parcelar do Projeto Jacaré Curituba, orçado em R$ 15.286.117,38 (Quinze 

milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento e dezessete reais e trinta e oito centavos),  provenientes  

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), sob número de contratado 12.09.0018/00. No 

momento da elaboração deste artigo, as famílias assentadas nos setores 0 a 3 já alavancavam o 

processo produtivo irrigado e as do setor 4 acompanhavam entusiasmadas e ansiosas a instalação da 

estrutura de irrigação nos respectivos lotes. 

A apesar dos trabalhadores terem conquistado a irrigação da área, após uma década de lutas 

e resistências, o Estado não reestruturou nem redimensionou o projeto para a especificidade da 
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agricultura camponesa, mantendo-o como concebido para os 80 empresários. A fala do coordenador 

da COOPRASE é demonstrativa desta situação: 

 

Era 80 lote empresarial, como eu disse ainda agora, então eu volto a repetir, 80 lote 

empresarial. Então o projeto não mudou. Ele mudou pra Sem Terra. Mais aqui, se 

lá pega 24 ou 25 cumpanheiro numa bomba daquela pra operar uma bomba, irrigar 
25 lote, 20 lote ou 15 lote, são 15 pequeno empresarim que tão ali dentro. E aí, é 

eles que tem que se virar porque aquela bomba não irriga todo mundo de uma vez 

só não. Se aquela bomba, você liga a bomba ela tem condições de, se for pra 20, 
ela só tem condição de irrigar 5 de cada vez. Então tem que conscientizar que 5 tá 

irrigano e 15 tem que tá parado... Então o cabra tá vendo a seca, todo mundo doido 

pro mode de irrigar, querendo ver a sua produção, por exemplo, nascer, o outro que 
tá precisando de ver a produção desempenhar, porque tá aflorano, é uma melancia, 

é uma abóbora, é uma macaxera, né... é um quiabo, qualquer coisa que ele tá 

prantano lá... Eles fica num desespero... Então vira um pé de guerra, porque o 

pessoal começa, não é o meu horário, mais eu vou irrigar. Aí, se eu ligar o outro 
cavalete aqui, você também não irriga lá do outro lado... Porque aí não passa a 

irrigar nem você nem eu, porque a água não... só fica mijano. Ao invés de sair a 

pressão pro microaspersor ou o gotejo, ela conseguir irrigar, não consegue 
ninguém... Aí vai pro desespero, aí é hora de apagar fogo. A direção vai pra cima, a 

coordenação vai pra cima, a presidência da cooperativa junto com as direção vai 

pra cima: “num é dessa forma”, conscientizar os agricultor... Tem que ter mão de 
ferro. Porque o Incra não faz nada aqui dentro pra isso aí, Codevasf também não... 

Ninguém! (Entrevista João Neguinho, PA Jacaré Curituba, 2013). 

 

Esta atuação do Estado, através de órgãos como a CODEVASF e INCRA, é intencional e 

tem a perspectiva de inviabilizar futuramente o assentamento irrigado Jacaré-Curituba. O INCRA 

pressionado politicamente para resolver os conflitos agrários, mediante processos desapropriatórios 

reivindicados pelos trabalhadores e de outro lado sofrendo ações dos proprietários ávidos por 

impedir a desapropriação dos latifúndios, destina, aos beneficiários, lotes de reforma agrária em 

dimensões exíguas, para pragmaticamente solucionar os conflitos. Entretanto sem visão de futuro 

alguma, inviabiliza a reprodução ampliada da família camponesa.  

Por sua vez, a CODEVASF responsável pela estruturação do sistema de irrigação parcelar, 

mantém a estrutura empresarial mesmo que cada um dos grandes lotes, no contexto do 

assentamento criado, tenham sido parcelados entre grande número de beneficiários. Mesmo com a 

pressão hidráulica insuficiente para irrigar todos os lotes de uma quadra ao mesmo tempo, transfere, 

portanto para os trabalhadores, a necessidade da improvisação permanente para acessar a água de 

produção.  

Esta situação rompe com uma das dimensões centrais da condição camponesa que é a 

autonomia sobre o tempo de realização do trabalho. Este passa a ser organizado em turnos de 06 
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horas, no qual determinado agrupamento de assentados realiza o uso da água, enquanto outros 

esperam seu turno para realizar os tratos culturais das respectivas roças. No caso de um dia o 

assentado não puder irrigar no horário reservado para ele, somente no dia seguinte poderá retomar a 

aguação da sua roça. Esta é uma situação esdrúxula que muito se assemelha ao controle da jornada 

de trabalho fabril! 

No último quinquênio o assentamento também vem recebendo vultosos recursos para 

conclusão de outras obras, dentre as quais destaco a construção, ampliação e recuperação da 

infraestrutura produtiva e comunitária como: abertura e melhoramento de estradas, construção de 

praças, campos de futebol, postos de saúde, sedes comunitárias, construção e ampliação de escolas. 

Tais benfeitorias no assentamento têm sido viabilizadas com recursos do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC)2
. Estes investimentos aparentemente são realizados para viabilizar as 

condições de vida e trabalho dos beneficiários da reforma agrária, contudo, na prática decorrem do 

Programa de Consolidação e Emancipação (Autossuficiência) de Assentamentos Resultantes da 

Reforma Agrária – PAC3 que, no contexto das políticas de terras neoliberais, objetiva acelerar o 

processo de desresponsabilização do Estado para com a área de reforma agrária.  

No caso do PA Jacaré-Curituba em particular, o Estado busca forjar um arranjo territorial 

frágil, no qual diante das inadequações acima relatadas, se os agricultores não conseguirem 

conviver com as limitações e inadequações do projeto, poderão desencadear desavenças internas, 

falência de lotes familiares e, com a titulação alienável da terra, forjar as condições de retorno das 

parcelas reformadas ao mercado de terras, podendo inclusive reconcentrar as terras sob o domínio 

                                                             
2
 Segundo Ramos Filho el. all.,  o PAC “Trata-se de um conjunto articulado de medidas na área econômica que visam o 

crescimento econômico do país por meio do investimento em infraestrutura, do estímulo ao financiamento e ao crédito, 

da melhora do ambiente de investimentos, da desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário e da adoção de 

medidas fiscais de longo prazo. [...]Quanto ao seu caráter geral, destaca-se a importância da retomada do papel do 
Estado como indutor do crescimento econômico. Em outras palavras, o PAC revela uma ação governamental planejada 

com vistas à retomada da capacidade orientadora do Estado na questão do crescimento econômico do país, através do 

incremento da taxa de investimento público e privado em áreas consideradas estratégicas. Dessa forma, o governo busca 

ter papel de liderança no processo de crescimento, direcionando os investimentos e a economia do país” (2013, p. 24). 
3
 “O Programa de Consolidação e Emancipação (Auto-Suficiência) de Assentamentos Resultantes da Reforma Agrária 

(PAC), fruto de um acordo firmado entre o governo brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é 

executado pelo Incra. 
O PAC busca consolidar e desenvolver os assentamentos para que sejam independentes e integrados ao segmento da 

agricultura familiar. O programa acelera o processo de emancipação dos projetos de reforma agrária a partir da 

elaboração de Planos de Consolidação de Assentamento (PCAs) que proporcionam investimentos em infraestrutura 

socioeconômica, assessoria técnica e treinamento, promovendo a sustentabilidade econômica, social e ambiental, bem 

como a estabilidade social e a conquista da cidadania. Com isso, o Incra espera criar um modelo de consolidação dos 

assentamentos descentralizado, ágil, organizado e eficiente, devidamente testado e aprovado. 

Por meio do programa, desenvolvido via convênios estabelecidos entre o Incra, prefeituras e associações de agricultores 

assentados, estão sendo atendidas cerca de 12 mil famílias de 75 assentamentos distribuídos em oito estados: Maranhão, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe” (Fonte: 

http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/projetos-e-programas-do-incra/pac ). 

http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/projetos-e-programas-do-incra/pac
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de setores do agrohidronegócio. É preciso ser enfático que terras incorporadas ao patrimônio da 

União, via processos desapropriatórios de reforma agrária, são terras do povo brasileiro e não 

devem retornar para o mercado de terras. 

 

 

6 A MONOPOLIZAÇÃO DO TERRITÓRIO CAMPONÊS PELA INDÚSTRIA DE 

AGRODIESEL 

 

 

Conforme mencionado na seção anterior, praticamente desde a conquista do assentamento 

que os trabalhadores vêm buscando organizar-se para realizar o processo produtivo agropecuário e 

gerar condições de reprodução das suas vidas no assentamento. Uma das primeiras iniciativas desta 

natureza foi a criação da COOPRASE, uma cooperativa de prestação de serviços dos assentados do 

PA Jacaré-Curituba que hoje conta com 1.600 cooperados distribuídos nos municípios de Canindé 

do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da 

Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Gararu e Itabi. 

A atuação desta cooperativa tem sido fundamental para a introdução, expansão e 

consolidação do PNPB e cadeia produtiva do agrodiesel no estado de Sergipe. Segundo o dirigente 

da cooperativa, desde aproximadamente o ano de 2006 que o governo de Sergipe, através da 

Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), tenta difundir este sistema 

agrário. Porém, ações importantes como cadastramento de agricultores, serviços de assistência 

técnica, fornecimento de insumos, etc., não foram tomadas pela Empresa. De maneira que no ano de 

2009 a Petrobrás entrou no cenário e com tal repertório de ações, convidou a COOPRASE para 

incorporar-se ao PNPB. 

De acordo com o site da Secretaria da Agricultura Familiar, ligada ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), em maio de 2013 apenas duas cooperativas nesta unidade da 

federação estavam habilitadas para fornecer matéria prima para os produtores de agrodiesel como 

integrantes do Selo Combustível Social: a COOPRASE e Cooperativa de Produção, 

Comercialização e Prestação de Serviços dos Agricultores Familiares de Indiaroba e Região LTDA 

(COOPERAFIR).  

Todavia, na data de introdução do PNPB em Sergipe a COOPERAFIR e outras cooperativas 

que foram contratadas para fornecimento de matéria prima para o agrodiesel no estado tinham à 
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época menos de três anos de funcionamento, tempo insuficiente para a contratação pela Petrobrás. 

Neste caso, a COOPRASE passou à condição de gestora dos contratos, atuando como espécie de 

“cooperativa mãe”, realizando com os contratos de assistência técnica onde os profissionais 

contratados formalmente pela COOPRASE atuavam no desenvolvimento das áreas da 

COOPERAFIR cujas atividades se dão no sul de Sergipe. 

O PA Jacaré – Curituba também tem sido importante para o desenvolvimento de tecnologias 

de produção do girassol, através da realização de experimentos agrícolas da EMBRAPA Tabuleiros 

Costeiros e palco para a realização de dias de campo, que reúnem agricultores de diferentes regiões 

do estado, pesquisadores, movimentos socioterritoriais e gestores públicos. 

Com a introdução do PA Jacaré – Curituba no circuito do “Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Girassol (DRS do Girassol)” a cooperativa contratou através da PBio 43 técnicos 

agrícolas que foram distribuídos em todos os municípios de Sergipe que cultivam o girassol. A 

participação no DRS do Girassol viabilizou o acesso ao microcrédito no Banco do Brasil para 

estruturação do processo produtivo, contrato de comercialização com a PBio por cinco anos e 

programas específicos da Petrobrás de estruturação produtiva de solos. 

Os bancos públicos estão liberando empréstimos para o DRS do Girassol em Sergipe de 

acordo com o zoneamento agroeconômico realizado pela Embrapa Tabuleiros Costeiros. Segundo o 

coordenador da cooperativa, o banco disponibilizou um crédito de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) por 

agricultor participante do PNPB para realizar os trabalhos necessários à estruturação do cultivo do 

girassol. Contudo, os trabalhadores considerando ser esta uma cultura nova, onde os procedimentos 

técnicos de produção ainda não são dominados, preferiram estipular como limite de empréstimo R$ 

1.400 (Hum mil e quatrocentos reais), para evitar um risco de endividamento muito elevado. Mas, a 

principal discussão dos agricultores com os bancos é a obtenção de créditos, com condições 

atrativas para os agricultores adquirirem maquinário. A ausência de maquinário foi relatada como 

um entrave para deslanchar a produção, sobretudo nesta zona que depende do regime de chuvas 

para realizar a agricultura. Veja como se expressa o coordenador sobre esta questão:  

 

Aí nóis vamo continuar sempre sendo pisado, porque nossa produção nunca vai 

chegar ao esperado. Nóis num tem máquina, que se nóis tem financiamento, nóis já 

fica esperano o trator seu, aí seu trator vai cortar a sua terra, vai cortar do otro 

amigo seu que cê sabe que tem um dinheirinho a mais e vai cortar vinte tarefa... E 
até vim chegar na minha terra pra cortar 2 tarefa aí é quando ninguém quer mais, aí 

ele vem... Aí o nosso inverno aqui é 3 meis, acabou o inverno, aí cê vai dizer “o 

pessoal do sertão ta passano fome” por causo disso. Porque nóis num tem máquina 
suficiente pra na hora certa preparar o nosso solo e pranta. Certo? (Entrevista João 

Neguinho, PA Jacaré Curituba, 2009.) 
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No primeiro ano de integração da COOPRASE com a Petrobrás, foi contratada a venda de 

2.700 toneladas de semente de girassol que deveriam ser produzidos por cerca de 5.000 agricultores 

que se incorporam ao PNPB através da COOPRASE. A Petrobrás estabelece os preços de compra 

do grão de acordo com os preços médio de mercado, que ficou entorno de R$ 0,77/quilo.  Na 

relação do cooperado com a cooperativa o preço praticado foi de R$ 0,70. Apesar de todos os 

esforços e investimentos realizados e da expectativa de obtenção de um rendimento de 2.500 

quilos/hectare, o resultado de produção alcançado foi pífio: um total de 200 mil quilos. Segundo o 

coordenador da cooperativa isto se deveu a:  

 

[...] Por que isso? Por que... faltô é... a experiênça do produtor, porque o produtor 
precisava ter mais experiênça como trabalhar o girassol como é uma cultura nova, 

faltou recuso pra que ele prantasse na data certa, porque se cê pranta na data certa 

você aduba, faz o preparo do solo logo certinho, você aduba ele, você carpinar, e 

raliar também ele, ele pode dar uma produção de até... 2 mil quilo por hectare. E 
dependendo da terra cê pode chegar a 2.500 quilos por hectare. 

Em suma, a baixa produção pode ser atribuída a: pequena adesão dos agricultores, pouca 

experiência com o novo cultivo, aos problemas climáticos vividos nos últimos anos, bem como, 

falta de maquinário para preparar o solo para o plantio. Mas, os esforços da cooperativa são para 

nas próximas safras conseguir cumprir o contrato com a Pbio: 

 

Aí agora nóis quer dobrar... A expectativa, nóis já tamo discutindo a safra 2010, 
nóis já tamo com 14 tonelada de semente já comprada pa safra 2010... Certo? 

Fizemos o estudo de solo em vários local, mas nóis tem... são 700 estudo de solo 

que ta modo de ser feito ainda o... o restante... Então a gente aí agora vamo buscá 
tecnologia. A de formação que o produtor não teve pra que ele tenha uma safra 

2010... Pra puder em 2010, ver se nóis chega a cumprir com o contrato com a 

Petrobrás. A Bahia levou 3 ano pra puder atingir os 30% permitido pelo Governo 

Federal... Certo? Aí, no caso... Nóis agora... Então, nóis agora tamo esperano isso 
aqui no Estado de Sergipe, nós tamo no premero ano, não cumprimo com a nossa 

carga horária como se fala, num demos a produção esperada pra Petrobrás... a cada 

3 quilo de girassol, eles produz um litro de óleo. Então o pagamento pra nossa 
assistência técnica é baseada no que ele tem de produção de grão que a produção 

de grão gera combustível e aí surge o pagamento. Então quando num tem é 

prejuízo. O prejuízo da Petrobrás esse ano entre a Bahia e o Estado de Sergipe é 
calculado em torno de 60 milhões de reais, segundo eles... Certo? (Entrevista João 

Neguinho). 

 

Como forma de tentar superar a ausência de máquinas, a PBio destinou à COOPRASE, no 

final de 2012, dois novos tratores, conjunto completo de implementos agrícolas e um carro 

utilitário. Estes equipamentos buscam, respectivamente, impulsionar o preparo do solo e facilitar a 
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logística de transporte. De posse destes meios de produção, a cooperativa tem atuado também para 

ampliar, sobretudo, sua capacidade de produção de alimentos, mediante a ampliação dos serviços de 

preparo de solos para os cooperados em geral. 

Mesmo com pequena extensão plantada e poucos adeptos ao cultivo do girassol as práticas 

agrícolas difundidas pela extensão rural da PBio fundamentam-se no uso de adubação química, 

sementes desenvolvidas em laboratório, uso de agrotóxicos e elevada dependência externa. O que 

dificulta o avanço no interior do assentamento é a disseminação, entre os camponeses, de práticas 

de agricultura ecológica e construção da autonomia camponesa. 

Em que pesem todos os esforços realizados pelo Estado para implantação e expansão do 

sistema agrário do girassol em Sergipe, os agricultores, técnicos agrícolas e dirigentes da 

cooperativa foram explícitos ao apontar que a participação no programa do agrodiesel, na condição 

de fornecedor de matéria prima, não determinará a orientação principal das unidades de produção 

familiares. Na prática, trata-se de um sistema agrário gerador de um produto adicional, cujo 

mercado é garantido. 

 

Não a coisa que nóis que tamo prantano girassol, num vamo inricá prantano 

girassol, é uma renda mais dentro da família. Por isso que... se nóis tiver prantano 

girassol e esquecê de pranta o milho e o feijão que vai ta ajudano o pessoal do 

campo e da cidade, nóis através da cooperativa e aconselhado pela Petrobrás, nóis 
para de comprar o grão deles. É o incentivo do Governo Federal que ele prante o 

girassol pra ter uma renda mais na família... E que a partir de 2011 é em média, 

parece que é 30 a 40% dos veículo que usa dízu tem que já ter em média 30 a 40 % 
duma mistura que sai da agricultura familiar... Agora, se nóis quer deixar de 

prantar aquilo que vocês ta na cidade também consome... e vamo prantar só 

girassol... Só vai servir pros carros, e o resto do povo... vai passar fome, é? 

(Entrevista João Neguinho, jan. 2013). 

 

Sua forma de cultivo tem sido a partir do consórcio com outras espécies como feijão e 

milho. No caso deste último, a experimentação demonstrou que o plantio deve ocorrer em fileiras 

separadas, pois o milho ao crescer mais que o girassol lhe ofusca, prejudicando sua produtividade 

(Figura 2). 

O PA Jacaré-Curituba está localizado em uma zona de Sergipe predominantemente leiteira, 

fator importante para alguns agricultores decidirem pela introdução do girassol entre os suas 

práticas agrícolas, uma vez que após separação das sementes, que são vendidas para a PBio, o 

restolho pode ser utilizado como suporte forrageiro animal. Contudo, a principal expectativa dos 

agricultores é o controle da torta de girassol:  
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A torta é quando você espreme, que tira o óleo, ele fica só a massa... Então aquela 

massa, por exemplo, o girassol tem 42%, 45% de óleo certo? E 42% de massa... 

Então quando ele extrai o óleo ele num sai todo, ele ainda fica 2% de óleo naquela 
massa... Então aquela massa que volta pros nossos animais ela é rica... Nóis tamo 

na bacia leitera do Estado de Sergipe, é o sertão... E que quando bate a época de 

seca se não tiver ração pros animais a vaca num tem leite. Então nóis tem que ir pra 

ração... É o farelo de trigo, é o farelo de soja, certo? Então pra nóis um incentivo 
em nóis trabalhar a torta do girassol certo? É mais importante que nóis vender o 

grão... (Entrevista João Neguinho, jan. 2013).  

 

 

 
Figura 02. PA Jacaré – Curituba - Consórcio de girassol com alimentos - 2013Foto: Eraldo da Silva Ramos 

Filho, trabalho de campo, jan. 2013. 
 

A torta do girassol é obtida somente após o esmagamento da semente, que é realizado por 

uma empresa terceirizada da Petrobrás, localizada no município de Feira de Santana (BA), distante 

do PA Jacaré-Curitiba cerca de 700 Km. O pífio resultado na produção dos grãos de girassol pelos 

assentados do Jacaré-Curituba e cooperativas que operam no estado, inviabiliza o transporte da torta 

entre a unidade esmagadora e o assentamento, devido ao elevado custo. Sendo, portanto, uma 

reivindicação da cooperativa a instalação de uma unidade esmagadora da semente no próprio 

assentamento. 
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[...] Então nosso incentivo na questão do girassol é que, nóis teja produzindo o 

girassol, nóis teja produzindo o próprio óleo de girassol pro consumo humano, nós 

teja trazendo de volta, que essa é a nossa briga com a Brasil Combusntível, de volta 
a torta, pruque a torta só perde a 1% de soja, num é isso? Essa soja tem 43, ela tem 

42% de proteína né isso... Parece... É só 1% ela tem a menos de proteína. Então 

nóis queremos a torta de volta... Só tem incentivo pra nóis pranta girassol se nóis 

tiver a venda do nosso grão mais ao mesmo tempo nóis tiver a torta de volta pros 
nossos animais. Nóis aqui tamo hoje comprano o saco de... de... da torta da soja por 

50, 55 reais... E por que não? (Entrevista João Neguinho, jan. 2013). 

 

Embora a COOPRASE lidere a introdução do PNBP em Sergipe, há fortes evidências de que 

sua atuação é norteada pela busca de novas possibilidades, para que os assentados do Jacaré–

Curituba e seus cooperados gerem maior autonomia frente aos atravessadores, indústria energética, 

bancos. Tal perspectiva se verifica a partir de esforços organizativos da produção e da 

comercialização que gerem renda para as famílias camponesas, bem como fortaleça a garantia do 

provimento da alimentação do grupo doméstico. O relato abaixo atesta esta assertiva: 

 

Certo... Então... Vendo com vocês a nossa ansiedade, pra ta prantano o girassol 
num é só pra produzir o óleo. Nós num tamo aqui preocupado só com óleo da 

Petrobrás. Nóis tamo é preocupado com a nossa subsistênça. Então pra nóis, 

quando nóis tamo produzindo o girassol, é que nóis pranta o milho e depois que 
nóis vende, o milho vai embora... E nóis, se quiser, vamo compra um pacontinho 

de massa de milho Curinga, que tem o nome lá Curinga, Sinhá ou Puro num sei o 

que... Aonde eu vendi um saco de milho por 17 reais e eu vou ta comprano lá a 10 

quilo de massa Curinga que só dá pra eu passar uma semana, num vendi 60 quilo... 
Eu produzi, tive o maior trabalho de produzir 60 quilo... E eu vendi por 17 reais e 

vou no mercado pruque o cabra industrializo e vou comprar lá é... é o suficiente pra 

eu passar a semana com a minha família (Entrevista João Neguinho, jan. 2013).  

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A questão agrária é uma problemática estrutural do capitalismo, portanto, insuperável e 

caracterizada por seu desenvolvimento desigual e contraditório. Sua atualidade no Brasil está 

marcada por elementos antigos e novos. A concentração fundiária, as lutas por terras e reforma 

agrária e a ação do Estado na manutenção do rentismo fundiário são permanências. Como 

elementos desta virada do século XXI identifica-se a transformação da agricultura de um setor 

produtor de alimentos e matérias-primas, para um setor produtor de energia a partir de produtos 

agrícolas e biomassa. 
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Esta condição associada à crise econômica internacional tem proporcionado uma mobilidade 

de capitais produtivos de outros setores para agricultura e dos países do Norte para países do Sul. 

Decorrente deste processo, verifica-se a crise mundial dos alimentos, longe de ser uma crise de 

desabastecimento, sua característica mais evidente tem sido a alça exorbitante dos preços dos 

alimentos em todo o mundo, arrastando para cenários sóbrios de fome, 850 milhões de pessoas ao 

redor do mundo (RAMOS FILHO, 2013). As causas desta crise decorrem do controle oligopolístico 

dos preços dos alimentos, utilizados pelos players para especular, pela propagação de uma modelo 

de agricultura petrodependente, bem como pela ampliação das áreas ocupadas com o monocultivo 

de agrocombustíveis. 

No presente artigo tratei de refletir sobre algumas dimensões da penetração deste 

movimento internacional na escala local de Sergipe, particularmente no tocante à estruturação do 

circuito dos agrocombustíveis, em sua face do agrodiesel. Ficou evidenciado o caráter contraditório 

do desenvolvimento do capitalismo na agricultura ao expandir relações de produção capitalistas, 

mas neste caso fundamentalmente, o capital se realiza mediata a produção de relações de produção 

não capitalistas, mediante os processos de monopolização do território camponês pelo capital do 

agrohidronegócio do agrodiesel. 

Para David Harvey (2005, 84 - 85), baseando-se nos estudos de Marx,  

 

O Estado capitalista não pode ser outra coisa que instrumento de dominação de 

classe, pois se organiza para sustentar a relação básica entre capital e trabalho. [...] 

Portanto, o Estado capitalista também tem de funcionar como veículo pelo qual os 
interesses de classe dos capitalistas se expressam em todos os campos da produção, 

da circulação e da troca. Ele desempenha um papel importante na regulação da 

competição, na regulação da exploração do trabalho (por meio, por exemplo, da 
legislação do salário mínimo e da quantidade máxima de horas de trabalho) e, 

geralmente, estabelecendo um piso sobre os processos de exploração e acumulação 

capitalista. O Estado também deve desempenhar um papel importante no 

provimento de “bens públicos” e infraestruturas sociais e físicas; pré-requisitos 
necessários para a produção e troca capitalista, mas os quais nenhum capitalistas 

individual acharia possível prover lucro. (HARVEY, 2005, p. 85). 

 

Esta condição torna-se evidente nos processos analisados neste artigo, no qual os 

trabalhadores sem terra, após longo processo de exploração e expropriação decorrente das políticas 

de desenvolvimento empreendidas pelo Estado no semiárido nordestino/sergipano decidem pelo 

dimensionamento de espaços políticos de enfrentamento ao capital, contestatórios da ordem vigente 

e reivindicativos das ações de ressocialização, mediante a realização da política de reforma agrária. 

O Estado, por sua vez, com a mera finalidade de distensionar a conflitualidade cede às pressões dos 
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trabalhadores reorientando o megaprojeto de irrigação Jacaré-Curituba da planejada posse pelo 

agrohidronegócio, para a criação de um mega assentamento de reforma agrária. 

Sua ação apresenta diversas contradições como: repartição de lotes exíguos territorialmente, 

como estratégia para contemplar grande número de beneficiários, mesmo que neste caso 

inviabilizasse a sucessão geracional na reforma agrária; não instalação, por mais de uma década, de 

implantação da infraestrutura hídrica prevista incialmente para a área; nos últimos 3 anos, resultante 

das lutas empreendidas pelos trabalhadores, implantação da infraestrutura de irrigação, porém, sem 

a devida adequação da engenharia do projeto para a lógica de funcionamento da agricultura 

camponesa. 

Compreendo que estas ações de Estado têm o objetivo de massacrar os trabalhadores, 

manter sobre estes seu domínio de classe mediante formas clientelísticas materializadas em diversos 

instrumentos como as promessas eleitoreiras e, de forma ainda mais perversa, universalizar a 

compreensão que os problemas do assentamento de reforma agrária criado decorrem, da 

incompetência individual dos sem terras. Mesmo quando o Estado passa a atuar diretamente no 

desenvolvimento territorial, mediante a implantação de infraestrutura comunitária e produtiva, age 

para favorecer o capital, em momento histórico próximo, pois as ações visam à desobrigação do 

Estado, mediante a emancipação da área, a titulação alienável dos lotes incorporados ao patrimônio 

da União, o que demonstra uma tentativa de mercadorização da terra. 

Os camponeses rebeldes que são, negaram-se a render-se. Realizam a organização social do 

trabalho, mediante a criação de cooperativas. Por sua vez, o capital age para subordinar os ganhos 

sociais fruto do trabalho social. Novamente aqui, o Estado é chave neste processo mediante a 

estruturação das condições para produção de conhecimento e tecnologia, geração de créditos 

bancários para os assentados introduzirem a produção de matéria prima demandada pelo capital, 

criação de marco jurídico-legal para difusão dos agrocombustíveis, redução da tributação e 

formação de gigantesco mercado consumidor mediante as cotas de adição de agrodiesel no diesel 

mineral.  

Por fim, verifica-se que a funcionalidade do Estado para acumulação, na medida em que 

constrói as condições extraordinárias para as corporações do agrodiesel, evita que estas imobilizem 

parte do seu capital com a compra de terras, tributos e trabalho. Diante desta condição, os 

camponeses ao mesmo tempo em que se subordinam, resistem realizando o trabalho familiar não 

capitalista, incorporam meios de produção utilizados a partir de uma referência social ações que 

objetivam edificar a autonomia das famílias. 
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RESUMO 

No Brasil da segunda metade do século XIX, as teorias raciais respondiam a um jogo de interesses 

que idealizava um projeto de desenvolvimento pautado no progresso técnico para o país.  

Observava-se uma adaptação das ideias advindas do exterior às condições da nação brasileira e, 

nessa direção, o desmantelamento do escravismo encontrava apoio na elite intelectual. A unidade 

nacional, por sua vez, vinha sendo gestada articulada à ideia de mudança e foi crucial à legitimação 

da inserção da economia brasileira no contexto da reprodução capitalista mundial. 

Palavras-chave: teorias raciais, unidade nacional, reprodução capitalista no Brasil 

 

ABSTRACT 

Brazil, in the second half of ninetheenth century, racial theories responded to the game of interest 

which idealized a pevelopment Project diretcted to technical progress for the country. Looked up na 

adaptation of the ideas that come from outside, the conditions of the brazilian people and the 

dismantling of slavery was supported by na intelectual elite. The national unity, in turn, was being 

gestated articulated the idea of change and was crucial to the legitimacy of the insertion of the 

Brazilian economy in the context of global capitalist reproduction. 

keywords: racial theories, national unity, capitalist reproduction in Brazil 

 

RESUMEN 

En Brasil, las teorías raciales de la segunda mitad del siglo XIX, respondido a un conjunto de 

intereses que idealizaron un proyecto de desarrollo guiado por el progreso técnico del país. Miró 

hacia arriba una adaptación de las ideas que vienen de fuera de las condiciones de la nación 

brasileña y, en este sentido, el desmantelamiento de la esclavitud con el apoyo de la élite intelectual. 

La unidad nacional, a su vez, se estaba gestando articula la idea del cambio y fue crucial para la 

legitimidad de la inserción de la economía brasileña en el contexto de la reproducción capitalista 

global. 

Palabras clave: teorías raciales, la unidad nacional, reproducción capitalista en Brasil 
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A partir da segunda metade do século XIX, uma considerável parte da intelectualidade 

brasileira, inclusive setores da classe dominante, aliou-se a luta pelo fim da escravatura no país. 

Procurava-se demonstrar que o regime escravocrata produzia limitações ao desenvolvimento da 

economia do país, exemplificando o caso da cafeicultura que necessitava cada vez mais de um 

volume maior de mão-de-obra que fora limitado com a proibição do tráfico em 1850.  

 

 

2 O DISCURSO DO BRANQUEAMENTO NA REALIDADE BRASILEIRA DA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XIX 

 

 

A partir da década de 70 do século XIX, além das pressões internacionais, forma-se 

internamente uma sistemática oposição ao regime escravocrata
1
 fazendo emergir uma política de 

branqueamento gerada por ideologias através de estereótipos de inferioridade e/ou superioridade 

racial. Nesse viés, a ideologia do branqueamento ia se consolidando enquanto mito da democracia 

racial, apregoando a superioridade do branco (quanto mais branco, melhor). Essa ideologia teve 

como objetivo propagar a inexistência de diferenças raciais no país e mostrar que havia uma 

convivência harmoniosa entre todos, uma convivência sem conflitos, o que afirmava que a nação 

era uma só. 

Na expectativa do Brasil se tornar um país branco, havia o entendimento de que o homem 

branco era mais capacitado para ajudar nos propósitos e interesses do processo de desenvolvimento 

econômico de que o país precisava, o que colocava o passado da sociedade colonial e escravocrata 

como um obstáculo ao desenvolvimento. Lia Osório Machado (1995) adverte que as teorias do 

evolucionismo biológico conferiam certa legitimidade científica ao reclame do progresso como 

caminho único para a unidade futura da nacionalidade. Em uma reflexão sobre o pensamento 

geográfico no Brasil no início do século XX, Lia Osório Machado (2000) lembra que as ideias 

geográficas modernas foram introduzidas no Brasil em um contexto de um acirrado debate sobre a 

natureza do ambiente social, institucional e físico do país. Tratava-se da questão de modernizar uma 

                                                             
1
 Figuras de destaque na luta abolicionista foram Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouças. Para estes a 

escravidão era uma afronta à dignidade humana, além de uma instituição intolerável. 
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sociedade profundamente hierarquizada e conservadora, em pleno processo de adaptação às 

mudanças responsáveis pelo fim do sistema monárquico e da escravidão (ibid, p. 11). 

Essas ideias eram compartilhadas não apenas por geógrafos, mas por ideólogos da filosofia 

do progresso do século XIX, que se articulavam em torno de uma agenda de modernização. 

Observava-se uma adaptação das ideias advindas do exterior às condições da nação brasileira. O 

desmantelamento do escravismo como ideário político encontra apoio nessa elite intelectual que 

ambicionava construir a nação viável.  

Entre 1870 e 1930, as teorias raciais foram recebidas com entusiasmo. De acordo com Lilia 

Moritz Scwarcz (1993), no seu livro intitulado O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e 

questão racial no Brasil 1989 – 1930, em meio a um contexto caracterizado pela realização de um 

novo projeto político para o país, as teorias raciais se apresentavam como modelo teórico viável 

para o jogo de interesses que se montava. Para esta autora, em plena vigência de um ideário positivo 

evolucionista no Brasil, jogava-se a responsabilidade pelo progresso no indivíduo, como resultado 

de uma estrutura biológica singular. 

Scwarcz (Ibid) comenta sobre as diferenças no discurso do branqueamento realizado pelo 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). A autora destaca que logo nos primeiros anos 

de sua criação o IHGB premiou um projeto cujo autor, Friedrich Philipp Von Martins, um 

naturalista alemão e sócio correspondente do Instituto, centra seu objetivo na ideia de correlacionar 

o desenvolvimento do Brasil com o aperfeiçoamento das três raças. Para este autor, enquanto os 

braços deveriam civilizar as demais raças, os índios, precisariam resgatar a dignidade que perderam 

para depois galgar a civilização, os negros eram apenas fator de impedimento do avanço da 

sociedade. Diz Von Martins, “não há duvida de que o Brasil teria tido uma evolução muito diferente 

sem a introdução dos míseros escravos negros (RIHGB, 1884, apud SHWARCZ, 1993, p. 112)”. A 

intenção da autora e debater sobre a importância e imponência do discurso do Instituto na 

conformação ideológica do contexto analisado. Conforme texto publicado pela Revista do IHGB:  

 

começo a explicar que o primeiro na terra foi o thronco negro, depois o vermelho e 
finalmente o branco que deve ser  contemporâneo aos primeiros gelos... julgo 

também que na ordem do desaparecimento a nathureza há de proceder pela mesma 

forma. O thronco negro há de dasaparecer antes do amarelo e assim 

sucessivamente até o branco... (RIHGB, 1973, apud SHWARCZ, 1993, p. 113). 

 

 

 



O Discurso do Branqueamento na Realidade Brasileira da Segunda Metade do Século XIX e a Valorização do Nacional 

   195 
 

                

                   Edição Especial dos 30 anos do NPGEO                                              GEONORDESTE, Ano XXIV, n.2, 2013. 

Como indica o texto, a raça negra representa o exemplo do grupo incivilizável, ou com mais 

baixo estado de civilização humana.  

Silvio Romero (sócio do IHGB), embora defensor da ideologia do branqueamento, realiza 

uma crítica a esse pensamento hegemônico. Em Silvio Romero se encontra a proposição da 

mestiçagem como saída para a situação deteriorada do país. O mestiço surge como um 

representante nacional e como solução para apressar o progresso da nação, de maneira que o 

fortalecimento genético trazia a disposição européia para o desenvolvimento, ao tempo que 

justificava a imigração. 

No artigo A Geografia Social de Silvio Romero, Alexandrina Luz Conceição (2000) destaca 

que em um contexto em que a sociedade era compreendida como um organismo vivo, a decepção 

de Silvio Romero com os caminhos tomados pela República, o levou a acreditar que a questão da 

modernização poderia estar na estrutura social do povo. De acordo com a autora, Romero defende o 

cruzamento de raças.  

 

Na sua dialética de opostos sobrepõe o direito da raça inferior ao da raça superior, 
dessa forma, não subscreve o discurso de defesa de uma raça superior, mas o 

direito de igualdade de superação. Em um jogo de espelho, o reflexo que vê, é a 

negação do que pretende espelhar (ibid, p. 50). 

 

 

Para Conceição (ibid), Silvio Romero no seu tempo aparecia preso ao signo do 

evolucionismo, sem perder de vista o progresso no sentido do capitalismo. Romero pensava a 

realidade brasileira, a partir de dados reais querendo encontrar o caminho para as mudanças. De 

acordo com a autora, quando Silvio Romero propõe a raça e o meio como possibilidades para a 

interpretação do caráter nacional brasileiro, ele introduz a dimensão natural, sem a pretensão da 

defesa de uma superioridade racial, mas procurando pensar a nação brasileira na incessante busca 

por mudanças (ibid). 

A expectativa por mudança fundada no mito da modernidade produzia uma interpretação do 

país especulando-se sobre os potenciais e limites apresentados pelo território ou pela população 

frente ao projeto de modernização daquele momento da história nacional (MACHADO, 1995). 

Neste sentido, vai sendo consolidada no Brasil uma redefinição da identidade nacional pautada na 

crítica a uma sociedade estruturada em torno de relações sociais escravocratas e na valorização do 

nacional pelo sentimento de pertencimento do Brasil ao conjunto das nações progressistas.  
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3 A VALORIZAÇÃO DA NACIONAL PARA A INSERÇÃO DO BRASIL NA ECONOMIA 

MUNDO 

 

 

O discurso da potencialidade do Brasil, neste período, aponta para o concurso de um Estado 

forte como caminho para o desenvolvimento. De modo específico, este pensamento ajudava a 

sedimentar e a interpretar a natureza e a sociedade, enraizada na ideologia do progresso. A 

construção da visão do país como espaço a ser conquistado afirmava a prerrogativa da ocupação do 

território. Convém considerar que o território forjava a imagem da nação e fundamentava projetos 

para o desenvolvimento, conformando um imaginário social e uma representação do nacional 

ancorado na ideia de espaço a conquistar. O espaço geográfico era concebido como materialidade, 

fundo territorial vazio, a ser ocupado, área a ser civilizada. Voltavam-se as atenções para a 

construção de uma identidade própria do Estado brasileiro, recém-constituído. Essa identidade 

deveria distingui-lo da antiga Metrópole, e ainda, deveria orientar a sua atuação política, missão que 

foi encampada pela literatura nacional da época, que incorporou em seu repertório, elementos 

geográficos do país em formação e fundamentou, com base na diversidade das paisagens e dos 

grupos raciais, a unidade nacional. 

A unidade nacional que vinha sendo gestada articulada à ideia de mudança foi crucial à 

legitimação da inserção da economia brasileira no contexto da reprodução capitalista mundial. Na 

lógica da acumulação, a relação de dependência entre Metrópole e Colônia gradualmente se 

dizimava e as relações passavam a se estabelecer entre os países industrializados e aqueles 

produtores de mercadorias primárias (matérias primas, alimentos, etc.) voltadas ao estrangeiro. 

Mantinha-se a dependência em relação à demanda externa, mas os excedentes produzidos pelas 

antigas colônias agora poderiam ser apropriados internamente (MELLO, 1998). 

As determinações dessa inserção, a partir da segunda metade do século XIX, se traduziram 

pela conformação de uma dada Divisão Internacional do Trabalho, que colocou as economias 

atrasadas na dependência das demandas por produtos primários advindas do centro. Já nesse 

momento, as teorias formuladas  

 

cimentariam o discurso político-econômico do “subdesenvolvimento” [...]. O 

espaço, elemento determinante da prática das ciências naturais, além de contribuir 

para a construção da imagem da nação, deu suporte à política econômica agrícola 
dominante no período e, ao mesmo tempo, facilitou a inclusão do Brasil, nos 
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domínios do imperialismo que, na época, vigorava nas relações internacionais 

(DOMINGUES, 2000, p. 94). 

 

 

Entre as últimas décadas do século XIX, até a Grande Depressão (1929), o café assumiu a 

geração da renda interna, bem como foi responsável pelo dinamismo da economia nacional. A 

formação do capital industrial no Brasil esteve sujeita ao desempenho do setor cafeeiro. Os avanços 

do capitalismo, com a concernente criação do Estado nacional e a demanda externa por café 

permitiram ao Brasil um novo modo de inserção na divisão internacional do trabalho.  

De acordo com Octavio Ianni (1988), a busca pela integração à ordem econômica mundial 

que começava a se desenhar, a partir da década de 1930 no país, se delineava com o esgotamento do 

modelo oligárquico agrário-exportador. A coerência desse processo estava na unidade entre a 

economia cafeeira e o surgimento da industrialização, num contexto de realização de uma nova 

Divisão Internacional do Trabalho, na qual a dependência do capital industrial em relação ao capital 

cafeeiro estava associada à posição subordinada da economia brasileira à economia mundo. Essa 

posição aparecia justificada pela abordagem ricardiana das vantagens comparativas e pelo discurso 

neoclássico defensor da livre concorrência, o que implicava que o Brasil estava no caminho certo, à 

medida que se especializava na produção de produtos primários para exportação
2
. Não obstante, a 

crise mundial de 1929 abalou os alicerces dessas teorias, levando os estudiosos da economia a 

proporem um maior intervencionismo de Estado.  

Na crise de 1929, o novo modelo se configurava sem romper as relações de dependência 

com o capital estrangeiro. O processo ocorria forçado pela falência do federalismo da República 

Velha e pela implantação de um Estado fortemente centralizado. A quebra de barreiras entre os 

estados da federação facilitou a livre circulação de mercadorias, levando à fusão dos mercados 

isolados e locais. A construção, de portos, ferrovias e rodovias nesse período, integrou fisicamente 

as regiões, antes dispersas. Entretanto, é importante acentuar que a industrialização não se difundiu 

igualmente por todo o Brasil. Ao contrário, concentrou-se no Centro-Sul. Tratava-se do modelo de 

substituição de importações, no qual, a indústria ia se firmando e alterando as estruturas produtivas. 

As principais direções da política econômica que emergia entre 1930 e 1945 tomam a 

institucionalização da intervenção regulatória do Estado na economia, e especialmente nas relações 

capital/trabalho, a constituição de um setor público empresarial, a centralização do poder, com a 

                                                             
2
 O pressuposto das vantagens comparativas de David Ricardo defendia que os países deveriam especializar-se na 

produção dos bens, cuja produtividade, em virtude das suas maiores possibilidades de produção, fosse maior, e trocar 

com o exterior o excedente produzido a fim de adquirir outros bens, em cuja produção não fossem tão eficientes. 
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afirmação da ideologia do nacional desenvolvimentismo, que vinha sendo elaborada desde a 

Primeira República. 

Abre-se espaço para a ascendência de uma nova proposta de desenvolvimento nacional, com 

base no fortalecimento da industrialização sustentada pelo Estado getulista. Um programa nacional 

de desenvolvimento com a utilização da política cambial, fiscal e creditícia. Era um processo que se 

realizava protegendo o mercado nacional, por meio das altas tarifas sobre os bens importados e no 

seu controle direto, além do acesso a bens de produção, como máquinas, equipamentos e matéria-

prima necessária à modernização da base de produção industrial. A partir de 1930, a pauta de 

importações passou a se associar à necessidade de bens de capital e insumos para a indústria 

nacional, levando o Estado a assumir papel determinante na orientação do desenvolvimento. 

No transcorrer dessa década, o controle dos câmbios desempenhou a função de 

racionamento das importações que foram bruscamente comprimidas. Começava a se efetivar uma 

política deliberada de intervenção estatal na esfera econômica com objetivos industrializantes, 

principalmente orientados pelas divisas adquiridas nas exportações dos bens primários. O Estado 

mostrava sua disposição para dirigir a economia, de forma centralizada, por duas vias: 

investimentos públicos em setores considerados estratégicos, tais como a produção de aço ou ainda, 

através de uma política fiscal e de controle do câmbio e das importações buscando com isso 

estimular a produção interna. O Produto Interno Bruto passou a crescer a uma margem de 7% ao 

ano, tendo o seu volume aumentado mais de dez vezes entre 1945 e 1980, o que acarretou numa 

redução da diferença de produtividade média entre o Brasil e os centros capitalistas mais avançados 

neste período. 

A partir de 1947, observou-se um deslocamento das exportações como principal fonte de 

demanda para o crescimento, o que fez declinar de, 14,8 para 7,6%, o coeficiente de exportações em 

relação ao PIB. Neste mesmo período, a proporção da PEA, duplicou no setor secundário, se 

ampliou nos serviços urbanos e, em contrapartida, declinou no setor agrícola (SERRA, 1983; 

COUTINHO, 1983). 

A performance do Brasil definida a partir daí, como um país de industrialização retardatária 

e crescimento econômico rápido em associação com diferenciais significativos das suas forças 

produtivas se acentuou depois da Segunda Guerra com o despontar da indústria manufatureira como 

eixo dinâmico da economia do país
3
.  

                                                             
3
 O fechamento da economia para as importações foi mais significativo entre fins da década de 1940 até meados da 

década de 1960. No caso do setor agrícola, o declínio da sua  participação na estrutura de renda do país não se deu em 

consequência de um processo de modernização generalizado, pois a capitalização tecnológica neste setor processou-se 
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A indústria ia alterando, também, a estrutura de classe fazendo surgir uma burguesia 

industrial e financeira que procurava garantir a hegemonia política na sua direção. Emergia uma 

burguesia industrial oriunda de setores da oligarquia agrário-exportadora, de grupos comerciais e de 

grupos imigrantes desenvolvendo uma capacidade de organização e intervenção em defesa de 

interesses particulares. Estes interesses situavam-se no plano econômico corporativo, uma vez que o 

destaque dessa classe social se dava pela intervenção política. À medida que ia se dando o 

fortalecimento econômico e político da burguesia, ela ia conquistando hegemonia e consolidando 

uma aliança com os setores populares e o Estado. 

A vida política do Brasil, entre 1945 e 1964, foi caracterizada pelo populismo, absorvido 

como um processo de mobilização das massas e de aproximação das elites políticas com o povo. 

O Estado populista desenvolvimentista representou uma aliança mais ou menos instável 

entre o empresariado nacional, desejoso em aprofundar o processo de industrialização capitalista, e 

os setores populares, cujas aspirações de participação econômica e política foram manipuladas pelo 

primeiro. Ao Estado, sob a aparência de defensor de uma concepção de mundo, caberia o papel de 

consolidar o projeto desenvolvimentista, como se representasse a homogeneização dos interesses da 

nação e a eliminação das diferenças subsumidas no projeto nacional
4
. 

Neste aspecto, embora Gramsci, enquanto pensador marxista, não explore a especificidade 

da realidade brasileira, o seu livro O Materialismo Histórico, publicado em 1973, fornece 

pressupostos que permitem consolidar uma compreensão da funcionalidade do Estado. Gramsci 

propõe uma subdivisão do Estado em duas esferas: a sociedade política, na qual se concentra o 

poder repressivo da classe dirigente, e a sociedade civil, na qual a classe dirigente busca obter o 

consentimento dos governados, através da difusão de uma ideologia unificadora, destinada a operar 

como cimento da formação social. A sociedade civil assume aqui um sentido diferente em relação a 

Marx. Este a situa na infra-estrutura, como expressão da própria relação de produção capitalista. Já 

em Gramsci, a sociedade civil expressa o momento da persuasão e do consenso que, em conjunto 

                                                                                                                                                                                                          
sem qualquer dinamismo do ponto de vista de um atendimento generalizado de necessidades, sendo consequentemente, 

bastante desigual e atendendo tão somente a grupos e regiões já privilegiadas. Assim mesmo, a agricultura se expandiu 

neste período, muito mais vinculada à ampliação da fronteira agrícola do que ao aumento da produtividade. Ela foi 

importante para liberar recursos de financiamento que deram sustentação ao dinamismo do padrão de crescimento 
industrial urbano. Este quadro de mudanças estruturais na economia brasileira não refletiu melhoras sociais para as 

camadas excluídas, ao contrário, garantiu a acentuação das desigualdades, com a preservação de grandes margens de 

pobreza absoluta, aumentando as distâncias relativas entre os níveis de renda dos brasileiros desde o início dos anos 

1960. 

 
4
  Nesta analise, Lipietz observa o desempenho das burguesias de diferentes nações, a partir de Nicos Poulantzas e as 

coloca como responsáveis pela manutenção desses países numa função exportadora de bens primários. Ler em 

LIPIETZ, Alain. Imagens e Miragens: problemas da industrialização do Terceiro Mundo, São Paulo: Nobel, 1998. 
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com o momento da repressão e da violência, asseguram a manutenção do Estado como estrutura de 

poder. A dominação se manifesta pela hegemonia ou pela ditadura, quando realizada pela sociedade 

política.  

Na nova configuração do sistema de classes, a burguesia industrial emergente “assume a 

liderança discreta ou ostensiva das lutas reivindicatórias e reformistas das massas operárias e de 

amplos setores da classe média [...] afinal de contas essa burguesia [...] era a classe vitoriosa contra 

a oligarquia” (IANNI, 1989, p. 101). 

Estas condições são responsáveis por garantir à legitimação por parte do proletariado latino 

(durante as décadas de 30 a 60 do século passado) da ideologia desenvolvimentista, edificada no 

nacionalismo e na industrialização (como expressão dos interesses da classe dominante), nas 

condições apresentadas pela burguesia ascendente
5
.  

A ideologia do desenvolvimento, como um conjunto relativamente consistente de ideias que 

dariam conta de constituir a meta coletiva mais legítima ou como nas palavras de Gramsci, a 

ideologia como um cimento social, responsável por alianças entre grupos antagônicos, garantiu a 

propagação do progresso técnico. Este foi sendo engendrado pelo atraso histórico das sociedades 

tidas como de desenvolvimento tardio.  

O nacionalismo tomado por ideologia ou estratégia depois da Segunda Guerra, colocou no 

centro do debate a emergência da ruptura da dependência externa. Para Lia Osório Machado (2000) 

pensava-se a problemática do desenvolvimento associado a mudanças na estrutura social, o que 

demandava 

a construção de um modelo próprio de desenvolvimento. A opção da conduta nacionalista, 

como suporte histórico do desenvolvimento representava uma opção por um projeto. Tal projeto 

deveria se apropriar da expectativa da comunidade em relação ao crescimento e desenvolvimento, 

assegurando o ideal postulado pelo grupo e definindo as inter-relações necessárias para o fim 

determinado, fixando seus prazos e gestando a sua compatibilidade. A ação ideológica torna o 

modelo ativo; ela é imposta, aceita e assimilada constituindo o senso comum e sua função 

hegemônica se realiza plenamente, quando não há contra-ideologias, suscitando paralisia e 

consenso da classe oprimida. 

                                                             
5
  No México, mais do que em qualquer outro país latino o poder político nacional resultou numa combinação eficiente 

entre estado-partido-sindicato. Na Bolívia, as reformulações nas relações político-econômicas internas e externas 

objetivavam destruir os enclaves e garantir a permanência da ordem capitalista. Na Argentina a base sindical do 

peronismo, se ampliava, absorvendo também setores militares e empresariais, além de segmentos da classe média. Esta 

coalizão esteve comprometida com a idéia da pátria grande, remetendo a uma opção nacional e o compromisso era com 

a expansão do capitalismo nesses países (IANNI, 1975). 
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Bakhtin (1995) corrobora na explicação do poder da ideologia como elaboradora de 

hegemonia. Ele destaca o elemento linguístico como signo ideológico e revela que “as relações de 

produção e a estrutura sócio-política que delas diretamente derivam determinam todos os contatos 

verbais [...], no trabalho, na vida política, na criação ideológica” (ibid, p. 42).  

A expressão comporta a interpretação desse autor de que “os elementos de dominação 

coexistem dialeticamente com os elementos de direção, como pólos de uma só relação” (ibid, p. 39) 

e que, para dirigir e conquistar alianças, a hegemonia precisa dos seus elementos diretivos tanto 

para sua implantação como para sua manutenção. 

Rogério Proença Leite em seu livro: A Dupla Face do Nacionalismo: ideologia, discurso e 

dominação em Kubitscheck e Médici adverte que o nacionalismo, enquanto recurso ideológico vai 

se conformando por meio da identificação de um grupo, pelo caráter supra individual e pela 

alteridade. Nesse ponto ele alude à capacidade articuladora da língua na constituição de laços 

protonacionais
6

 capazes de processar a elaboração da identidade do grupo, ou seja, “o estágio 

inicial de onde surgem as raízes que posteriormente configuram a realidade nacionalista expressa na 

moderna concepção de Estado-nação” (LEITE, 1995, p. 66). 

Conforme esse autor o Estado brasileiro, ratzeliano – é o legítimo instrumento da 

representação do povo, o que define para o país um nacionalismo político. Este nacionalismo se 

definiu no estabelecimento do sentimento de unidade nacional e de defesa dos interesses da nação, 

dessa forma, escamoteando a convivência irreconciliável entre as classes sociais e unindo-as no 

propósito estabelecido, transformando o cidadão em “depositário de sujeição e fidelidade à nação, 

compreendida [...] tão somente como uma unidade politicamente imaginada e sedimentada pela 

presença supra-individual do Estado” (ibid, p. 98 e 99). É um sentimento que assegura a reprodução 

de formas de inculcação, simultaneamente às formas de justificação, legitimação e disfarce das 

diferenças e dos conflitos de classe. Atua assim, também e através da ideologia. 

Isto posto, a consolidação do Estado burguês, responsável pelo projeto nacional 

desenvolvimentista do Brasil, ao se efetivar a partir da crise mundial de 1929, encaminhou as 

mudanças estruturais com reflexo no fortalecimento das instituições da sociedade política, no 

momento em que se estruturava a fase de substituição de importações. Esta política de substituição 

                                                             
6
 O termo laços protonacionais de Erick Hobsbawn é apropriado por Leite para apresentar as características dos tipos 

de nacionalismos. O seu uso neste contexto serve para justificar o poder da língua, na medida em que ela pode expressar 

a consciência unificadora de uma nação. Ver em: LEITE, Rogério Proença. A Dupla Face do Nacionalismo: ideologia, 

discurso e dominação em Kubstcheck e Médici. Recife: Ed Universitária UFPE, 1995. 
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de importações, por sua vez, foi relativizando o poder econômico dos cafeicultores, fortalecendo e 

tornando hegemônica a nova burguesia urbano-industrial. 

Foram esboçados diferentes mecanismos de ideologização, desde a cooptação de sindicatos 

e setores da indústria e do comércio, à política educacional constituída a partir de Vargas, 

exprimindo a instrumentalidade para o desencadeamento de interesses pelo progresso da nação.  

Nesse momento, o Estado ia atuando intensamente nas duas instâncias da superestrutura, 

tanto na sociedade política, quanto na sociedade civil, na defesa dos interesses da ascendente 

burguesia, camuflando-se atrás de uma ideologia paternalista. 

Leite (ibid, p. 101) considera que a maneira como a burguesia imprimiu seu poder no Brasil, 

“lhe valeu a denominação de via prussiana pelo seu caráter eminentemente autoritário e 

conservador”. A reprodução do nacional exigia não somente uma reprodução do sentimento de 

pertencimento, mas ao mesmo tempo, uma reprodução da submissão dos sujeitos sociais às regras 

da ordem estabelecida, uma reprodução da sua submissão à ideologia dominante, uma reprodução 

da capacidade de bem manejar a ideologia dominante pelos agentes do projeto nacional, a fim de 

assegurar pelo discurso a defesa dos interesses da nação. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A aceitação do pressuposto do desenvolvimento se estabeleceu em um “clima ideológico 

dominante, como a última palavra da sabedoria objetiva e cientificamente inspirada” (MÉSZÁROS, 

2004, p. 126). Segundo Mészáros, assim fez Galbraith, ao justificar as crises da Europa Ocidental 

no entre guerras e a dos Estados Unidos na Grande Depressão, pela incapacidade dessas potências 

em oferecer o pleno emprego, dessa maneira, negando que as crises pudessem ter sido produto dos 

lucros decrescentes.  

De acordo com esse autor (ibid, p. 143), a ideologia tem o papel de nuclear, uma estratégia 

sutil no processo de convencimento, e aparece relacionada ao estabelecimento do desenvolvimento 

com crescimento econômico nos países considerados atrasados. Não é nova a sua ideia de 

dominação. Em vez da imposição cruel das relações de poder estabelecidas para subjugar a 

oposição de classes, ela se apresenta subsumida na condição do natural, com o objetivo de dominar 

a sociedade por meio de algum tipo de consenso. 



O Discurso do Branqueamento na Realidade Brasileira da Segunda Metade do Século XIX e a Valorização do Nacional 

   203 
 

                

                   Edição Especial dos 30 anos do NPGEO                                              GEONORDESTE, Ano XXIV, n.2, 2013. 

 

 

5 REFERÊNCIAS 

 
 
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método 

sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1995. 

 

 

CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. A Geografia Social de Silvio Romero. In: Revista Terra 

Brasílis: geografia e pensamento social no Brasil. Ano 01, no. 2, Rio de  Janeiro, 2000, pp. 35 - 58. 

 

 

GRAMSCI, Antonio. O Materialismo Histórico e a Filosofia de Benedetto Croce. Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira ,1987. 

 

 

IANNI, Octavio. A formação do Estado populista na América Latina. São Paulo: Ática, 1989. 

 

 

LEITE, Rogério Proença. A Dupla Face do Nacionalismo: ideologia, discurso e dominação em 

Kubstcheck e Médici. Recife: Ed Universitária UFPE, 1995. 

 

 

LISBOA, Josefa. A Trajetória do Discurso do Desenvolvimento para o Nordeste: políticas 

públicas na (dis)simulação da esperança. São Cristóvão: Tese de Doutorado,  NPGEO, UFS, 

2007. 

 

 

LIPIETZ, Alain. Miragens e Milagres: problemas da industrialização no Terceiro Mundo. São 

Paulo: Nobel, 1998. 

 

 

MACHADO, Lia Osório. Origens do pensamento geográfico no Brasil: meio tropical, espaços 

vazios e a idéia de ordem (1870-1930) In: CASTRO, I. E. et. alli (orgs.). Geografia: conceitos e 

Temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, pp. 309-353. 

 

 

MELLO. João Manuel Cardoso de. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Brasiliense, 1998. 

 

 

MÉSZÁROS, István. O Poder da Ideologia. São Paulo: Boitempo Editorial,  2004. 

 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão  racial no 

Brasil 1989 – 1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
 


