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RESUMO 

Este artigo é resultado da conclusão de um estudo monográfico sobre o manejo da água em 

populações difusas do semiárido nordestino. As políticas pensadas para o semi-árido sempre 

tiveram como foco principal o meio ambiente, a economia, a tecnologia, a agricultura tradicional e a 

estrutura física, esquecendo que o homem é o agente de transformação e de mudanças do meio. Esta 

é uma das razões pelas quais as várias políticas para os recursos hídricos voltadas para o semi-árido 

não tiveram êxito. A escassez hídrica e as crescentes demandas entre os diversos usos realçam a 

importância de um gerenciamento adequado desses recursos. O objetivo deste artigo foi avaliar o 

manejo dos recursos hídricos no Sítio Mulungu – localizado na área de sequeiro do município de 

Petrolina-PE. Espera-se que este estudo desperte a atenção das autoridades com relação à 

capacitação das populações difusas para que promovam programas educativos, pois além das 

técnicas de captação de água elas também necessitam de capacitação para melhor aproveitarem os 

recursos de forma racional visando a otimizar este escasso recurso tão essencial para a 

sobrevivência humana. 

Palavras-chave: Políticas, escassez e manejo. 

 

 

ABSTRACT 

This article is the result of the completion of a monographic study on water management in semi-

arid northeastern diffuse populations. Policies designed for the semi-arid always had as its main 

focus the environment, the economy, technology, agriculture and traditional physical structure, 

forgetting that man is the agent of transformation and changing environment. This is one of the 

reasons why the various policies for water resources focused on the semi-arid region were 

unsuccessful. Water scarcity and rising demands among various uses highlight the importance of 

mailto:Jam_alencar@hotmail.com
mailto:barroslyra@bol.com.br


Janderlúcia de Amorim Alencar e Luiz Henrique de Barros Lyra                                                                                     2 

GEONORDESTE, Ano XXIII, n.2 

 

proper management of these resources. The purpose of this article was to evaluate the management 

of water resources in Mulungu Ranch - located in the upland municipality of Petrolina-PE. It is 

hoped that this study will arouse the attention of the authorities regarding the empowerment of 

diffuse populations to promote educational programs, as well as the techniques of water harvesting 

they also need training to better harness the resources rationally in order to optimize this scarce 

resource so essential to human survival. 

Keywords: Policies, scarcity and management. 

 

 

RESUMEN 

Este artículo es el resultado de la realización de un estudio monográfico sobre la gestión del agua en 

zonas semi-áridas del noreste poblaciones difusas. Las políticas diseñadas para el semi-árido 

siempre ha tenido como objetivo principal el medio ambiente, la economía, la tecnología, la 

agricultura tradicional y la estructura física, olvidando que el hombre es el agente de transformación 

y cambios del entorno. Esta es una de las razones por las diferentes políticas de recursos hídricos se 

centraron en la región semi-árida no tuvieron éxito. La escasez de agua y la creciente demanda entre 

los diversos usos de relieve la importancia de una adecuada gestión de estos recursos. El propósito 

de este artículo es evaluar la gestión de los recursos hídricos en Mulungu Ranch - situado en el 

municipio de Petrolina tierras altas-PE. Se espera que este estudio va a despertar la atención de las 

autoridades en cuanto a la potenciación de las poblaciones difusas para promover programas 

educativos, así como las técnicas de recolección de agua también necesitan formación para 

aprovechar mejor los recursos de forma racional con el fin de optimizar este escaso recurso tan 

esencial para la supervivencia humana. 

Palabras clave: políticas, la escasez y la gestión. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho expressa as preocupações com a problemática hídrica nas áreas de sequeiro do 

semi-árido nordestino. De maneira geral, as restrições ao uso da água estão ligadas aos aspectos 

quantitativos e qualitativos, mas no semi-árido nordestino as restrições são predominantemente 

ligadas a aspectos quantitativos, principalmente devido às condições de clima, solo e geologia da 

região. A escassez e a distribuição irregular dos recursos hídricos impõem à necessidade do uso 

racional da água e a busca de outras formas de obtenção da mesma, inclusive através do reuso. O 

uso racional, o controle das perdas e desperdícios e o reuso da água são tão importantes quanto a 

construção de reservatórios, de poços ou de outras obras hídricas, pois significam aumento na oferta 

desse escasso líquido.  
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Muitas foram as políticas de recursos hídricos já implantadas no Nordeste, bem como são 

muitos os trabalhos das Organizações Não Governamentais para conviver com o semi-árido. 

Implantaram-se as técnicas de captação de água da chuva com a idéia de que bastava colher esta 

água e o problema da população estaria resolvido, no entanto, percebe-se que a solução do 

problema não está em apenas reter esta água. É necessário que a população seja educada para lhe 

dar com as técnicas e o uso da água.  

O objetivo deste artigo foi avaliar o manejo dos recursos hídricos no Sítio Mulungu – 

localizado na área de sequeiro do município de Petrolina-PE. O estudo se faz necessário para 

investigar como os habitantes da área de sequeiro fazem o uso da água, pois diante do problema de 

escassez hídrica na região é preciso uma gestão adequada deste recurso para que seja evitado o seu 

desperdício e garanta a qualidade do mesmo. São muitos os estudos desenvolvidos sobre as técnicas 

de captação de água da chuva e muitas dessas tecnologias já são utilizadas pelas populações das 

áreas de sequeiro. No entanto, aliado aos programas de implantação dessas tecnologias, é necessário 

que haja o preparo das pessoas que farão uso dessas técnicas para que saibam como manejá-las de 

forma correta e façam o uso racional deste recurso, evitando o desperdício, sabendo aproveitá-lo em 

suas atividades cotidianas e, ainda, evitar a sua contaminação. Dessa forma, o estudo poderá 

contribuir para a formulação de políticas que visem à reeducação dessas populações para com o 

manejo correto da água, pois a gestão da água é tão importante quanto a sua captação.  

A realização do artigo se deu a partir dos resultados obtidos em uma pesquisa monográfica 

sobre o manejo da água em populações difusas da área de sequeiro do município de Petrolina/PE, 

especificamente no sítio Mulungu, a qual utilizou o método fenomenológico seguindo uma 

abordagem descritiva e a percepção sócio-espacial do local para se compreender a razão da escassez 

hídrica no sítio Mulungu, bem como, para avaliar as ações dos moradores para com o uso da água.  

O presente artigo está estruturado em dois tópicos, além desta introdução, que são: No item 

1. As políticas públicas para a gestão dos recursos hídricos na área de sequeiro do município de 

Petrolina/PE e no item 2. O manejo das técnicas de captação e a gestão da água no sítio Mulungu. 

 

 

2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA ÁREA 

DE SEQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. 

 

 

As políticas pensadas para o semi-árido sempre tiveram como foco principal o meio 

ambiente, a economia, a tecnologia, a agricultura tradicional e a estrutura física, esquecendo que o 
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homem é o agente de transformação e de mudanças do meio. Esta é uma das razões pelas quais as 

várias políticas voltadas para o semi-árido não tiveram êxito. As políticas públicas implantadas no 

Semiárido Brasileiro para resolverem o problema da escassez de água não obtiveram os resultados 

esperados e muitas delas se fadaram ao fracasso. Estas não resolveram o problema da escassez de 

água no semi-árido, o DNOCS, por exemplo, foi responsável pela construção de mais de 70 mil 

açudes no semi-árido, contudo as populações mais pobres não tiveram acesso aos seus resultados. 

No que diz respeito às políticas públicas municipais, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Rural de Petrolina, é responsável pela construção, revitalização de açudes e manutenção de poços 

na área de Sequeiro deste município. Sendo que, estas ações, juntamente com as técnicas de 

captação, estão voltadas para as áreas de terrenos públicos, a exemplos dos Distritos e Povoados.  

No caso das propriedades particulares, como é o caso do Sítio Mulungu, as ações da prefeitura se 

resumem à construção das cisternas existentes na localidade, bem como ao abastecimento das 

mesmas pelos carros-pipa.  

Para atenuar os prejuízos causados pela estiagem, o Governo Federal, por intermédio do 

Ministério da Integração Nacional e do Ministério da Defesa, vem conduzindo o Programa 

Emergencial de Distribuição de Água, também chamado de Operação Pipa. No município de 

Petrolina a operação pipa é coordenada pelo Exército Brasileiro, através do 72º Batalhão de 

Infantaria Motorizado (72º BIMTZ) de Petrolina. A operação tem por finalidade complementar a 

distribuição de água potável no semi-árido e envolve os governos estaduais e municipais. O 

município conta com 39 carros-pipa contratados para abastecer cinco mil famílias na zona rural. De 

acordo com a defesa civil, são transportados para o interior, em meses alternados, oito mil litros de 

água por cada família. Água, que deve ser utilizada somente para beber e cozinhar. Os pipeiros só 

colocam água nos pontos credenciados. Cada família tem direito a 100 litros de água por dia que dá 

20 litros por pessoa por dia. O exército estabelece rotas de acordo com a demanda das comunidades 

e os chamados “pipeiros” abastecem as comunidades deixando água nas cisternas credenciadas. Um 

dos problemas enfrentados pela operação, é o número insuficiente de pipas para demanda, o que 

ocasiona a divisão da água para 2 ou mais famílias, impossibilitando que as mesmas sejam 

abastecidas pelo período de um ano. 

O poço artesiano existente no local foi implantado pela SUDENE, em 1967. Mas sua 

manutenção e manejo ficam aos cuidados dos moradores do sítio. O açude existente na localidade 

foi feito com recursos próprios dos moradores e a manutenção do mesmo também é da 

responsabilidade dos proprietários. Diferente da área irrigada, os moradores do sítio e das demais 
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comunidades da área de sequeiro temem pela estiagem e dificuldades de abastecimento de água. De 

acordo com o Resumo das Matrizes de Prioridades Municipais pela Universidade Livre do Meio 

ambiente (UNIECO), em 1999, citada no relatório para o plano diretor de Petrolina (IPSA, 2005), 

foram eleitas trinta prioridades pelas comunidades da Área de Sequeiro, por meio de suas 

associações e entre tais prioridades estão a implantação de poços artesianos, construção de 

cisternas, limpeza de barragens, açudes e barreiros. Os moradores do sítio Mulungu necessitam de 

políticas para orientar o uso múltiplo da água e o manejo correto dos meios de captação existentes 

na localidade. 

A Articulação do Semi-Árido Brasileiro (ASA) trouxe para o meio popular muitos técnicos 

com formação universitária, que ajudam a pensar a convivência com o Semi-Árido. A iniciativa e o 

trabalho operacional são feitos pela sociedade civil, com apoio de recursos federais (MALVEZZI, 

2007 P.75). As ações das políticas públicas municipais e das ONGS precisam chegar até estas 

famílias das áreas de sequeiro, principalmente aos moradores dos sítios (população difusa) que 

vivem dispersos em meio à caatinga para que estas pessoas tenham capacidade de gerir de forma 

correta seus recursos.  

Atualmente, um dos princípios das políticas públicas para o setor hídrico é a gestão 

integrada e participativa dos recursos, sendo necessária para isso, a garantia da participação social 

no sistema de gestão. E foi com base nesses princípios que em 1997 foi promulgada a Lei nº 9.433 

de 08/01/97. Lei que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos a qual reflete em boa 

medida as experiências de gestão que vinham se desenvolvendo nos Estados (GARJULLI, 2002). 

Segundo essa lei, as políticas devem estar voltadas para a substituição da execução de obras, para 

garantir a reserva de água em períodos críticos, pelo planejamento e pela gestão destes recursos de 

forma integrada, participativa e descentralizada. Esta nova postura em relação à problemática 

hídrica encontra vários desafios em sua aplicação, pois ela se contrapõe às práticas que foram 

historicamente estabelecidas principalmente no semi-árido onde as decisões governamentais são 

tomadas de forma centralizada, as ações assistenciais são realizadas somente nos períodos de seca e 

impera a ausência de iniciativa dos usuários na busca de alternativas para gestão sustentável dos 

recursos hídricos. E isso ocorre, na maioria das vezes, por falta de conhecimento e de capacitação 

da população.   

A articulação institucional e a capacitação multidisciplinar, em todos os níveis são essenciais 

para a concretização da gestão integrada e participativa dos recursos hídricos. Assim, toda a 

população das áreas que apresentam déficit hídrico precisa ser capacitada. Seja dos distritos, vilas e 
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povoados, sejam moradores dos sítios que se encontram isolados das demais áreas. As propriedades 

particulares, por serem constituídas por famílias e apresentarem poucas residências, são mais 

desprovidas das assistências do governo com relação aos recursos hídricos. E são muitos os sítios 

localizados na área de Sequeiro de Petrolina/PE, muitas pessoas que vivem isoladas, sem 

informação e que tem a disponibilidade de água ainda mais reduzida em conseqüência do 

desconhecimento da gestão correta dos recursos. Se o estado não faz nada por estes moradores, 

continua sendo centralizador e excludente. A capacitação dessas pessoas é o mínimo que as 

políticas públicas pode fazer por estes indivíduos e com certeza haverá uma melhora na qualidade 

de vida, a partir do momento em que saibam manejar corretamente seus recursos e ter água 

disponível por mais tempo. A população ressente-se de políticas nacionais, regionais e estaduais 

para orientar o uso múltiplo da água, de modo a apoiar a gestão da dimensão ambiental do 

desenvolvimento das atividades dependentes das chuvas e da promoção de uma educação ambiental 

necessária para construir a base duradoura da sustentabilidade dos moradores locais. 

 

 

3 O MANEJO DAS TÉCNICAS DE CAPTAÇÃO E A GESTÃO DA ÁGUA NO SÍTIO 

MULUNGU. 

 

 

O estudo envolveu três residências localizadas no sítio e um total de 15 pessoas, sendo 

avaliados três sistemas singelos de armazenamento e captação de água para o abastecimento dos 

moradores em suas atividades domésticas e produtividade agrícola (Quadro 01).  

 

Quadro 01. Demonstrativo das técnicas a serem avaliadas 

Técnicas de captação de água avaliadas no sítio Mulungu 

Residência Cisterna/quant. Manuseio Açude Poço artesiano 

1 2 Bomba elétrica/balde 1 1 

2 1 Balde 

3 1 Balde 

 Fonte: Janderlúcia Amorim, 2011. 

 

Como na propriedade existe um total de 15 pessoas, todas da mesma família, o exército 

abastece a cisterna com 9.000 litros de água que é para atender a todos durante 30 dias, o que 

corresponde a 20 litros de água por pessoa ao dia. Em cada visita, só é abastecida uma das cisternas 
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existentes no sítio. De forma rotativa, em cada mês uma das cisternas é abastecida para suprir as 

necessidades de todos os moradores durante o mês. Isso requer um gerenciamento adequado do 

recurso, pois caso a água acabe antes do próximo abastecimento pela Operação Pipa, é necessário 

pagar para ter a água; o custo para os moradores é de          R$ 90,00, a carrada com 7 m³, para 

abastecer a localidade. Para que estes 9.000 litros de água atendam a todos os moradores durante o 

período de 30 dias é necessário fazer o uso da água somente para as necessidades essenciais 

humanas. Os usos prioritários são aqueles essenciais à sobrevivência do indivíduo, dessa forma, é 

imprescindível o atendimento dessa demanda. As demandas indispensáveis neste plano foram as 

necessárias para a dessedentação humana e a preparação de alimentos. Essa demanda hídrica 

implica um consumo diário de no mínimo   9 l/s . O quadro 02 mostra a distribuição das 

necessidades mínimas diárias de água para o abastecimento da população rural difusa. 

 

Quadro 02. Cálculo do consumo diário mínimo por habitante da zona rural difusa. 

Discriminação Consumo per Capita (l/dia) 

Água para beber 2~3 

Preparação de Alimentos 3~5 

Asseio Corporal 25~32 

Lavagem de roupa 20~30 

Limpeza da casa e utensílios de cozinha 20~30 

Total 70~100 

Fonte: Carneiro, 2009. 

  

No sítio Mulungu a quantidade de água ainda não é suficiente para as necessidades de todos 

os moradores, e assim como em outras localidades, a divisão da água chega a gerar desavenças 

entre eles. Na localidade foi verificado o descontrole quanto ao uso da água, o que reduz a 

disponibilidade da mesma para o restante do mês. Os resultados mostram práticas incorretas quanto 

ao manejo dos meios de captação de água disponíveis. Foi verificado que a água da cisterna, nas 

três residências é utilizada para atividades além de sua capacidade. Além do uso para banho, beber, 

cozinhar, limpeza da casa e lavagem de roupas é utilizada para rega das plantas do terreiro e ainda 

para alguns animais como, por exemplo, galinhas.  
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A insuficiência da água é consequência do uso desnecessário da mesma, visto que a água 

desse reservatório deve ser priorizada para beber e cozinhar, sendo admitida sua utilização para 

outras atividades apenas quando se esgotarem as águas dos demais reservatórios. Foi verificado, 

ainda, que os moradores não têm noção da quantidade média de litros de água que são gastos 

durante o dia. Neste contexto, a Fundação de Serviços de Saúde Pública (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1981), hoje denominada Fundação nacional de Saúde (FUNASA), “responsável pela 

promoção da saúde no país, indica que a necessidade mínima diária de água por pessoa é de 10L” 

(TEIXEIRA et. al, 2010 p. 328). À medida que outras fontes de água vão secando na proximidade 

da habitação rural, a água da cisterna passa a ser também utilizada para banho, o abastecimento de 

animais domésticos e lavagem de roupas e louça, perfazendo um consumo médio da ordem de 20 

litros/dia por pessoa. Dessa forma, atividades como, rega de plantas, limpeza da casa e para os 

animais deveriam ser feitas com a utilização da água do açude localizado ao lado da casa, sendo a 

água da cisterna, priorizada para beber e cozinhar, e para as demais atividades, somente ocorrendo a 

secagem do açude.  

Outra questão em desacordo diz respeito ao manejo das cisternas. A coleta da água é feita 

através de baldes, o que não é recomendado. Deve ser utilizada uma bomba para a retirada da água, 

pois baldes com cordas ou outros vasilhames podem colocar em risco a qualidade das águas 

armazenadas. Das quatro cisternas da localidade, apenas uma possui bomba elétrica, as demais 

fazem o uso de baldes amarrados a cordas para coletar água. 

No que diz respeito à limpeza os moradores afirmam que fazem a lavagem das mesmas 

quando estão secas e sempre deixam a primeira chuva passar para colocar a tubulação que enche o 

reservatório. O tratamento com o cloro é feito quando o abastecimento é realizado pelo exército e 

não é feita a fervura da água antes de ser consumida. Tomados os devidos cuidados com a limpeza 

do telhado, da cisterna, calha e tubulação as cisternas ficam livres da contaminação por 

microorganismos, é uma solução fundamental para o atendimento das necessidades mais essenciais 

da população rural difusa.  

O pequeno açude serve principalmente para assegurar o abastecimento durante a estação 

seca, de maneira a abastecer a junção entre dois períodos chuvosos. O uso da água é feito somente 

para dessedentação do criatório de animais do sítio. No sítio, como a água de beber é garantida por 

outra fonte (cisterna), a água do açude poderia ser mais bem aproveitada, pois além do 

abastecimento humano e animal, os pequenos e médios açudes também podem ser utilizados para a 

agricultura de subsistência, após o período chuvoso. Por outro lado, verifica-se que a propriedade 
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possui um elevado criatório de caprinos, sendo a quantidade de animais superior à disponibilidade 

de água, pois um único animal consome 4,5 L/dia e a propriedade tem um total de 250 caprinos o 

que totaliza um consumo de 1.125 L/dia. Dessa forma, medidas devem ser tomadas, como por 

exemplo: a redução da criação ou a construção de mais reservatórios para atender às necessidades 

existentes. É importante que o açude seja bem construído e planejado, ou seja, que os diversos usos 

que serão feitos das águas sejam compatíveis com a capacidade das águas ao longo do tempo.  

Trabalho recente, efetuado na década de 80, através de cooperação técnica entre SUDENE e 

ORSTOM (atual IRD – Instituto para Pesquisa e o Desenvolvimento da França) tem resultado em 

uma obra de grande relevância para o dimensionamento e a construção de pequenos açudes: O 

manual do pequeno açude (SILANS, 2002, p. 144). Este trabalho foi desenvolvido com base nas 

pesquisas de campo quanto aos costumes da população a respeito do aproveitamento da água no 

meio rural, bem como, de pesquisas em hidrologia que teve início com a implantação de bacias 

hidrográficas representativas no Nordeste. É um documento de grande importância para o 

desenvolvimento do semi-árido e deveria servir de elemento base para o planejamento e a operação 

de toda a pequena açudagem no Nordeste do Brasil. 

A forma rasa e larga dos açudes gera muita evaporação sendo este o principal fator de 

redução das águas, pois os pequenos açudes, proporcionalmente às suas capacidades de 

armazenamento, perdem muito mais água por evaporação do que grandes açudes, devido à relação 

desfavorável entre volume armazenado e espelho de água. MOURA E SILANS (1993) estudaram o 

aumento da taxa de evaporação dos pequenos açudes à medida que secam, mostrando que esta pode 

aumentar em torno de 30%. Diversos estudos relatados mostram ser a Salvinia Auriculata Sp., 

originária da Amazônia e com excelente adaptação às condições naturais do Nordeste, uma planta 

indicada para este papel. Reduções da ordem de 15% da evaporação foram observadas. 

Os poços constituem, junto com a pequena açudagem, a solução mais difundida para o 

abastecimento de água difuso no semi-árido. Em 2005, foi feito o cadastro das fontes de 

abastecimento por água subterrânea em Pernambuco e o relatório da CPRM apresentou o 

diagnóstico do município de Petrolina onde foram coletadas e analisadas amostras de 539 pontos de 

água do município, entre eles, no sítio Mulungu. Na localidade, o poço tubular com profundidade 

de 60m, utiliza bomba injetora monofásica para puxar a água e pode ser utilizado, além do consumo 

animal, para uso doméstico primário (água de consumo humano para beber) e doméstico secundário 

(Beber e uso geral). As análises feitas pela CPRM mostram que a água do poço apresenta 749,45 

mg/l de Sólidos Totais Dissolvidos (STD), sendo considerada água salobra. Por não possuir um 
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gosto agradável a água é destinada somente para os animais beberem e só é utilizada quando a água 

do açude se esgota. O consumo humano desta água não é prejudicial à saúde visto que, conforme a 

Portaria            nº 1.469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo 

humano, o valor máximo permitido para os sólidos dissolvidos (STD), é 1000 mg/l. (CPRM, 2005). 

Por tanto, os moradores do sítio poderiam fazer melhor proveito do uso da água do poço. 

Cabe à administração municipal promover ou articular o processo de análise desses poços, 

no entanto as ações da prefeitura são realizadas somente nos poços localizados em terrenos públicos 

onde o recurso é de serventia comunitária. Segundo a CPRM (2005) todos os poços devem ser 

submetidos à manutenção periódica para assegurar o seu pleno funcionamento, principalmente em 

tempos de estiagem prolongada. Por manutenção periódica entende-se um período, no mínimo 

anual, para retirada de equipamento do poço e sua manutenção e limpeza, além da limpeza do poço 

como um todo, possibilitando a recuperação ou manutenção de sua vazão original.  

O poço do sítio Mulungu não tem assistência desses serviços e qualquer problema que venha 

a aparecer tem de ser resolvido pelos proprietários. No mínimo estes moradores deveriam ser 

treinados para a manutenção do poço e das bombas e no caso de pequenos defeitos saberem 

solucionar o problema. Ainda na propriedade, existe uma cacimba que, por falta de manutenção, 

acabou sendo entupida. Dessa forma, a disponibilidade de água para o consumo dos moradores do 

sítio se reduz às cisternas, ao pequeno açude e ao poço sendo essencial o cuidado na gestão desses 

recursos para evitar o desperdício e não comprometer a qualidade da água e assim, manter 

disponível por mais tempo durante o período sem chuvas na região. O objetivo da gestão dos 

recursos hídricos, sob o ponto de vista da melhoria da qualidade de vida, é aumentar a 

disponibilidade e a qualidade da água para atender às funções essenciais e reduzir a demanda do uso 

não essencial através da otimização dos processos de utilização. Para tanto, a capacitação dessas 

famílias é fundamental. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É evidente o desconhecimento dos moradores do sítio Mulungu a respeito da gestão correta 

da água e manuseio das técnicas de captação. O que ocasiona a insuficiência do recurso para 

atender às suas necessidades básicas no período de estiagem. Percebe-se que as propriedades 

particulares, como é o caso do sítio Mulungu, são menos desprovidas das assistências do governo 
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com relação aos recursos hídricos, certamente, pelo fato de apresentarem poucas residências e se 

encontrarem dispersas na caatinga. Assim as ações da prefeitura na localidade se resumem à 

construção das cisternas existentes no sítio, bem como ao abastecimento das mesmas pelos 

caminhões-pipa. 

Conclui-se que, se houver planejamento e manuseio adequado das técnicas de captação 

existentes na localidade, a água poderá permanecer disponível por mais tempo durante o período de 

estiagem. Medidas simples podem ser tomadas para que isso ocorra, o que falta mesmo é a 

capacitação da população com relação à gestão da água. Existem cerca de 2,2 milhões de famílias 

espalhadas pela caatinga, que certamente vivem em situação igual ou até mesmo pior que os 

moradores de sítio Mulungu com relação ao desconhecimento da gestão da água e manejo correto 

dos meios de captação, e como conseqüência tem o recurso ainda mais limitado por falta de 

informação. Conhecimento que pode ser facilitado pelas escolas, dependendo, para isso, de 

interesse político em implantar programas de capacitação para estes indivíduos e possibilitar aos 

professores e agentes de saúde o acesso aos conhecimentos sobre o semi-árido para que possam 

retransmitir estas informações para a população.  

A participação individual no gerenciamento dos recursos hídricos é a etapa inicial para que a 

sociedade passe a integrar o processo decisório com vistas à adequada utilização desses recursos 

hídricos na atualidade e com a preocupação da disponibilidade hídrica, com boa qualidade, para as 

gerações futuras: o uso sustentável dos recursos hídricos. Para isso, é necessário investir na 

promoção de uma educação contextualizada, a serviço da melhoria das condições de vida no semi-

árido. 

Espera-se que este estudo desperte a atenção das autoridades com relação à capacitação das 

populações difusas para que promovam programas educativos, pois além das técnicas de captação 

de água elas também necessitam de capacitação para melhor aproveitarem os recursos de forma 

racional visando a otimizar este escasso recurso tão essencial para a sobrevivência humana. 
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RESUMO 

A agroindústria da cana-de-açúcar no Brasil, particularmente nas duas décadas após a abertura 

comercial, implementou inovações técnico-produtivas que modificaram o perfil da atividade 

canavieira. Nesse contexto, o presente artigo objetiva analisar a dinâmica dessas mudanças, 

sobretudo nos aspectos referentes à inserção da região Norte-Nordeste na expansão do setor. O 

marco teórico se fundamenta essencialmente na Economia Regional, particularmente nos 

fenômenos de concentração e polarização industrial. Assim, utilizando uma metodologia baseada 

em fontes secundárias, instrumentalizadas por estatística descritiva, aferiu-se que, no caso estudado, 

a presença de gargalos econômicos, técnicos, organizacionais e sociais balizam essas inovações, 

concentrando-as na região Centro Sul do País, e, por conseguinte acirrando as disparidades 

econômicas regionais recorrentes no Brasil. 

Palavras-chave: Concentração. Polarização. Agroindústria canavieira. 
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ABSTRACT 

The agribusiness of sugarcane in the Brazil, particularly in the two decades after the opening of 

trade, technical-productive innovations implemented that changed the profile of activity 

agroindustry. In that context, this article aims to analyze the dynamics of these changes, particularly 

in aspects relating to the insertion of the region North-East in the expansion of industry. The 

theoretical framework is based mainly on the Regional economy, particularly in industrial 

concentration phenomena and polarization. Thus, in the use of a methodology based on secondary 

sources, instrumentalized by descriptive statistics, was measured that, in the case studied, the 

presence of economic, technical, organizational bottlenecks and social goal these innovations, 

concentrating them in the central region South of the country, and therefore stronger regional 

economic disparities applicants in Brazil. 

Keywords: Concentration. Polarization. Agroindustry. 

 

RESUMEM 

La agroindustria de la caña de azúcar en Brasil, especialmente en las dos décadas siguientes a la 

apertura del comercio, implementó innovaciones técnico productivas que modificaron el perfil del 

cultivo de la caña de azúcar. En este contexto, este trabajo tiene como objetivo analizar la dinámica 

de estos cambios, sobre todo en aspectos relacionados con la inserción de la región Norte-Nordeste 

de la expansión del sector. El marco teórico se basa fundamentalmente en la economía regional, 

particularmente en los fenómenos de concentración industrial y la polarización. De este modo, 

utilizando una metodología basada en fuentes secundarias, instrumentalizadas por la estadística 

descriptiva, se ha comprobado en el caso estudiado que la presencia de dificultades económicas, 

técnicas, organizacionales y sociales marca estas innovaciones, concentrándolas en la región Centro 

Sur del país y consecuentemente, intensificando las disparidades económicas regionales recurrentes 

en Brasil. 

Palabras clave: Concentración. Polarización. Industria de la caña de azúcar. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A inovação tecnológica e o acirramento do debate acerca das questões climáticas, sobretudo 

nas décadas de 1990 e no primeiro decênio do novo milênio, alavancaram acentuadas modificações 

no modo de produção capitalista. Tal reestruturação evidencia a demanda por modelos gerenciais 

que associem o lucro à sustentabilidade ambiental; a produtividade às condições de trabalho, a 

expansão das atividades à gestão do espaço, o crescimento ao desenvolvimento econômico. 

Essa conjuntura traduz-se na exigência de novas competências, tanto da parte dos 

trabalhadores quanto dos capitalistas, cuja busca por qualificação e inovação passa a se configurar 

uma condição fundamental para permanência e/ou recolocação no mercado. Visto que essa 
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dinâmica reformula os postos de trabalho, demanda crescente informacionalização dos produtos e 

dos processos, imprimindo assim uma nova relação social de produção. 

No contexto da economia brasileira, um exemplo de inserção nesse processo é a 

agroindústria da cana-de-açúcar. Ao longo dos anos ela apresenta-se como uma das mais 

competitivas do setor, cuja cadeia produtiva permite tanto a flexibilidade de destinar a colheita da 

cana para a produção de açúcar ou de etanol, quanto à utilização de subprodutos da cana, tais como 

a vinhaça (utilizado como fertilizante nos canaviais) e o bagaço (insumo energético), os quais, por 

conseguinte, traduzem a nova dinâmica da atividade açucareira (atualmente chamada de 

sucroenergética). 

Uma modificação relevante no cenário agroindustrial é a mecanização na colheita da cana-

de-açúcar, cuja substituição do homem pela máquina, por um lado sucede elevados investimentos 

em tecnologia, em qualificação profissional, mas por outro contribui para o aumento do exército de 

reserva.
1
 Assim, sob a perspectiva de expansão da atividade no contexto brasileiro, surge o debate: 

o crescimento do setor canavieiro contribui para reduzir as disparidades regionais recorrentes no 

Brasil? 

A partir dessa problemática, o presente artigo objetiva analisar a dinâmica dessas mudanças, 

particularmente no que diz respeito à inserção da região Norte-Nordeste na expansão da 

agroindústria canavieira – historicamente considerada atrasada frente às demais. Assim, no sentido 

de verificar a existência de movimentos equitativos entre as regiões do Brasil e o possível processo 

de desconcentração regional da atividade, serão observados aspectos da produção, produtividade e 

área colhida. 

De caráter exploratório, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de identificar elementos 

da dinâmica da atividade da cana-de-açúcar que reflitam aspectos de concentração e polarização 

industrial na atividade canavieira, inerentes ao subsídio e formulação de uma política regionalizada 

para o setor. A metodologia utiliza levantamentos bibliográfico e documental, subsidiada por fontes 

secundárias e operacionalizada via estatística descritiva. 

Posto isso, o artigo segue organizado em mais quatro itens, além deste. No segundo 

discorre-se brevemente sobre os aspectos teóricos da Economia Regional, notadamente os 

fenômenos da concentração e polarização industrial; no terceiro apresenta-se a dinâmica recente da 

agroindústria da cana-de-açúcar no Brasil, seus desafios e perspectivas; no quarto sistematizam-se 

                                                           
1
 Desenvolvido por Karl Marx em sua crítica da economia política, refere-se ao desemprego estrutural gerado na 

economia capitalista. Corresponde à força de trabalho que excede as necessidades da produção. No contexto do setor 

canavieiro, dada a mecanização da colheita, por exemplo, desemprega-se em média de 79 trabalhadores. 
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os resultados essenciais quanto a questão regional; e, finalmente, no item 5, dispõem-se breves 

considerações finais e algumas sugestões para futuras pesquisas. 

 

 

2 CONCENTRAÇÃO E POLARIZAÇÃO NA ECONOMIA REGIONAL 

 

 

No cenário das mudanças recentes, particularmente a partir da década de 1990, assiste-se a 

crescente desmaterialização do processo produtivo e o surgimento de uma renovada maneira de 

produzir, distribuir e consumir os produtos e serviços que retratada por Marques (1998, p.26) 

traduz-se pela “máxima moderna”: “mede-se o espaço, mede-se o tempo, ganha-se precisão, ganha-

se espaço, ganha-se tempo, tempo é dinheiro”. 

Enquanto a discussão do tempo na economia esteve largamente presente, o espaço e os 

problemas ligados à sua gestão, somente após a Segunda Guerra Mundial adquiriram relevância da 

parte dos cientistas econômicos. Ao passo que, com Walter Isard, em 1954, emerge a Ciência 

Regional – uma disciplina de cruzamento da economia espacial, geografia econômica, ciência 

política, sociologia e antropologia cultural. (BENKO, 1999). 

De acordo com Ferreira (1989), entre os problemas principais da Economia Espacial e 

Regional se encontram a concentração do capital industrial e a polarização das atividades 

econômicas em locais específicos. De modo que entender e conhecer as causas e consequências da 

localização das atividades e, por conseguinte a concentração da renda e da população – a exemplo 

do setor canavieiro – torna-se questão fundamental. 

Essa nova perspectiva teórica se inseriu em um contexto de crescimento econômico 

acentuado, porém de distribuição desigual deste avanço. Nesse sentido, como retrata Richardson 

(1973, p. 13), “o maior estímulo de todos tem provindo da compreensão de que a análise econômica 

regional tem implicações políticas diretas, não somente para medidas de localização industrial como 

também para o planejamento regional e sub-regional”. 

Porém, com a radicalização dos processos de internacionalização da economia, assiste-se 

também a redefinição da presença dos Estados-Nação – cuja função político-ideológica não mais 

faz cumprir-se no novo contexto – cedendo lugar às práticas liberais de mercado. Assim, ao passo 

em que se aceleram os ganhos dos grandes capitais, as economias periféricas ficam a disposição do 

capital especulativo, descomprometido com o desenvolvimento regional. 
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Essa metamorfose (ruptura para uns, diferenciação para outros) faz surgir uma nova 

economia: a da informacionalização, cuja sinergia de inovações sociais, institucionais, tecnológicas, 

organizacionais, políticas e econômicas passam a assumir um papel estratégico e renovado, 

anunciando a exigência de novos saberes e competências e novos instrumentais tecnológicos para 

organização do processo produtivo. (LASTRES; ALBAGLI, 1999). 

Posto isso, trata-se de materializar o resultado analítico de Hirschman (1961) de que o 

crescimento não ocorre ao mesmo tempo e equitativamente em todos os lugares, e, caso ocorra, 

“forças poderosas” tratam de concentrar o progresso em torno de pontos onde tal crescimento havia 

iniciado, reforçando a concentração. Diante disso, não se trata de renegar a natureza das 

desigualdades intra e inter-regionais, mas de reafirmar o papel estratégico de políticas orientadas 

para solução dessa problemática. 

Assim, o presente item se concentra em discorrer sinteticamente sobre alguns dos temas 

recorrentes ao debate da concentração e polarização industrial, quais sejam: a questão das 

desigualdades regionais, sobretudo na apresentação dos conceitos-chave da pesquisa; e, por fim, 

traz um subitem que tratará da concentração e das inovações no processo de desenvolvimento 

regional. 

 

 

2.1 A REGIÃO E A QUESTÃO DA DESIGUALDADE 

 

 

A desigualdade não deve ser vista como um problema endêmico, ela se manifesta em 

diferentes espaços. Pode ser observada entre as nações, intrapaíses e dentro das macro e 

microrregiões. Regiões ricas apresentam bolsões de miséria, ao passo que regiões carentes, 

classificadas subdesenvolvidas no espaço subnacional, apresentam ilhas de prosperidade. Isto 

mostra que a região não pode ser entendida como um espaço econômico homogêneo. 

Pelo contrário. Apesar de difícil definição entre as diversas áreas do conhecimento, há uma 

tentativa de consenso entre os geógrafos cuja região é categoria de análise importante na 

caracterização do espaço, objeto de estudo destes. Quanto a explicação conceitual do termo região, 

Corrêa (2000) apresenta-a ligada a noção de diferenciação de áreas, ou seja, aceita-se a ideia de que 

a terra é composta por áreas diferentes entre si, não permitindo, portanto, uma análise homogênea 

do espaço. 
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A região é permeada por uma base epistemológica diversa e talvez por isso possua múltiplos 

significados. Ela pode ser entendida sob o ponto de vista do possibilismo, do determinismo e do 

positivismo, este adotado no trabalho por considerar a região, “como um conjunto de lugares onde 

as diferenças internas entre esses lugares são menores que as existentes entre eles e qualquer 

elemento de outro conjunto de lugares” (CORRÊA, 2000, p. 16). 

Nesse contexto, ao tratar de questões regionais a definição do espaço econômico enquanto 

região merece atenção de imediato. Entre os que se propuseram ao debate encontra-se François 

Perroux, que em contraposição à noção restrita de espaço euclidiano, expressa uma noção ampliada, 

tomando-a como espaço abstrato e constituído por um conjunto de relações – de produção e 

consumo, de tributação e investimento, de exportação e importação e de migração – expressas em 

espaços de planejamento, polarizado e homogêneo. (CLEMENTE, 1994). 

O espaço de planejamento define a amplitude da decisão sistêmica e, portanto, dá origem ao 

conceito de região de planejamento. Isto é, a referência espacial de decisões econômicas que afetam 

as escolhas e que é afetada por estas. A região polarizada surge a partir da constituição de espaços 

em que a ação de forças centrípetas (de atração) e centrífugas (de repulsão) o faz um campo de 

concentração de produção e consumo, originando um pólo (ou nó), de modo que a partir deste 

centro, os subespaços “fora” do nó desempenham funções hierarquizadas. 

Finalmente, ressalte-se a existência de espaços homogêneos, definidos como sendo 

invariantes em determinado aspecto da economia, tais como o preço, renda e produção. De modo 

que a uniformidade das variáveis analisadas é condição fundamental na caracterização desses 

espaços como região homogênea, cuja relação direta com a dimensão territorial permite 

delimitarem-se tais regiões via procedimentos estatísticos. 

A partir disso, a abordagem regional – do ponto de vista econômico – assume caráter 

multifacetário para efeitos do presente artigo, ou seja, no caso da agroindústria canavieira estarão 

imbricadas as análises do ponto de vista das três regiões.  

De acordo com Myrdal (1968), a desigualdade existente entre as regiões é resultado de um 

movimento de causação circular cumulativa – seja ascendente ou descendente. Isto é, enquanto as 

regiões ricas crescem e se desenvolvem, as pobres ficam estagnadas e ainda mais vulneráveis 

socioeconomicamente – que através dos efeitos propulsores e regressores, acaba reafirmando a 

natureza das forças de mercado na difusão das desigualdades regionais. 

No Brasil, essas disparidades podem ser explicadas pela diferença no processo de formação 

econômica aos quais suas regiões foram submetidas. Empiricamente, enquanto o ciclo do café 
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(século XIX) permitiu ao Sudeste maior dinamismo, tendo surgido e se tornado a base para a 

industrialização local, a contração nordestina tornou-a dependente de seus excedentes primários, 

destinados principalmente à região Sudeste. 

O “problema Norte-Sul” – segundo Williamson (1977) – é inerente aos estágios iniciais de 

desenvolvimento nacional, cuja migração de trabalho faz com que regiões mais pobres venham a 

perder mão-de-obra qualificada para regiões mais ricas que, dadas as melhores oportunidades de 

emprego e investimentos (migração de capital) nessas últimas, acabam concentrando-se e, conforme 

Perroux (1967), fazendo surgir pólos de crescimento. 

Para Perroux (1967), pólo de crescimento é o centro econômico dinâmico de uma região, 

cujo crescimento se dissemina sobre a região que o cerca, uma vez que se criam fluxos da região 

para o centro e refluxos do centro para a região. A partir disso, o desenvolvimento regional se dá 

estritamente relacionado com o desenvolvimento do seu pólo (ANDRADE, 1987)
2
. A estes efeitos 

de intensificação acrescentem-se os efeitos de disparidades inter-regionais que comandam o 

crescimento econômico cuja manifestação se dá em pontos específicos. 

A existência de economias de aglomeração justificaria o perfil concentrado da indústria 

nacional e o surgimento de deseconomias de aglomeração seria, por outro lado, a questão central 

para explicar a “reversão da polarização”. Nesse sentido, Pacheco (1998) afirma que nos últimos 20 

anos – depois da concentração da atividade econômica em São Paulo – estar-se-ia observando um 

processo de desconcentração. 

Para Pacheco (1998), alguns dos determinantes dessa desconcentração seriam os 

deslocamentos da fronteira agrícola e mineral; as deseconomias de aglomeração e pressões 

ambientais nas áreas industrializadas; políticas de governo e investimento produtivo estatal; 

impactos diferenciados que a crise econômica, a orientação exportadora e o ajuste microeconômico 

das novas formas de organização, assumiram em cada região. 

No entanto, na visão de Diniz (1991), Guimarães Neto (1996) e Cano (1998), a cada dia a 

desconcentração fica mais problematizada, sobretudo porque São Paulo continua comandando a 

acumulação de capital, liderado pelos segmentos de bens de capital e de consumo durável – devido 

basicamente a sua maior articulação intrasetorial, seus fluxos comerciais e a forte 

complementaridade com o restante do país. 

Assim, estar-se-ia enfrentando um processo de reaglomeração espacial da indústria, 

especialmente em razão do impacto diferenciado da abertura comercial, da implantação do Mercado 

                                                           
2
 O desenvolvimento é entendido conforme Araújo (2000), i.e, a combinação de avanços sociais e econômicos. 
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Comum do Cone Sul, da falência dos sistemas de incentivos fiscais e da abdicação do Estado de 

patrocinar políticas regionais e industriais mais ativas, voltadas para a reconversão do parque 

produtivo. Seriam os “novos requisitos locacionais da acumulação flexível” através de redes 

(PACHECO, 1998). 

Inserida nesse debate, a agroindústria canavieira no Brasil, objeto da presente pesquisa, 

localiza sua produção precisamente em dois eixos: Centro-Sul e Norte-Nordeste. De modo que, com 

o acirramento do debate da sustentabilidade ambiental, a produção de cana-de-açúcar – insumo 

potencial na produção do bicombustível etanol – o setor apresenta perspectivas constantes de 

crescimento. No entanto, do ponto de vista regional, espera-se que esse movimento se dê de modo 

equitativo. (CARVALHO, 2003). 

Esse setor, dado seus efeitos a jusante e a montante (efeitos para frente e para trás, 

respectivamente) e pela forte ligação das suas atividades entre si, se configura como setor dinâmico 

por excelência. Assim sendo, e no contexto de crescente informacionalização da economia e 

crescente competitividade, as decisões inerentes as suas atividades assumem posição estratégica no 

processo de desenvolvimento econômico e regional brasileiro. 

A diversidade nessas trajetórias, do ponto de vista regional, relaciona-se diretamente com as 

decisões locacionais das suas atividades. É, pois, da natureza dessa relação que surge a necessidade 

de investigar a melhor localização para investir, de modo que tais aspectos teóricos e empíricos 

possibilitem a melhor compreensão e organização espacial das regiões. Fala-se das teorias de 

localização
3
. 

 

2.2 CONCENTRAÇÃO REGIONAL E INOVAÇÃO 

 

As teorias que objetivam explicar a concentração das atividades econômicas em um mesmo 

espaço, iniciadas com Marshall, defendem como explicação para esse fenômeno a presença das 

economias de aglomeração, resultantes da maior disponibilidade de recursos e insumos 

especializados (inclusive trabalhadores), e a presença de spillovers tecnológicos, conhecidos como 

economias externas ou externalidades marshallianas. 

                                                           
3
 Cuja abordagem não constitui escopo desta pesquisa. Contudo, é importante esclarecer que a teoria da localização não 

é consensual entre economistas e geógrafos que criticam sua utilização na atualidade, teoria esta desenvolvida pelos 

economistas (para mais esclarecimentos ver: Von Thüner (1826); Alfred Weber (1909) e August Lösh (1940)), dado o 

atual meio técnico-científico-informacional viabilizado pela globalização em que a relação espaço-tempo torna-se banal 

ao sistema e as empresas (CORRÊA, 1995; 2002; CLAVAL (2005); SANTOS (1988)). 
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A partir das propostas de Marshall, Hoover (1948) apud Neri e Silva (2009) classifica tais 

externalidades em dois tipos: as economias de urbanização e as economias de localização. As 

economias de urbanização são definidas pelas vantagens associadas ao nível de atividades em um 

determinado local, já as economias de localização são definidas como o benefício dado pela 

proximidade de firmas e similares em um determinado local.  

O primeiro grupo enfatiza o argumento da Teoria Tradicional do comércio, tendo como base 

o Modelo de Heckscher-Ohlin e considera a presença de vantagens comparativas como fator para a 

existência da concentração. Nesse sentido, Ellison e Glaeser (1999) destacam a importância das 

vantagens naturais para que exista concentração espacial em segmentos agroindustriais específicos. 

O segundo grupo defende a ideia de que a concentração se dá pela presença de retornos 

crescentes de escala, custos de transportes e mobilidade de fatores entre as regiões e economias de 

aglomeração. Neste caso, existe concentração da produção em dadas áreas e próxima a mercados 

amplos pelo fato de haver realização destas economias de escala, como também uma minimização 

de custos por parte das firmas. 

Krugman (1980) agrupa ambos os argumentos e defende como ideias para o fenômeno da 

concentração: especialização a partir da dotação relativa de fatores da teoria das vantagens 

comparativas, efetivação das economias de escala na presença de custos de transportes, e, 

corroborando com as ideias de Marshall, também insere nesse modelo as chamadas economias 

externas ou externalidades marshallianas. 

Sob esse prisma, na agroindústria canavieira observa-se que condições naturais (terras 

férteis e acessíveis – redução do custo de produção) contribuem para a concentração da atividade, 

porém é recorrente o surgimento de vantagens comparativas derivadas de inovações tecnológica (a 

exemplo da mecanização da colheita) e informacional que acentuam e/ou minimizam esse processo. 

Predomina um novo modelo, a economia da inovação. 

O sentido de inovação aqui proposto se insere na perspectiva schumpeteriana, cujo processo 

de inovação combina aspectos de mudança gradual, cumulativa e de ruptura radical com o passado 

(destruição criadora), de maneira que as inovações que venham a ocorrer tornam-se fatores não só 

de progresso tecnológico, mas atingem a economia como um todo. Provoca-se um clico na difusão 

de novos conhecimentos que, de alguma forma, tomaram papel central no desenvolvimento 

regional. 

A dinâmica implícita nas inovações não é assumida como um processo linear que percorre o 

caminho: pesquisa aplicada, desenvolvimento, produção e mercado. Pelo contrário, a inovação 
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depende de feedbacks e interação entre ciência, tecnologia, aprendizado, produção, política, 

aspectos sociais e culturais. Entre outros demais aspectos relevantes, esse movimento é impresso no 

surgimento de sistemas de inovação. 

O sistema de inovação, seja nacional, regional ou local, pode ser visto como uma rede de 

instituições, públicas e/ou privadas, cujas interações geram, fomentam e difundem inovações 

(tecnológicas ou não). Neste sistema, a inovação e o aprendizado são os principais fatores 

definidores do desenvolvimento e da dinâmica econômica. (LASTRES, 1999). 

O Brasil criou sua base institucional para o desenvolvimento científico e tecnológico com a 

criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 1948; e no início dos anos 

60 as primeiras ações públicas de regionalização da organização institucional de Ciência e 

Tecnologia com a criação das Superintendências de Desenvolvimento Regional, com vistas a 

descentralização da atividade de ciência e tecnologia. (NETO e ALBUQUERQUE, 1994). 

Assim, esse movimento significa a introdução simultânea de um conjunto significativo de 

inovações e que possuem vasto campo de aplicação e, ainda, costumam ser responsáveis por 

importantes reduções de custo em muitos produtos e serviços, e, sobretudo pela possibilidade da 

redução das disparidades econômicas e sociais entre e intrarregiões. 

Dessa maneira, contextualizado teoricamente a concentração e polarização industrial, os 

próximos itens tratarão de estabelecer empiricamente tais aspectos. Tomando como referência a 

evolução da dinâmica econômica da agroindústria canavieira, particularmente na última década (no 

primeiro decênio no limiar do século XXI), a presente pesquisa pressupõe ser esse um ambiente 

favorável para aplicação analítica do atual item. 

 

 

3 A AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA NO BRASIL 

 

 

Conforme, Theodoro (2011) apud Brandão (1985), o início do cultivo da cana-de-açúcar no 

Brasil remete ao período colonial (século VXI). Inicialmente voltada à fabricação de açúcar – dados 

os objetivos de Portugal – era a principal fonte econômica oriunda da agricultura e a mais longa das 

bases econômicas da história brasileira. De modo que, tendo prosperado principalmente no 

Nordeste, particularmente até o século XVII, converteu o Brasil em exportador potencial de açúcar. 
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No final do século XVII, o eixo Centro-Sul apresentou crescente participação no setor. Com 

uma produção voltada para ao mercado consumidor interno, dado o crescimento da cultura 

exportadora do café (século XIX). Já no século XIX, em um contexto em que a região Sudeste 

suplantava o Nordeste, assiste-se ao redesenho da atividade no Brasil. Com o surgimento dos 

motores movidos a etanol, o setor passa a ser regulamentado e favorecer, dada o nível de 

industrialização, o estado de São Paulo (THEODORO, 2011). 

Nesse contexto, a concepção do cultivo da cana-de-açúcar passa a gerir além da questão 

alimentar, as demandas energéticas. A busca pela diminuição da dependência energética 

impulsionou a criação de políticas voltadas ao setor, a exemplo do Proálcool, em 1975. Esse 

programa proporcionou o desenvolvimento tecnológico ao setor sulcroalcoleiro, mas por outro lado 

trouxe consequências advindas da monocultura e da exploração não sustentável dos recursos 

naturais, como água e solo. 

Assim, o debate recorrente acerca da sustentabilidade ambiental apontou para o surgimento 

de uma nova fase da agroindústria brasileira: a revolução verde. A qual desencadeia na utilização de 

energias limpas e renováveis, na reparação dos impactos à natureza e, sobretudo, na conscientização 

no uso dos recursos naturais. Assim, em resposta a essa crescente demanda assiste-se a expansão do 

cultivo da cana-de-açúcar, com vistas à produção do etanol, pautado na responsabilidade 

socioambiental. 

Um impulso inovativo e relevante nesse cenário é o surgimento dos motores flex fuel, cuja 

possibilidade de substituição dos combustíveis fósseis, potencializa a comercialização do etanol, 

dada sua sustentabilidade ambiental
4
. No Brasil, após a extinção do automóvel movido 

exclusivamente a etanol, na década de 1990, os automóveis bicombustíveis se configuram como 

uma nova tentativa de impulsionar à atividade sucroalcooleira, ao passo que estes modelos vêm 

conquistando espaço no mercado automobilístico. 

Em paralelo a essa dinâmica, incentivos fiscais
5
 impulsionam a expansão canavieira que 

para atender a crescente demanda realiza tal mecanismo de política econômica. Nesse sentido, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) aponta a necessidade de 15 novas 

usinas de processamento, cuja capacidade deve estar entre 3,6 e 4 milhões de toneladas cada, de 

modo que o aumento da capacidade de moagem no País deve gerar uma oferta adicional de 200 mil 

empregos. 

                                                           
4
 O litro de etanol reduz cerca de 2,6 quilos de emissão de CO2 acentuando o efeito estufa – estimativas do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 
5
 Para os automóveis flex fuel a alíquota do IPI é em média 4% menor frente aos movidos a gasolina. 
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O cultivo de cana-de-açúcar no Brasil concentra-se em duas regiões notadamente distintas: 

Norte/Nordeste (safra de agosto a março) e Centro Sul (safra de maio a dezembro), o que permite o 

abastecimento ao longo do ano inteiro. De modo que o Brasil além de atender o mercado interno, 

com demanda em torno de 18 milhões de litros de etanol e 30 mil toneladas de açúcar, atua 

expressivamente no mercado externo, (destacadamente: Coréia do Sul, Estados Unidos, Índia, 

Jamaica e Japão) o qual rendeu em 2010 cerca de 1,5 bilhões de divisas, traduzindo o caráter 

tipicamente exportador no setor, conforme gráfico 01. Observa-se ainda nesta ilustração que no 

último ano pesquisado, em função da quebra da safra na região Centro-Sul a dinâmica externa do 

setor foi um pouco diferenciada, de modo a elevar as importações para atender a demanda interna 

do setor canavieiro
6
. 

 

Gráfico 01. Balança Comercial do setor canavieiro – 2000-2011. (em mil dólares) 

 
Fonte: elaboração própria dos autores, a partir do SECEX/SDP. 

 

Essa perspectiva é verificada na expansão da área colhida, atuais 8.003,0 hectares, 

representadas por 437 unidades produtoras (sendo 168 produtoras de álcool, 16 de açúcar e 253 de 

açúcar e álcool), e é impressa na evolução da produção de cana-de-açúcar no Brasil, a qual saltou de 

254.921.721 – na safra 2000/2001 – para 624.501.165 de toneladas na safra 2010/2011, conforme 

detalha a gráfico 02, a seguir apresentado. (LINS; SAAVEDRA, 2007). 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Dados da Secretaria do Comércio Exterior (SECEX/SDP). 
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Gráfico 02. Produção de cana-de-açúcar no Brasil – 2000-2012. (em toneladas) 

 
Fonte: elaboração própria dos autores, a partir do DCAA/SPAE/MAPA. 

 

No entanto, o cultivo da cana, assim como qualquer atividade econômica, perpassa por 

riscos inerentes ao investimento. No caso da cana-de-açúcar esses entraves são representados pelas 

oscilações climáticas, a exemplo da safra 2011/2012, que em face da estiagem na região Centro Sul, 

gerou uma quebra considerável na produção, e ainda pelas variações cambiais (dada 

exportação/importação) e as variações no preço da commoditie petróleo, produto complementado 

pelo etanol na produção da gasolina
7
. 

Ressalte-se ainda o balizamento do Ministério do Trabalho que demandou ações preventivas 

e de manutenção da redução da precarização do trabalho, tais como a implantação de abrigos, 

banheiros químicos, refeitórios móveis e uso de equipamentos de proteção individuais, significando 

aumento considerável nos custos produtivos. Paralelamente, marcos regulatórios preveem a redução 

gradativa da queima da palha até 2017, a qual necessita de inovações tecnológicas (colheitadeiras 

mecânicas) e informacionais (trabalhadores).  

Além da provocação das questões climáticas e mercantis, a preocupação crescente com o 

meio ambiente e com as condições de trabalho nas lavouras, o debate acerca da mecanização na 

colheita cana-de-açúcar se constitui como um desafio adicional para a agroindústria canavieira: o 

desemprego estrutural, consequência da substituição da máquina pelo homem, características da 

nova relação social de produção nos canaviais
8
. 

Nesse sentido, surge a implementação das colheitadeiras mecânicas nas lavouras de cana-de-

açúcar no Brasil, que operando de maneira integrada elas cortam, picam, limpam e transportam a 

                                                           
7
 Em função da redução da oferta de álcool na safra 2011/2012 o Governo Federal reduziu de 25% para 20% a adição 

de etanol a gasolina, na tentativa de conter os preços dos combustíveis. (UNICA). 
8
 Uma colheitadeira substitui em média 80 homens. (http://www.portalunica.com.br), acesso em: 06/jan/12. 

http://www.portalunica.com.br/
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cana e reduzem o custo entre 50% e 60% em relação ao custo
9
 total da produção agrícola, 

aumentam a produtividade e ainda substituem o corte manual, e por conseguinte imprime ciclo de 

inovações técnicas e informacionais no setor. (SCOPINHO, 1999). 

No entanto, segundo Plec et al. (2007), esse processo não se dissemina de maneira 

homogênea nas diferentes regiões, dada as condições técnicas, topográficas e de mão-de-obra. Um 

exemplo virtuoso da mecanização no corte é o Estado de São Paulo, que na Safra 2011/2012 atingiu 

70% da colheita mecanizada, com meta de 100% até 2014. Enquanto em usinas do Nordeste, esse 

processo ainda é considerado embrionário. 

Além disso, enfrentam-se ainda entraves técnicos, econômicos e sociais no processo de 

mecanização, tais como: o desperdício da cana é maior (na colheita mecanizada chega a 20%, 

enquanto na tarefa manual não chega a 5%); o lançamento excessivo da palha na lavoura prejudica 

o solo; o desemprego estrutural; e o custo de implantação, o qual envolve a adequação da lavoura, 

do transporte e da indústria de processamento. 

Assim, a partir da construção teórica proposta na seção anterior e do cenário empírico 

apresentado ao longo do presente item, o passo seguinte será a análise da dinâmica estrutural 

enfrentada pela atividade canavieira. Para além das questões técnicas, o objetivo do item 4 consiste 

em examinar os aspectos regionais do setor, particularmente, no que se refere a distribuição e 

disseminação da agroindústria da cana-de-açúcar nas regiões brasileiras. 

 

 

4 A QUESTÃO REGIONAL DA CANA-DE-AÇÚCAR BRASILEIRA 

 

 

A disparidade nos níveis de renda entre as regiões Norte-Nordeste e Centro-Sul se configura 

como o pedestal dos entraves ao desenvolvimento econômico nacional, cuja renda média da 

primeira corresponde em média um terço da obtida na segunda. Entretanto, Pacheco (1998) revela 

que o Brasil enfrenta mudanças significativas no que se refere à localização da atividade econômica 

concentrada, sobretudo em São Paulo. 

Com vistas à hipótese lançada por Pacheco (1998), a presente seção objetiva analisar a 

dinâmica dos avanços na agroindústria canavieira, a partir dos aspectos da evolução da produção, 

produtividade e área colhida nas safras de 2005/2006 a 2010/2011. E, comparando os eixos Centro-

                                                           
9
 Segundo a UNICA, o Brasil perdeu a liderança no ranking de menor custo de produção da cana para a África do Sul e 

Tailândia. Seus custos aumentaram em 40% - de R$ 42 para R$ 60 por tonelada de cana. (ibidem) 
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Sul e Norte-Nordeste, verificar se a expansão da atividade do setor favoreceu a redução das 

disparidades regionais historicamente enfrentadas pelo país. 

Analisando a produção de cana-de-açúcar, constatam-se sinais da diferenciação na dinâmica 

regional impressa pelo setor. Enquanto ao longo dos anos a produção no Centro-Sul passou de 

334.136,6 para 560.544,3 mil toneladas, o eixo Norte-Nordeste elevou sensíveis 20,07% (metade da 

variação do Centro-Sul), precisamente, de 48.345,4 para 62.037,3 mil toneladas, conforme expressa 

gráfico 03, a seguir apresentado. 

 

Gráfico 03. Produção de cana-de-açúcar, regiões brasileiras – 2005-2011 (em toneladas). 

 
Fonte: elaboração própria dos autores, a partir de dados do MAPA/SAPCANA. 

 

A partir desse cenário e com base na literatura expressa na seção 2, afere-se que a região 

Centro-Sul é considerada como um campo aglomerativo, exercendo poder de atração sobre novos 

investimentos no setor em expansão, ao passo que se observa uma concentração do progresso do 

crescimento da produção no Centro Sul, visto que, no período analisado, a safra de cana-de-açúcar 

nessa região respondeu em média por 83% da produção nacional.  

Assim, em conformidade com o processo expresso por Myrdal (1968), a desigualdade 

existente entre essas regiões é resultado de um movimento de causação circular cumulativa, cujos 

efeitos alavancam os investimentos – no caso da presente pesquisa – em novas áreas colhidas em 

direção à região Centro-Sul (desenvolvida) em detrimento da Norte-Nordeste (subdesenvolvida). A 

produtividade
10

, também passível de análise, é apresentada no gráfico 04, a seguir. 

 

 

 

                                                           
10

 Conceito microeconômico relacionado à utilização eficiente dos recursos, mas que para efeitos da pesquisa trata-se de 

um indicador de resultado da produção da cana, em toneladas, por unidade de terra cultivada (ton/Ha). 
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Gráfico 04. Produtividade de cana-de-açúcar, regiões brasileiras – 2005-2011 (ton./Ha). 

 
Fonte: elaboração própria dos autores, a partir de dados do MAPA/SAPCANA. 

 

No que se refere ao terceiro aspecto a ser analisado, a produtividade, os resultados aferidos 

anteriormente, apesar de acentuarem a preponderância do eixo Centro-Sul, com um pico de 84,9 

frente a 60 toneladas por Hectare do Norte-Nordeste na safra 2008/2009, observa-se avanços na 

eficiência produtiva em ambas as regiões. No entanto, dada a natureza agrícola da atividade, essa 

variável é sensível as intemperanças climáticas, e, por conseguinte instável. 

Esses resultados apontam para difusão das inovações tecnológicas e informacionais em 

ambas as regiões, como é o caso da utilização de variedades mais adequadas ao solo, novos 

mecanismos de fertilização e irrigação, e a mecanização dos processos de plantio, corte, 

carregamento, e, mais recentemente, da utilização de colheitadeiras mecânicas, integrando o 

processo de corte e carregamento e transporte. 

Demonstrados os resultados de produção, área colhida e produtividade, observa-se que, além 

da distinção no período da safra, as regiões apresentam desempenho e dinâmicas notadamente 

distintas, e, por conseguinte, se desenvolvem de maneira amplamente diversa. De modo que a 

agroindústria canavieira permanece consideravelmente concentrada na região Centro-Sul do país, o 

que se concretiza em acirramento das desigualdades regionais (ARAÚJO, 2000; CANO, 1998). 

Analisando a atividade por Estados, nas safras de 2009/2010 e 2010/2011, destaca-se a 

produção do estado de São Paulo, a qual respondeu por quase 58% da produção total da cana-de-

açúcar brasileira, cerca de 360 mil toneladas, conforme retrata o gráfico 05. De modo que, a 

dinâmica do setor canavieiro, além de estimular as desigualdades regionais, contribui para efetiva 

polarização, o que tende a acentuar as disparidades desenhadas historicamente. 
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Gráfico 05. Produção de cana-de-açúcar por estados brasileiros produtores (2009-2011). 

 
Fonte: elaboração própria dos autores, a partir de dados do MAPA/SAPCANA. 

 

No caso do eixo Centro-Sul, claramente o estado paulista se configura como pólo 

canavieiro, cuja média de produção (montante regional) nos estados do Mato Grosso do Sul (5%), 

Paraná (8%), Goiás (7,5%) e Minas Gerais (9,5%) fazem sentir o avanço protagonizado pelo estado 

de São Paulo. No caso da região Norte-Nordeste, destaca-se a concentração nos estados de Alagoas 

e Pernambuco, respectivamente, com 43% e 28,5% da produção regional. 

O estado de São Paulo ao assumir a dianteira da atividade canavieira ao longo dos anos, 

traço da concentração regional herdada pela formação econômica do Brasil, faz recorrer-se aos 

aspectos teóricos propostos pela pesquisa, isto é, ao processo de desconcentração intra-regional, já 

que ocorre um espraiamento do setor em direção a localidades do interior paulista, devido as 

decisões tomadas em função de fatores aglomerativos e dos custos associados a questão locacional. 

De modo que a região é analisada como um campo aglomerativo, exercendo poder de atração sobre 

novos investimentos da agroindústria canavieira. 

Examinando esse cenário sob o prisma da fragmentação nacional – na leitura de Pacheco 

(1998) – observa-se que o avanço da agroindústria canavieira resulta numa significativa 

diferenciação econômica do espaço (inclusive em termos intra-regionais, a exemplo da expansão da 

indústria em direção ao interior de São Paulo) e constituindo assim um desafio para as políticas de 

desenvolvimento regional do Brasil. 

Nesse sentido, além da provocação das oscilações climáticas, das variações cambiais, da 

preocupação crescente com o meio ambiente e das condições de trabalho nas lavouras, o debate do 

acirramento das desigualdades regionais, via expansão do cultivo da cana-de-açúcar, constitui-se 
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num desafio adicional para a agroindústria canavieira, onde as políticas de investimento devem 

centrar-se nessa problemática socioeconômica. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente análise, dentro dos limites teórico-empiricos propostos, estimula breves reflexões 

inerentes ao processo de reestruturação produtiva e organizacional do setor sucroenergético. Num 

contexto de expansão do debate da sustentabilidade, e consequente crescimento da agroindústria 

canavieira, elencou algumas perspectivas e desafios dessa agroindústria canavieira brasileira. 

Como aferido, o cultivo da cana no Brasil se desenha como uma atividade heterogênea 

quanto a capacidade de investimento, inovação tecnológica e organizacional e sensível às variações 

de mercado (câmbio, preço do petróleo) e às questões climáticas (oscilações na produção da cana). 

De modo que potencializa sua atividade no Centro Sul do país e, por conseguinte, acentua as 

disparidades regionais. 

Ressalte-se a influência da globalização nesta distribuição locacional, sobretudo no aspecto 

associado à forte mudança tecnológica, com inovações técnicas e novas formas de organização da 

produção; no comércio regional intraindústria e no avanço da concentração dos mercados dentro 

dos blocos regionais. De modo que, a globalização acaba reforçando as estratégias de 

especialização regional. 

Assim, em função da crescente adesão do etanol – face às condições socioambientais – a 

política de reestruturação no setor canavieiro brasileiro, traz consigo novos desafios: o acirramento 

das disparidades econômicas regionais. O que se configura como uma tarefa para os planejadores de 

políticas públicas, bem como uma sugestão para futuros trabalhos, a tarefa de subsidiar a construção 

de uma sociedade mais equitativa. 
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RESUMO 

O assentamento de reforma agrária é uma realidade no espaço agrário brasileiro, mesmo com os 

sérios e importantes problemas/benesses que eles trazem e engendram. Nesse sentido, o presente 

texto tem por objetivo analisar teoricamente os vários significados do termo assentamento de 

reforma agrária e, por fim mostrar que os mesmos se configuram apesar das deficiências como a 

territorialização das lutas camponesas. 

Palavras-Chave: Assentamento Rural, Camponês, Lutas Camponesas, Territorialização 

 

 

ABSTRACT 

The settlement of land reform is a reality in the Brazilian agrarian space, even with the serious and 

important problems / blessings they bring and engender. Accordingly, this paper aims to analyze 

theoretically the various meanings of the agrarian reform settlement, and finally show that they are 

configured in spite of the deficiencies as the territorialisation of peasant struggles. 

Keywords: Rural Settlement, Peasant, Peasant Struggles, territorialization 

 

 

RESUMEN  

El asentamiento de la reforma agraria es una realidad en el espacio agrario brasileño, a pesar de los 

graves problemas e importantes / bendiciones que traen y engendran. En consecuencia, el presente 

trabajo tiene como objetivo analizar teóricamente los diversos significados del asentamiento de 

reforma agraria, y, finalmente, demostrar que están configurados a pesar de las deficiencias como la 

territorialización de las luchas campesinas. 

Palabras clave: Asentamiento Rural, Campesino, las luchas campesinas, territorialización 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Após o processo de formação do movimento social de combate, de intervenção, de 

reivindicação, vêm pela frente as outras etapas da luta: a ocupação, o acampamento e o 

enfrentamento de várias ordens, psicológico-emocional e, ás vezes, físico, este último, quando os 

mesmos são insultados por jagunços, capangas de fazendeiros e inclusive pela polícia, até a 

conquista da parcela camponesa, o assentamento. Pois, “terra não se ganha, terra se conquista”. 

(FERNANDES, 2000, p. 84). 

No entanto, ressalto que esse processo é inerente para aqueles que estão na luta desde o 

início, ou pelos menos participaram das etapas da ocupação, do acampamento e do enfrentamento. 

Nesse sentido, o assentamento é, inicialmente, o ponto de chegada da luta camponesa, é o 

momento de descarregar as bagagens que foram trazidas, quando do início do processo da luta, bem 

como das que ao longo do percurso foram sendo adquiridas e juntas ao arsenal dos 

trabalhadores(as) sem terras. 

 

[...] podemos falar dos assentamentos como ponto de chegada, ou seja, como uma 

entre outras possibilidades de mobilidade e integração social na qual se empenham 

os diversos movimentos sociais rurais, no processo de luta pela posse da terra. O 

impacto proporcionado nos parece importante pela transformação de um amplo 

setor de “excluídos” em sujeitos políticos, novos atores em cena. (MEDEIROS, et 

al., 2004, p. 28) 
 

Nessa mesma linha de pensamento o exposto mostra que,  

 

a conquista da terra não é o fim da luta, mas é sempre um ponto de partida. Após a 

conquista da terra, os sem-terra precisam assumir um conjunto de lutas específicas, 

como por exemplo: crédito, agrícola, estradas, energia elétrica, preço mínimo etc., 

que são lutas que interessam. (FERNANDES, op. cit., p.85). 

 

Por outro lado, compartilhando com o autor acima citado, quando da chegada à terra 

conquistada emergem outra série de obstáculos a serem superados, o da afirmação no assentamento, 

da permanência, da sobrevivência, da reprodução familiar, da reprodução como classe social, da 

sociabilidade entre os que conquistaram a terra, direta ou indiretamente. Nesse sentido, o 

assentamento é também, o ponto de partida em um processo que se desenvolve de modo 

ininterrupto dia a dia, dentro e fora do novo espaço/território, o assentamento. 
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[...] podemos também falar dos assentamentos como ponto de partida, ou seja, 

como a situação a partir da qual o produtor beneficiado busca – já num patamar 

diferenciado – implementar projetos tecno-produtivos, praticar uma nova 

sociabilidade interna aos núcleos de reforma agrária e inserir-se num jogo de 

disputas políticas visando sua reprodução (sobretudo na sua relação com o Estado) 

(MEDEIROS, op. cit., p. 29). 

 

 

2 OS ENTENDIMENTOS SOBRE O QUE É ASSENTAMENTO 

 

 

Iniciado introdutoriamente a discussão sobre a chegada campesina no assentamento, julgo 

necessário dissecar o termo assentamento. No livro Segredos Íntimos, o autor Amaro de Alencar 

(2000) entende que é necessário se fazer, antes de uma análise mais acurada sobre o assentamento, 

uma discussão sobre o seu significado etimológico. Haja vista, que se fazer uma discussão sobre a 

temática “é acender um debate profundo, complexo, abrangente e diversificado” (FELICIANO, 

2006, p. 113). 

“Etimologicamente, deriva do latim asseentamento, século XVI, asseent – século XIII, 

asentamento – século XV, que tem origem na palavra asseentar XIII – assentar que é verbo e 

significa pôr sobre, sentar (CUNHA, Apud, ALENCAR, 2000, p. 45). 

Conforme Holanda (2004, p. 45) assentamento significa o ato ou efeito de assentar-se, pôr 

sobre, fazer sentar-se ou assentar-se, sentar, colocar ou dispor de modo que fique seguro, armar, 

instalar, estabelecer, fixar, firmar, determinar, estipular, ato ou efeito, de estabelecer residência em 

determinado lugar.  

Entendo que de acordo com esse exposto, assentamento é algo feito por alguém para outrem 

ou algo que alguém faz para si. Assim, percebo a princípio, que assentamento tem via de mão 

dupla, pois, apesar do mesmo ser uma conquista dos trabalhadores mediante, via de regra, da luta, 

ele é feito pelo Estado para serem usufruídos pelos camponeses sem terra ou com pouca terra. 

Todavia, após esse momento ele é produzido e reproduzido pelos camponeses, para eles próprios, 

através do uso e reuso do assentamento.  

Conforme Alencar (1998) essa definição é muito comum e não dá conta de explicitar de 

modo analítico a categoria assentamento. Compreendo de modo semelhante, pois apreender a 

categoria assentamento rural requer um esforço de formulação mais consistente. 

Para Bergamasco e Norder (1996, p. 7-8) o termo assentamento, 
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apareceu pela primeira vez no vocábulo jurídico e sociológico no contexto da 

reforma agrária venezuelana, em 1960, e se difundiu para inúmeros outros países. 

De uma forma genérica, os assentamentos rurais podem ser definidos como a 

criação de novas unidades de produção agrícola, por meio de políticas 

governamentais visando ao reordenamento do uso da terra, em beneficio de 

trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. Como o seu significado remete à 

fixação do trabalhador na agricultura, envolve também a disponibilidade de 

condições adequadas para o uso da terra e o incentivo à organização social e vida 

comunitária.  

 

Diante dessa primeira interpretação, observo que o assentamento é uma política estatal 

voltada para a afirmação do homem ao campo. No entanto, saliento que essa política não é uma 

dádiva governamental e sim uma conquista, fruto das pressões e reivindicações que os camponeses 

vêm desenvolvendo ao longo de vários anos. 

Ademais, implantando-se um assentamento cria-se então uma unidade de produção agrícola 

e reordena-se e forma-se uma nova configuração do uso da terra onde o mesmo é implantado. Nesse 

sentido, de acordo com Feliciano (2006, p. 114), “[...] instaura uma espécie de geografia das 

unidades de produção camponesas, uma vez que, essencialmente, o trabalho nesses assentamentos é 

majoritariamente de composição familiar, carregando consigo todo universo simbólico e elementos 

estruturais de sua produção”. 

Para Leite, o termo designa: 

 

[...] a transferência e alocação de um determinado grupo de famílias em algum 

imóvel rural em particular. Esta definição ganha nuances ora comprometidos com 

uma atuação estatal direcionada ao controle e delimitação do novo “espaço” criado, 

ora relacionados à uma especificidade do processo que originou a entrada de 

trabalhadores rurais na área. (GUANZIROLI, 1994, p. 203) 

 

O mesmo continua e afirma que se for considerado o segundo caso, esta designação está 

muito mais associada ao ideal de reforma agrária do que o de colonização. Baseado nisso, 

[...] o assentamento significa, [...] a incorporação de novas terras ao processo 

produtivo do país, com conseqüente criação de emprego de empregos, distribuição 

de renda etc, beneficiando a camada de pequenos agricultores, que formam a 

clientela típica da Reforma Agrária e do INCRA. (GUANZIROLI, Ibid., op. cit.). 

 

Para Esterci (Apud Alencar, 1998, p. 46), 

 

os termos ‘assentamentos’ e ‘assentado’ (e similares) poderiam ser tomados como 

se seus conteúdos fossem evidentes em si mesmos, mas há tentativas importantes 

no sentido de conceituá-los. Para Andrade et al (1989), por exemplo, o termo 

“assentamento” parece ter surgido no âmbito da burocracia estatal, e refere-se à 
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diversas etapas da ação do estado ao visar ordenação ou reordenação de recursos 

fundiários. Seria, portanto, uma categoria, datada, cujos conteúdos são próprios das 

instâncias onde foi, a princípio, formulada. Sugere, segundo os autores, que as 

ações sejam desencadeadas sejam vistas como de ordem técnica e não política, que 

os objetivos visados sejam a alocação de populações e a resolução de problemas 

sócio-econômicos; pretende que a seleção dos “beneficiários” se faça com base em 

critérios técnicos (vocação agrícola). Supõe ainda que a preocupação, por parte do 

Estado seja, primordialmente, com a produtividade e viabilidade econômica. 

 

Nessa compreensão, o lastro técnico-economicista sobre o assentamento está claro, uma vez 

que a postulação está desagregada da abordagem social, ambiental e política, que o assentamento 

engendra e sucinta. 

Para Ferrante (1995, p. 5) os mesmos (assentamentos) são encarados como "projetos 

públicos", "ações aparentemente não-políticas" executados pelo Estado que é o responsável pela 

alocação dos beneficiários, "traçado por rígidas regras de vocação agrícola e de produtividade", mas 

que representam interesses e relações de poder das classes envolvidas. 

Vislumbro que nesse processo de efetivação da política de assentamentos rurais, idealizados 

pelo Estado, baseado no escrito supracitado, ocorre um esvaziamento do assentado quando se trata 

de suas experiências anteriores e de suas aptidões, que não são considerados nem no planejamento 

nem na execução das políticas.  

Outro fator é a desconsideração de que em boa parte dos casos os assentamentos são frutos 

de um árduo processo de luta, no qual os diversos interesses continuam a se defrontar no interior 

dos próprios assentamentos. Esse espaço de conflito mostra que os resultados das políticas públicas 

sociais não devem seguir uma orientação pré-definida, porém, devem ser definidas no decorrer do 

processo, uma vez que, a meu ver, dependem das relações de força, de poder, submissão, 

legitimidade e da capacidade de organização dos interesses em jogo, que se desenrola nesse 

emblemático processo. 

Entendo que o ideal no qual circunscreve que o assentamento é um presente do Estado e os 

assentados e futuros assentados não deva questionar criticamente e construtivamente, deve ser 

extirpado, pois vejo os assentados como sujeitos em constante transformação
1
, sendo que a 

construção de seus comportamentos é desenvolvida sofrendo alterações na sociabilidade e nas 

formas de organização política, econômica, a partir de suas compreensões e aspirações. 

                                                 
1
 Cf. GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. 3º ed. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1978.  



O Assentamento Rural Como Territorialização Das Lutas Camponesas                                                                           39 

 

GEONORDESTE, Ano XXIII, n.2 

Portanto, assevero que esse processo não se desenvolve sem impasses, promove-se na 

relação dos assentados com o Estado com o entorno do assentamento, com o poder local, às vezes 

dizendo não, às vezes dizendo sim as políticas a serem implantadas. 

Nesse sentido, percebo que o espaço de sociabilidade do assentado/assentamento é 

ininterruptamente reproduzido o que permite certa adaptação, absorção de formas diferentes das que 

foram prioritariamente pensadas pelo Estado, tendo em vista as múltiplas relações de poder 

efetivadas como um todo em tal processo. 

Diante de tais pressupostos, dando continuidade ao esboço sobre a compreensão do 

assentamento de reforma agrária, escritos como os que se seguem mostram que o mesmo é: 

 

um conjunto de famílias que passam a trabalhar numa área de terras destinadas a 

agricultores sem-terra, utilizando-a para a produção agropecuária. Os 

assentamentos feitos no Brasil, nos últimos doze anos, foram conseguidos após 

muita luta, muito tempo de acampamento e muitas ocupações de terra. A terra onde 

se realiza o assentamento normalmente é um latifúndio que foi desapropriado e 

comprado pelo governo e destinado à utilização dos agricultores. Pode ser também 

em áreas do próprio governo destinadas a esta finalidade. Os assentamentos 

organizados a partir da luta do Movimento dos Sem Terra procuram planejar e 

organizar a produção, para viabilizar o assentamento, garantir a subsistência das 

famílias assentadas, promover o desenvolvimento econômico e social dos 

camponeses que conquistam a terra (negrito meu). (STEDILE; GORGEN, 1993, p. 

84-85). 

 

 Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a partir da portaria n° 80 de 24 de 

Abril de 2002, na qual trata dos conceitos que estão inseridos do Programa Nacional de Reforma 

Agrária, o assentamento se configura como: 

 

uma unidade territorial obtida pelo programa de reforma agrária do Governo 

Federal, ou em parceria com Estados e Municípios, por desapropriação; 

arrecadação de terras públicas; aquisição direta; doação; reversão ao patrimônio 

público, ou por financiamento de créditos fundiários, para receber em várias etapas, 

indivíduos selecionados pelos programas de acesso a terra. (MDA, 2002) 

 

Para este mesmo Ministério, baseado no mesmo documento existe algumas espécies de 

assentamentos, que são: Assentamento em Terras Públicas Arrecadadas Ocupadas – Projeto 

criado em terras públicas arrecadadas, com posses caracterizadas sob exploração pela mão de obra 

familiar, estando os beneficiários identificados e selecionados, devidamente relacionados no 

SIPRA, possibilitando a sua regularização, permitindo com isso acesso ao sistema de crédito 
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público para agricultores familiares (PRONAF), não cabendo aplicação de créditos de instalação e 

implantação da infraestrutura por meios dos programas vinculados ao MDA. (negrito meu). 

Assentamento em Terras Públicas Arrecadadas – Projeto criado em terras públicas 

arrecadadas pelo INCRA, para instalação de candidatos selecionados, inseridos no SIPRA, cabendo 

concessão dos créditos de instalação, dotação de infraestrutura básica, e créditos de apoio a 

estruturação da produção PRONAF-A. 

Assentamento em Parceria com Estados e Municípios – Projeto criado por Estado ou 

Município, reconhecido pelo INCRA, cujos beneficiários, uma vez selecionados pelos programas de 

acesso a terra, passam a ter os mesmos benefícios de assentados dos programas do Governo 

Federal, sendo devidamente identificados no INCRA através do SIPRA. (negrito meu). 

Assentamento em Terras Desapropriadas – Projeto criado em terras desapropriadas pelo 

INCRA, para instalação de candidatos selecionados, inseridos no SIPRA, bem como ex-

empregados, agregados, pequenos posseiros e arrendatários do imóvel, identificados e 

classificados como beneficiários do programa de reforma Agrária, por ocasião do processo inicial 

de fiscalização do imóvel, cabendo concessão dos créditos de instalação, dotação de 

infraestrutura básica, e créditos de apoio a estruturação da produção PRONAF-A. (negrito 

meu). 

Assentamento em Terras Particulares Adquiridas por Compra – Criado em terras 

particulares adquiridas por compra efetuada pelo INCRA, cabendo concessão dos créditos de 

instalação, dotação de infraestrutura básica, e créditos de apoio a estruturação da produção 

PRONAF-A, ou por compra diretamente pelos beneficiários do assentamento, cabendo nesse caso, 

financiamento de infraestrutura e créditos de apoio a estruturação da produção PRONAF-A. 

(negritos meus). 

Ainda de acordo com o MDA, os assentamentos apresentam fases de evolução partindo do 

pré-projeto até a consolidação, senão vejamos. 

Pré-Projeto de Assentamento – Consiste na fase em que os imóveis já se encontram 

selecionados e decretados para a desapropriação, ou pré-selecionados para a aquisição pelos 

programas de crédito fundiário, sendo preparados sob os aspectos técnicos e jurídicos para receber 

as famílias classificadas como pré-assentados selecionados para projetos em elaboração. (negrito 

meu). 

Assentamento em Criação – Aquele cuja clientela encontra-se já selecionada pelos 

programas de acesso a terra, aguardando a elaboração da Relação do Beneficiário-RB, para ser 
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assentada em imóvel já devidamente identificado, em vias de desapropriação, arrecadação ou 

aquisição, cujos cadastros estejam disponíveis nos bancos de dados de identificação do INCRA 

(SIPRA); BT (SIBT) PCPR (SICPR). (negrito meu). 

 Assentamento Criado – Imóvel já sob o domínio ou posse do INCRA, na condição 

permissiva de ingresso das famílias selecionadas, para o processo de legitimação das mesmas, com 

a assinatura de respectivos contratos de assentamento. (negrito meu). 

 Assentamento em Instalação – Projeto criado, cujos beneficiários encontram-se em 

instalação no imóvel, na fase de construção do Plano de Desenvolvimento do Assentamento – PDA, 

de natureza obrigatoriamente participativa, com a concessão dos créditos de apoio à instalação. 

(negrito meu). 

 Assentamento em Estruturação – Aquele em que se inicia a fase de implantação de 

infraestrutura básica: abastecimento de água; eletrificação rural, estradas vicinais e edificação de 

moradias. (negrito meu). 

 Assentamento em Consolidação – Aquele cujos beneficiários já se encontram instalados, 

com dotação de infraestrutura básica, e acesso ao PRONAF-A, estando em fase de titulação 

definitiva, cujas famílias já possuem condições socioeconômicas de migrar para as outras linhas de 

financiamento do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar-PRONAF (negrito meu). 

 Assentamento Consolidado – Aquele que tenha mais da metade das famílias beneficiárias 

da concessão de título definitivo de propriedade, estando em fase de transferência de áreas ou 

imóveis remanescentes, ao Município ou Estado (Núcleos urbanos, etc.). (negrito meu) 

Analisando as categorias de assentamentos inferidos pelo MDA percebo que o mesmo não 

segue uma linha teórica concisa, mas atribui para o assentamento toda sorte de proposição, tendo 

como base as ações estatais desenvolvidas por vários entendimentos, a partir da execução de 

projetos tidos como de reforma agrária. 

Para Alencar (2005) os assentamentos de reforma agrária são aqueles que tiveram como 

origem formacional o mecanismo da “desapropriação por interesse social”, cujos beneficiários, ele 

os considera como assentados, ao passo que aqueles que são frutos de “compra e venda” o mesmo 

autor, não os considera como assentamentos, mas os chamam de “imóveis rurais”, nos quais estão 

sujeitos às leis capitalistas de mercado. Já os “beneficiários”, ele os considera como mutuários e não 

como assentados. 

No que se refere às subdivisões dos assentamentos Silva (1991) afirma que os assentamentos 

estão subdivididos em assentamentos associativos ou explorações comunitárias; assentamentos 
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suburbanos ou agrovilas; assentamentos extrativistas ou reservas extrativistas e assentamentos 

individuais ou exploração parcelada. 

Outra diferença que observo nos assentamentos, são os mecanismos utilizados no processo 

de uso, posse e nos processos produtivos que os envolvem. Alencar (2000, p. 50) assevera que 

existem assentamentos parcelados e não parcelado ou uma combinação dos dois tipos, conhecido 

como assentamentos mistos, ou de organização mista. 

No caso do Estado do Ceará, em grande parte, os assentamentos são usufruídos utilizando-se 

de um regime misto de exploração, chamado pelos assentados de produção “no coletivo”. As 

formas de uso, via de regra, são estipuladas quando da feitura do assentamento pelo Estado, todavia 

os assentados não necessariamente dão continuidade ao tipo de assentamento que o Estado 

escolheu, mas (re) produzindo-o na medida em que promovem e desenvolvem a vida no 

assentamento. Assim, o assentamento vai ganhando contornos, a partir das relações de cunho social 

e espaço/territorial vivenciadas pelos campesinos, aonde vão promovendo, desse modo, no 

assentamento as suas visões de mundo, o que torna cada assentamento um espaço/território 

singular. 

Nesse mesmo prisma, para Fernandes (1996) os assentamentos são frações do território 

capitalista adquiridos pelos trabalhadores rurais mediante a conquista pela luta, e na medida em que 

mais parcelas vão sendo agregadas aos cuidados dos camponeses, vai se efetivando, não obstante, a 

territorialização da luta pela terra. 

Assim, para esse autor:  

 

[...] a territorialização da luta pela terra é compreendida como o processo de 

conquistas de frações do território pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra e por outros movimentos sociais [...] expressando concretamente o resultado 

das conquistas da luta e, ao mesmo tempo, apresenta desafios a superar. 

(FERNANDES, op.cit., p. 78) 

 

Ainda nessa linha de pensamento Simonetti (2006, p. 6) propõe que: 

 

o assentamento representa o resultado do processo, a terra conquistada - a 

apropriação do território capitalista aquele sob hegemonia capitalista que é 

apropriado pelos camponeses.  A apropriação do território, materializada no 

assentamento, não esgota o processo de luta. Desdobra-se em outras lutas para a 

conquista de crédito, infra-estrutura e demais condições necessárias para viabilizar 

a produção e a vida nos assentamentos, como escola para as crianças, postos de 

saúde, cooperativas, associações etc. 
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Tendo como bases as postulações acima, concebo que os assentamentos são entendidos 

como materialização da luta campesina, que foram anteriormente expropriados da posse e do uso da 

terra e por meio da organização estratégica pressiona o Estado, com marchas, ocupações, 

acampamentos, a fim de que o mesmo efetive assentamentos (unidades baseadas no trabalho 

familiar). Assim, a territorialização efetivada nos/pelos assentamentos mostra um começo do 

processo de reordenação e do uso da terra no Brasil, desejado pelos camponeses, evidentemente não 

em sua totalidade, mas em razoável grau.  

Feliciano (op. cit., p. 115) explana que essa reordenação tem que passar pela materialização 

dos “preceitos e valores de uma relação de produção não capitalista. Com isso, o processo 

capitalista, contraditoriamente cria e recria as unidades camponesas no Brasil
2
, nesse caso pela 

implantação de projetos de assentamentos rurais”. 

Alencar (1998) tratando da gestão nos assentamentos de reforma agrária escreve que para 

compreender o assentado/assentamento, é necessário que coadune nessa compreensão as categorias 

geográficas do Lugar, Espaço e do Território. Nesse sentido, o autor afirma que ao considerar, 

 

o fato de que um imóvel que passa por processo de desapropriação é um lugar 

especial, espaço em construção, espaço que não quer ser somente local de 

produção, circulação, troca. Quer muito mais: quer ser também, o local do poder 

real, quer ser território (ALENCAR, 2000, p. 50). 

 

Na realidade, o escrito mostra que o assentado através das ações, do dia-a-dia, do trabalho, 

do relacionamento de assentados com assentados, destes com a cidade onde se situam, com o 

Estado, vai suscitando e transformando, pela vivência, o assentamento em lugar, espaço e território. 

Vale ressaltar que isso a meu ver se dá de modo concomitante. 

 

[...] O assentamento representa o lugar do assentado, onde ele vive o dia-a-dia, 

tem seu modo de vida, como o vaivém da labuta nos roçados, o cuidados com os 

animais, o pegar água no açude, o forró, a vaquejada, o banho de açude, a 

conversa “fiada” do compadre e da comadre à “boquinha” da noite, enfim, o 

assentado apropria-se do assentamento e este vai ganhando significado pelo uso, 

pela apropriação (ALENCAR, op. cit., p. 51).  

 

                                                 
2
 Aqui lembro como o marxismo ortodoxo (Plekhanov, Rosa Luxemburgo, Bukhárin, Kaustisky (até Lênin) e outros) 

estava enganado ao entender que o capitalismo por si só, na medida em que as forças produtivas fossem sendo 

desenvolvidas, entraria em derrocada. Isso não se mostrou verdadeiro no curso da história, mas sim o contrário: que o 

capitalismo cria mecanismo para que sua expectativa de vida seja cada vez mais ampliada. 
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Ele continua e escreve que o espaço do qual está falando “é o espaço rural, mais 

especificamente, o assentamento, [...] essa área existe como espaço porque é ocupada pelo homem 

em ação. É o espaço em que o homem se objetiva pelo trabalho” (ALENCAR, 2000, p. 52). E mais, 

além da objetivação está impregnado, também, o processo de subjetivação que se dá mediante aos 

vários embates de si para com o outro e vice e versa. 

 

O assentamento é um espaço novo, resultante de condições históricas que 

necessitará de novo sistema produtivo, da incorporação de novas tecnologias, 

ambos desencadeadores da elaboração das relações sociais de trabalho que serão 

(re)elaboradas. Será um espaço do trabalho, da produção, da circulação, do 

consumo. Terá novos fluxos, fará novas redes com outros assentamentos, com 

outros mercados. É (será) o lugar do uso onde tem início o vivido, o mítico que, 

em construção incorpora a utopia de viver, de ser cidadão. (ALENCAR, 1998, p. 

50).  

 

Para Carlos (2006, p. 129) O assentamento, é um: 

 

espaço novo em processo de (re)construção a partir do preexistente. É original 

porque é resultante do conflito de classes sociais pela apropriação de uma parcela 

do solo. É recente porque obriga o Estado a intervir, a (re)planejar, a modificar e 

modelar um espaço que aparece como instrumento de dominação. 

 

Por outro lado, o assentamento é, também, território: 

 

território do assentado, do ex-trabalhador rural sem terra; território que foi (é) 

germinado dialeticamente, no e do espaço, porém não é espaço, pois vem após o 

espaço. É um espaço social que envolve relações de poder, um campo de forças. 

[...] É a especificidade política, cultural incorporada ao espaço social que o torna 

território. [...] o assentamento torna-se território quando possui os dois elementos 

imbricados: espaço e poder. (ALENCAR, 2000, p. 53).     

 

É somente entendido como território, campo de forças, de poder, engendrado num 

emaranhado complexo de relações políticas e sociais que os assentamentos de reforma agrária 

poderão ser compreendidos em suas singularidades e, assim, entendidos como elemento de 

transformação social. “Por assim se conhecer, é que cada assentamento tem uma diversidade, uma 

história, uma riqueza cheia de complexidades e contradições, a espacialidade, os aspectos 

ambientais, o período em que cada um foi implantado”. (ALENCAR, 1998, p. 54). 

E ainda assevera que: 
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assentamento/assentado, tem que ser compreendida a partir de uma totalidade 

concreta e histórica, onde, conseqüentemente, estão presentes os aspectos 

econômicos, políticos, culturais, educacionais, de saúde, lazer, natureza” 

(ALENCAR, op. cit., p. 53)  

 

Dentro desse arcabouço investigativo, Alencar (2000, p.39) expõe que: 

 

[...] os assentados/assentamentos são frutos de um processo histórico conhecido 

como luta pela posse e uso da terra de trabalho. Como tal é a concretização do 

engajamento dos trabalhadores rurais, camponeses, posseiros, rendeiros nos 

movimentos sociais do campo. 

 

Oliveira escreve que: 

 

o assentamento rural torna-se [...] um espaço em que existe esperança de construir 

uma vida mais digna, [...] onde novas formas de socialização são incorporadas, 

novos saberes são adquiridos, além de muito do saber que estes trabalhadores 

acumularam em suas trajetórias ser reproduzido neste ambiente. Dessa forma, eles 

buscam no assentamento um lugar em que possam trabalhar, em que sintam-se 

úteis, reestruturando suas vidas, um local em que suas identidades passam a ser 

reconstruídas (Oliveira, 2005, P. 15).  

 

Considero, portanto, os assentamentos como os espaços/territórios da reterritorialização do 

campesinato ou, como escreve Miranda (1998, p. 23), “eles representam a recampesinação daquelas 

famílias que, em algum momento da vida, tiveram que se distanciar da terra”. Portanto, os 

assentamentos rurais são frutos de conquistas parciais dos trabalhadores, obtidas a partir da intensa 

mobilização social observada durante a redemocratização do País. “Sinalizaram espaços de 

construção de projetos e sonhos individuais e coletivos, e configuraram uma realidade nova no 

campo”. (BARQUETE, 2003, p. 75).  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Muitas são as acepções teóricas sobre o que na realidade é o assentamento rural, no entanto, 

para nós o assentamento rural segue na linha de pensamento elaborada por Alencar (1998; 2000; 

2005), que o entende a partir das categorias de análise da ciência geográfica, isto é, como Lugar, 

como Espaço e como Território. O assentamento é o lugar do assentado(a) da reforma agrária, é seu 
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lugar pois é nele que os mesmos começaram a construir suas identidades, suas memória, suas 

compatibilidades com a terra: é o lugar que conquistaram e estão conquistando, visto que é onde as 

manifestações da vida vão se forjando, se desenvolvendo e assim, as marcas da vida vão sendo 

carimbadas e nesse sentido o lugar vai se configurando e emergindo. Ademais, é onde criaram seus 

animais, suas famílias, plantam e plantarão seus roçados, colhem e colherão os frutos, negociam e 

negociarão, enfim, vivem e viverão. 

O assentamento é sim o espaço do assentado(a), visto que é nele que os mesmo(as) 

constroem e construirão as bases para fundamentação de seus territórios, do espaço que se 

transformará em espaços do exercício do poder, bem como será nesse espaço que os mesmos se 

espacializarão a partir de suas chegadas nesse novo espaço de conquista, trabalho e vida. 

O assentamento por sua vez, é o território do assentado, pois é neste que os muitos 

assentados(as) procuram e procurarão exercer os vários poderes que vão ao longo das disputas 

internas aparecendo. É no assentamento que o exercício do poder, da influência, da outorga e da 

legitimidade de tal poder e influência serão efetivados. Assim, o assentamento enquanto território 

foi gestado e é gestado no espaço pela disputa, pela luta, pelas relações políticas e de poder, pelos 

vários embates entre os muitos projetos que tentam se impor. Assim, esse território novo, de 

reforma agrária é a saída e a chegada, é o lugar, o espaço e o território da materialização, da 

territorialização das lutas camponesas no/do campo. 
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Este artigo tem como objetivo avaliar a trajetória do emprego formal dos trabalhadores das faixas etárias de 

50 anos e buscando averiguar as características e a natureza dessa inserção, uma investigação do perfil dos 

indivíduos, da remuneração recebida e dos ramos de atividade que encontram-se inseridos. A referida análise 

é estendida para contemplar a parcela de trabalhadores aposentados, mas que ainda permanecem no mercado 

de trabalho. O procedimento analítico vale-se de uma análise teórica e outra parte empírica, a qual tem como 

base as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), entre os anos de 

1999 a 2009. Os principais resultados indicaram que os trabalhadores com idade superior a 50 anos situam-se 

predominantemente na faixa etária entre 50 e 59 anos, possuem baixa escolaridade e pertencem à classe de 

renda mais baixa (E), seguida pela classe C. No que concerne aos aposentados ainda em atividade, constatou-

se que estes são, principalmente, da faixa etária entre 60 e 69 anos e que recebem os menores níveis de 

rendimentos, indicando que o retorno ao trabalho, para estes trabalhadores, é uma necessidade econômica e 

não uma opção no período estudado. 

Palavras-chave: Mercado de Trabalho; Trabalhadores longevos; PNAD; Economia Brasileira. 

 

ABSTRACT  

This article aims to evaluate the trajectory of formal employment of workers in the age groups 50 years and 

over - the so-called oldest workers - in Brazil in order to investigate the characteristics and nature of this 

insertion, from a research profile of individuals, remuneration received and industries that are they inserted. 

This analysis is extended to include the portion of retired workers, that still remain in the labor market. The 

analytical procedure relies on a theoretical analysis and empirical analysis, which is based on information 

collected by the National Survey by Household Sampling (PNAD), between the years 1999 to 2009. The 

main results indicated that workers aged over 50 years are predominantly aged between 50 and 59 years, 

have low education and belong to the lower income class (E), followed by the class C. Regarding to retirees 

that are still in activity, it was found that they are mainly in the age group between 60 and 69 years old, 

receive the lowest levels of income, indicating that the return to work for these workers, it is an economic 

necessity, not an option during the study period. 

Keywords: Labour market; Older Workers; PNAD; Brazilian Economy. 

 

RESUMEN 

Este artículo objetiva evaluar la trayectoria del empleo formal de los trabajadores de las franjas etarias de 50 

años, buscando averiguar las características y la naturaleza de esta inserción, una investigación del perfil de 

los individuos, de la remuneración recibida y de los ramos de actividad que se encuentran insertados. Este 

análisis es extendida para contemplar la parte de trabajadores jubilados, pero que todavía permanecen en el 

mercado de trabajo. El procedimiento analítico es hecho de un análisis teórico y otra parte empírica, la cual 

tiene como base las informaciones colectadas por la “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD)”, entre los años de 1999 y 2009. Los principales resultados indicaron que los trabajadores con edad 

superior a 50 años se encuentran predominantemente en la franja etaria entre 50 y 59 años, tienen baja 

escolaridad y pertenecen a la clase de renta más baja (E), seguida por la clase C. Con respecto a los jubilados 

que todavía están en actividad, se ha constatado que estos son, principalmente, de la franja etaria entre 60 y 

69 años y que reciben los menores niveles de rendimiento, indicando que el retorno al trabajo, para estos 

trabajadores, es una necesidad económica y no una opción en el periodo estudiado. 

Palavras-clave: Mercado de trabajo; Trabajadores longevos; PNAD; Economia. 

JEL: J-62, J-24, C-31 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Na trajetória recente do desenvolvimento brasileiro, algumas questões referentes ao mercado 

de trabalho ganharam notoriedade, entre elas, a relação entre a participação (e a qualidade desta), 

dos trabalhadores pertencentes às faixas etárias mais elevadas. 

De acordo com Pochmann (1998), a inserção diferenciada da parcela da força de trabalho 

com mais de 50 anos foi uma característica do mercado de trabalho brasileiro, que ficou 

evidenciada, particularmente, no período a partir do final dos anos 1980 e, ao longo de toda a 

década de 1990, quando as dificuldades pelas quais passava a economia colocaram em evidência os 

vários problemas do mercado de trabalho, expondo à maior vulnerabilidade parcela representativa 

da força de trabalho. 

Segundo este autor, o citado fenômeno, marcante naquele período, podia ser considerado 

uma forma de desemprego, o desemprego por exclusão, que atingiu acentuadamente os 

trabalhadores das faixas etárias mais elevadas, notadamente aqueles com mais de 50 anos, que 

passavam a ser substituídos por empregados mais jovens e escolarizados. Não obstante, não apenas 

em nível nacional, mas refletindo uma tendência mundial, foram estimulados pelo Estado e 

adotados, por muitas empresas públicas e privadas, os planos de aposentaria precoce, conhecidos 

ainda como PDVs (Programas de Demissão Voluntária). 

Com efeito, em face desses mecanismos de exclusão era comum verificar que, por volta dos 

50 anos, o trabalhador perdia espaço no ambiente de trabalho, passando a sofrer pressões, no 

sentido de aceitar tarefas que o colocavam em “disfunção” ou a se aposentar precocemente. A outra 

possibilidade era a demissão. Neste caso, dificilmente o trabalhador conseguia o reemprego nas 

ocupações formais, ingressando numa “trajetória de marginalização e ocupações precárias”.  

Quando se adentra a década dos anos de 2000, as condições de inserção deste grupo de 

trabalhadores, historicamente mais vulneráveis, parecem apresentar-se um pouco mais favorável, ao 

menos do ponto de vista da possibilidade de participação no mercado de trabalho, destoando 

claramente da situação anterior. Tal fato parece ser uma marca da nova década, pois nesta, não 

apenas os trabalhadores das faixas etárias mais avançadas (aposentados inclusive), mas donas de 

casa que nunca se inseriram formalmente no mercado de trabalho, passaram a ser contratadas 

formalmente, até mesmo para os postos de trabalho, que costumavam constituir-se em verdadeiros 

redutos dos trabalhadores mais jovens. A principal explicação para esse fenômeno é o chamado 
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“bônus demográfico”, que advém do envelhecimento populacional e que tem implicações 

importantes sobre a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro. (DIEESE, 2012).
2
 

Nesse novo contexto, é possível constatar o aumento da participação das faixas etárias acima 

de 50 anos no mercado de trabalho brasileiro, como parte de uma tendência já observada em outras 

economias desenvolvidas, devido ao envelhecimento populacional, pelo menos, desde as duas 

últimas décadas do século XX. No Brasil, os dados do IBGE (2010)
3
, mostram que a parcela da 

população total que tem mais de 50 anos foi de 40% em 2009. Além disso, considerando-se o 

segmento da população ocupada total, essa faixa etária foi a que mais cresceu entre 2001 e 2009, 

atingindo 3,6 pontos percentuais (p.p.), valor três vezes maior, se comparado à faixa etária de 24 a 

49 anos, que cresceu 1,2 p.p., nesse período. 

Dentre as causas da nova tendência, Soares (2011) destaca razões de ordem econômica, 

social e cultural, como a queda continuada da taxa de fecundidade, que está conduzindo ao aumento 

da idade média da população. Vale destacar, o ciclo de recuperação econômica recente e a própria 

mudança na cultura das empresas que, devido à escassez de mão de obra qualificada, tornaram-se 

mais propensas à contratação de trabalhadores longevos.  

Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa é avaliar a trajetória comportamental do 

emprego, notadamente das faixas de idade mais altas da população, buscando averiguar as 

características e as tendências dessa inserção. Busca-se investigar não apenas a evolução do 

emprego dos trabalhadores com 50 anos e mais, mas a sua qualidade, segundo uma caracterização 

do perfil dos indivíduos, da remuneração recebida e dos ramos de atividade em que estes estão 

inseridos. Procedimento semelhante será adotado com relação aos trabalhadores aposentados, mas 

que continuam inseridos no mercado de trabalho. 

A metodologia utilizada consiste em uma análise teórica e empírica com base nas 

informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os anos de 1999 e 2009, excetuando-se o ano de 

2000, para o qual não se tem a disponibilidade da pesquisa. 

Para cumprir com o objetivo proposto, este trabalho se divide em três seções, além desta 

breve introdução e das considerações finais. Na seção 2 apresenta-se uma discussão de algumas 

                                                           
2
 Uma das razões disse deve-se ao crescimento mais que proporcional da população em idade ativa (15 a 64 anos) que 

cresceu a uma taxa média anual superior à média da população inativa (razão dependência demográfica). Tal que 

devedeverão ser os menores para o Brasil no período de 2010 até aproximadamente 2025, do que em qualquer outro 

momento da história brasileira recente. Por essa razão, representaria  oportunidade para o “enriquecimento” da 

sociedade ou um bônus demográfico. 
3
 Dados da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios (PNAD) 
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questões relevantes à dinâmica da evolução da participação das faixas etárias mais altas na força de 

trabalho, a saber: a mudança na “pirâmide etária” brasileira, a questão da Previdência Social e o 

próprio aumento recente da participação da faixa etária acima de 50 anos no mercado de trabalho 

brasileiro. A terceira seção discorre sobre a base de dados e a metodologia utilizada. A quarta seção 

apresenta uma discussão dos resultados explicitando a evolução da participação e as características 

da força de trabalho de 50 anos e mais, destacando o rendimento, os ramos de atividade e 

estendendo a referida análise para os trabalhadores já aposentados, mas que permanecem no 

mercado de trabalho. Por fim, apresentam-se as considerações finais. 

 

 

2 A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES DE FAIXA ETÁRIA MAIS ELEVADA NO 

MERCADO DE TRABALHO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA A ECONOMIA 

BRASILEIRA 

 

 

A questão do aumento recente da participação das faixas etárias mais elevadas no mercado 

de trabalho é uma discussão oportuna na economia brasileira, vindo de encontro às tendências 

verificadas em outras economias desenvolvidas, pelo menos desde as duas últimas décadas do 

século XX. 

De acordo com os dados do IBGE (2010)
4
, a parcela da população total que tem mais de 50 

anos foi de 40% em 2009. Dentro do segmento da população ocupada, essa faixa etária foi a que 

mais cresceu entre 2001 e 2009: 3,6 pontos percentuais, três vezes mais se comparada à faixa etária 

entre 24 e 49 anos, que cresceu 1,2 ponto percentual, no mesmo período. 

Determinada por uma série de razões de ordem econômica, social, cultural, entre elas a 

queda da taxa de fecundidade, que vem provocando o aumento da idade média da população; a 

recuperação econômica recente, que abriu maiores perspectivas de recepção para essa parcela da 

força de trabalho e a própria mudança cultural nas organizações, a nova realidade que vem se 

configurando traz importantes implicações para a economia brasileira. 

Há pelo menos três razões importantes para se estudar a participação das pessoas de faixas 

etárias mais altas no mercado de trabalho brasileiro. A primeira diz respeito às mudanças na 

estrutura etária da população, ou ainda, o envelhecimento desta, que também implica o 

envelhecimento da força de trabalho. A segunda refere-se à previdência social, instituição para a 

qual a nova realidade implica em mudanças na dinâmica de funcionamento, particularmente com 

                                                           
4
 Dados da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios (PNAD) 
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respeito ao seu financiamento. A terceira diz respeito à própria evolução da parcela de trabalhadores 

de 50 anos e mais na força de trabalho brasileira, cuja participação relativa elevou-se continuamente 

na última década. Alguns elementos dessa análise são discutidos a seguir. 

 

 

2.1. As mudanças na “pirâmide” etária brasileira 

 

 

Um primeiro motivo para que se conceda atenção à questão da inserção e, de sua qualidade, 

das faixas etárias mais altas no mercado de trabalho brasileiro é o fato de que está ocorrendo uma 

modificação na “pirâmide” etária brasileira, no sentido do estreitamento da sua base (Figura 1), 

determinando uma nova dinâmica social, com reflexos sobre a dinâmica do mercado de trabalho.  

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
5
 a 

estrutura etária da população, que na década de 1960 tinha o formato de uma pirâmide, está se 

alterando, devido ao crescimento da população do país em ritmo cada vez mais lento. Na década de 

2000, a expansão demográfica foi de 1,17% a.a, em média, tendo registrado 1,64% na década 

anterior (anos 1990). A título de comparação, nos anos 1960, essa taxa foi de 2,89%. 

Na raiz dessa mudança, está o aumento dos anos de escolaridade das mulheres e a 

consequente elevação de sua participação no mercado de trabalho, assim como o maior alcance dos 

programas públicos de planejamento familiar, entre outros fatores. 

 

 

                                                           
5
 Censo (2010) 
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Figura 01. Pirâmide etária brasileira – 2010. Fonte: IBGE (2011) 

 

As taxas de natalidade mais baixas implicam em uma média de idade maior no país e, 

permanecendo tal tendência, a população deverá crescer positivamente por mais duas décadas e, a 

partir de então, estacionar ou mesmo declinar, apresentando um perfil semelhante ao dos países 

atualmente desenvolvidos. 

Diante disso, não só a população estará mais velha, mas força de trabalho terá seu perfil 

alterado, demandando políticas públicas mais condizentes com a nova realidade. De acordo com 

Walker (2005), uma questão que emerge dessa dinâmica é a discussão sobre o envelhecimento 

ativo, que se refere à permanência no mercado de trabalho das pessoas com mais idade, uma 

tendência em curso em alguns países do mundo, notadamente na União Europeia. Nesses países, 

onde a idade média da força de trabalho está se elevando, a ação da política econômica já vem 

incorporando medidas pró-ativas relativas à idade e ao emprego, ao treinamento dessa mão de obra 

e outras ações junto às empresas, etc. 

Assim, se naqueles países, as década de 1970 e 1980 marcaram a saída, por meio de planos 

de aposentadoria precoce, de parcela significativa de trabalhadores, até mesmo como forma de 

remediar o elevado desemprego, hoje a preocupação é outra: garantir a sua permanência no 

mercado de trabalho, uma vez que a população total está envelhecendo e continuará a envelhecer na 

região. No Brasil, está é uma característica em fase inicial, mas trata-se de uma tendência certa, para 

a qual atenção adicional deve ser dispensada. 

 

 

2.2 A questão previdenciária e o envelhecimento ativo  

 

 

Uma segunda questão, que não deixa de ser decorrente da primeira, é a questão 

previdenciária. 

Nesse aspecto destaca-se que, ao longo dos últimas décadas, foram feitas diversas tentativas, 

sendo duas reformas (1998 e 2003), além de diversas emendas, com o intuito de melhorar o 

funcionamento do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). De acordo com Santos (2009), na 

reforma de 1998, as principais modificações introduzidas no RGPS foram: 
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 Mudança no texto constitucional de “anos de serviço” para “anos de contribuição”, visando 

pagar o benefício apenas para aqueles que comprovassem o tempo mínimo de contribuição, 

pois anteriormente o trabalhador que apresentasse documentação comprovando anos de 

serviço, mesmo sem contribuição à Previdência, tinha o benefício assegurado; 

 Extinção da aposentadoria proporcional por tempo de serviço, definindo que homens e 

mulheres devem comprovar 35 e 30 anos de contribuição, respectivamente, estimulando o 

prolongamento da vida ativa dos trabalhadores; 

 Mudança da regra de cálculo do valor dos benefícios; 

 Fim da aposentadoria especial para professores universitários e aeronautas, entre outros; 

 Restrição da concessão de isenção da contribuição patronal e entidades filantrópicas; 

 Definição de limite mínimo de idade para aposentadoria por tempo de serviço dos servidores 

públicos em 60 anos para homens e 55 anos para mulheres; 

 Regime misto (celetista e estatutário) para os novos ingressantes na administração pública.  

 

A segunda reforma, ocorrida em 2003, não introduziu grandes mudanças em relação a 1998, 

sendo a principal medida tomada a prorrogação da Desvinculação Receitas da União (DRU)
6
 até 

2007 e, neste último ano, nova prorrogação, até 2011. Mais recentemente, em abril de 2007, entrou 

em vigor a Lei Complementar 123, que alterou a Lei 8.212/91, que trata dos contribuintes 

individuais (trabalhadores autônomos sem vínculo e segurados facultativos que não trabalham), que 

puderam optar pelo Plano Simplificado, que consistiu em reduzir o percentual de contribuição 

destes de 20% para 11% do salário mínimo
7
. O intuito da lei foi possibilitar que muitos 

trabalhadores informais, donas de casa, jovens, etc. passassem a contribuir junto à Previdência 

Social. Outra mudança foi feita pela Lei Complementar 128, de dezembro de 2008, com a 

instituição de um regime específico para o Microempreendedor Individual, que pode optar pelo 

recolhimento de impostos e contribuições pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, no qual 

estão sujeitos, basicamente, à contribuição previdenciária, ao ISS e ao ICMS (SANTOS, 2009). 

                                                           
6 A DRU (Desvinculação dos Recursos da União) tem origem na proposta do Poder Executivo, enviada ao Congresso 

Nacional, em 1994, de um projeto de emenda à Constituição que autorizava a desvinculação de 20% de todos os 

impostos e contribuições federais, para a formação de uma fonte de recursos livre de carimbos. Foi criado, inicialmente, 

o Fundo Social de Emergência, posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal que vigorou até 31 de 

dezembro de 1999. Este passou começou a ser reformulado a partir do ano 2000, passando a se chamar DRU-

(Desvinculação de Recursos da União) tendo sua prorrogação aprovada pelo Congresso Nacional até 2007 e depois, até 

2011. O objetivo da DRU objetiva maior flexibilidade à alocação dos recursos públicos pelo governo federal. 
7
 Esse tipo de contribuição dá direito a aposentadoria por idade, auxílio doença, salário-maternidade, pensão por morte, 

auxílio reclusão ou aposentadoria por invalidez, excluindo a aposentaria por tempo de contribuição. 
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Uma medida que também merece destaque é a criação do fator previdenciário, aplicado para 

cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, sendo opcional no segundo caso. 

Sua criação teve como objetivo equiparar a contribuição do segurado ao valor do benefício, 

baseando-se em quatro elementos: alíquota de contribuição, idade do trabalhador, tempo de 

contribuição à Previdência Social e expectativa de sobrevida do segurado (MPS, 2010). Além disso, 

ficaram isentos da contribuição os trabalhadores que já atingiram a idade ou tempo para 

aposentadoria, mas que ainda continuam trabalhando.  

Essas e outras medidas visam melhorar a arrecadação da Previdência Social, garantindo sua 

sustentabilidade com vistas a propiciar seguridade ao trabalhador brasileiro. No Gráfico 01, 

apresenta-se a evolução da arrecadação líquida e dos benefícios pagos pelo Regime Geral de 

Previdência Social entre 2000 e 2010. 

 

 
Gráfico 01. Evolução da arrecadação líquida e dos benefícios pagos* pelo Regime Geral de 

Previdência Social, Brasil: 2000-2010 

Fonte: Elaborado a partir do Boletim estatístico da Previdência Social (fev/2011) 

* Valores em mil Reais constantes, atualizado pelo INPC, preços de fevereiro de 2011. 

 

Conforme mostra o Gráfico 1, a evolução da arrecadação líquida esteve abaixo dos 

benefícios pagos pelo Regime Geral da Previdência Social, evidenciando um déficit que passou de 

R$ 20,5 bilhões, em 2000, para R$ 48,1 bilhões em 2010.
8
 

Esse é um aspecto relevante que, aliado ao envelhecimento da população e ao aumento da 

expectativa de vida dos brasileiros, suscita a necessidade de se constituírem mecanismos eficientes 

de aumento da arrecadação, bem como de redução das despesas. Modificações na configuração do 

                                                           
8
 Destaca-se que o déficit da Previdência Social ocorre após a dedução da DRU (Desvinculação das Receitas da União), 

determinado pela constituição de 1988, sem a qual o saldo seria superavitário. 
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mercado de trabalho atual, com medidas de postergação do tempo de aposentadoria, nesse cenário, 

poderiam ser ações importantes nesse sentido. 

 

 

2.3. A tendência recente da participação das pessoas mais velhas no mercado de trabalho 

brasileiro 

 

 

A terceira questão pertinente à presente discussão é a própria trajetória de aumento da 

participação das pessoas de 50 anos ou mais na força de trabalho total, que merece ser mais bem 

qualificada. 

Nesse sentido, rompendo com uma tendência que ganhou força ao longo dos anos 1980 e se 

seguiu, pelo menos por toda a década de 1990, quando a parcela da PEA com mais idade, 

normalmente a partir dos 50 anos, era substituída por empregados mais jovens e escolarizados, na 

fase recente tal tendência encontra-se em reversão.  

Nos anos 1990 foi comum o fato de que, por volta dos 50 anos, o trabalhador passasse a ser 

menos valorizado no ambiente de trabalho, deixando de ocupar postos de trabalho formais 

ingressando em trajetórias de marginalização e ocupação de postos de trabalho precários. Na década 

de 2000, contudo, pode ser observada uma recuperação da economia, que permitiu a melhoria das 

condições do mercado de trabalho com o aumento do emprego formal, a redução do desemprego e o 

aumento do rendimento real dos trabalhadores. Ramos (2007), elenca cinco principais prováveis 

fatores para essa recuperação. O primeiro fator residiu no aumento e na diversificação do crédito 

interno para incentivar os investimentos e aumentar o nível de ocupação. O segundo, consistiu no 

aumento de desconcentração do gasto social, que se deu a partir do aumento em gastos com saúde, 

educação e transferência de renda. Como terceiro fator, tem-se a diversificação e expansão do saldo 

externo, que resultaram em reflexos positivos para o mercado de trabalho. Em quarto lugar está a 

consolidação do regime tributário simplificado para as micro e pequenas empresas (SIMPLES), que 

reduziu a carga tributária e ampliou as reduções formais. Por último, obteve-se uma maior eficácia das 

ações de intermediação de mão de obra e de fiscalização das relações e condições de trabalho nas 

empresas. 

Portanto, nos anos 2000, o desempenho do mercado de trabalho brasileiro vem apresentando 

um comportamento diferenciado do verificado nos anos 1990, com a melhoria das condições gerais do 
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mercado de trabalho, se refletindo de forma positiva também sobre a inserção das pessoas das faixas 

etárias mais elevadas. 

Isso pode ser constatado no Gráfico 02, que mostra a evolução percentual dos trabalhadores 

entre 24 e 49 anos e daqueles acima dos 50 anos de idade. Nota-se, que os indivíduos com mais de 

24 anos passam a participar mais da força de trabalho. No entanto, a faixa de indivíduos com 50 

anos ou mais apresentou um incremento bastante superior: 3,6 p.p. entre 2001 e 2009. Já a faixa 

entre 25 e 49 anos apresentou um aumento na participação de 1,2 p.p. 

 

 

 
Gráfico 02.: Evolução percentual da população ocupada por faixa etária. Fonte: IBGE/PNAD (In: IPEA, 

2010) 

 

Entre os motivos explicativos dessa maior participação dos indivíduos com mais de 50 anos, 

está o próprio aumento, deste grupo etário, no total da população brasileira, que atingiu de 40% em 

2009. Frente ao exposto, é importante verificar a evolução e as condições nas quais está se 

efetivando a participação dos trabalhadores a partir dos 50 anos no mercado de trabalho brasileiro, o 

que será evidenciado a seguir. 

 

 

3 PERFIL DA PARTICIPAÇÃO DOS OCUPADOS A PARTIR DE 50 ANOS DE IDADE NO 

MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO 
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3.1 Base de dados 

 

 

O presente estudo tem por base as informações coletadas na Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) no período 1999-2009 (exceto o ano de 2000, quando a pesquisa não foi 

realizada). A PNAD tem periodicidade anual desde 1971, sendo interrompida por ocasião dos 

Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000. Trata-se de um levantamento anual, realizado 

por meio de uma amostra dos domicílios, que abrange todo o país. O procedimento metodológico 

adotado pelo IBGE implica que cada pessoa da amostra represente um determinado número de 

pessoas da população.  

De acordo com as notas metodológicas do IBGE (2007), classificam-se como ocupadas as 

pessoas que, no período de referência, tinham trabalho durante todo ou parte desse período e, ainda, 

as pessoas com trabalho remunerado e que estavam afastadas temporariamente nessa semana por 

algum motivo (férias, por exemplo). Consideram-se rendimentos de trabalho, aqueles decorrentes 

dos pagamentos brutos mensais aos empregados, empregadores e pessoal por conta própria, 

advindos do trabalho principal. O trabalho principal é o trabalho único que a pessoa, de dez ou mais 

anos de idade, teve no período da pesquisa (semana de referência da PNAD). 

Para analisar o comportamento dos ocupados com mais de 50 anos de idade, foram incluídos 

na amostra apenas os indivíduos que declararam ter mais de 50 anos e estar trabalhando. Para traçar 

o perfil desses trabalhadores realizou-se uma análise descritiva através da: 1- caracterização pessoal 

(gênero, cor e escolaridade); 2- rendimento; 3- ramos de atividade e 4 - perfil dos aposentados 

inseridos no mercado de trabalho. Em relação à cor, consideram-se brancos e não brancos. Os 

grupos de escolaridade são definidos como: de 0 até 4 anos de estudo e de 5 até 8 anos de estudo, de 

9 até 11 anos de estudo e de 12 ou mais anos de estudo. O rendimento segue a divisão em classes de 

renda, de acordo com os estudos de Neri (2007): classe E até R$ 768,00; classe D de 768,00 até R$ 

1.064,00; classe C de 1.064,00 até R$ 4.591,00 e classe AB acima de R$ 4.591,00. Por fim, os 

setores são agrupados como agrícola, indústria, comércio, serviço, construção civil, funcionário 

público e doméstico. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Nesta seção é realizada uma análise descritiva dos dados, a qual tem por objetivo avaliar o 

perfil dos indivíduos ocupados com mais de 50 anos de idade, no período 1999- 2009, a partir da 

caracterização segundo gênero, cor, escolaridade, idade, rendimento e setor de atividade. Em 

seguida, analisa-se o perfil dos trabalhadores aposentados, mas que continuam trabalhando. 

O Gráfico 03 mostra a evolução da participação dos trabalhadores com mais de 50 anos na 

força de trabalho. 

 

 
Gráfico 03. Evolução do número de ocupados a partir de 50 anos de idade: Brasil, 1999 a 2009, 

em milhares. Fonte: Elaborado a partir dos dados da PNAD de 1999 a 2009. 

 

A análise do Gráfico 3 revela um aspecto relevante no perfil etário da população ocupada 

brasileira, qual seja, o aumento substancial da participação dos trabalhadores com mais de 50 anos: 

cerca de 30%, de 1999 até 2009. 

Segundo Cardoso Jr. (2007), Ramos (2007) e Pochmann (2006), o mercado de trabalho, nos 

anos de 1990, foi marcado pelo desemprego, pela informalidade e relações precárias de trabalho. Na 

década de 2000, passou por várias transformações, tais como, redução do desemprego, aumento de 

trabalhadores com carteira assinada, política de valorização do salário mínimo e queda na 

desigualdade de renda. Essas mudanças fizeram-se sentir no aumento do número de trabalhadores 

com perfil etário a partir de 50 anos de idade. 
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O quadro populacional brasileiro, na primeira décadas do século XXI, favoreceu o 

crescimento econômico e, de acordo com Alves (2008), também o “bônus demográfico,
9
” 

representou uma oportunidade decorrente da estrutura etária da pirâmide populacional. Conforme o 

autor, que o Brasil passa por uma situação interna favorável ao longo dos anos 2000 e, em vista 

desta os trabalhadores com mais idade podem contribuir com a elevação da produção do país, pois 

na fase recente, além de ter a maioria da população adulta, há um aumento da população ocupada 

com mais de 50 anos de idade. Dessa forma, os indivíduos ocupados não são um entrave, como 

pareciam ser na década de 1990, mas sim um fator de propulsão ao crescimento econômico do país, 

que deveria aproveitar esse “bônus” para alavancar o desenvolvimento. 

Na sequência, o gráfico 04 apresenta a distribuição percentual das pessoas ocupadas com 

idade superior a 50 anos, segundo as respectivas faixas etárias. 

  

 

 
Gráfico 04. Distribuição percentual dos ocupados a partir de 50 anos de idade, por faixa etária, 

1999 a 2009. Fonte: Elaborado a partir dos dados da PNAD de 1999 a 2009. 

 

Como mostra o Gráfico 4, em média, 64,68% dos trabalhadores têm idade de 50 até 59 anos, 

enquanto 26,14% possuem de 60 até 69 anos de idade e, apenas 9,18%, têm acima de 70 anos. 

Feitas essas considerações, a seguir, apresenta-se a caracterização desses trabalhadores segundo o 

gênero, a cor e o nível de escolaridade. 

 

 

                                                           
9
 É um fenômeno que ocorre em um período de tempo no qual a estrutura etária da população apresenta menores razões de 

dependência (mais idosos, crianças e adolescentes) e maiores percentuais de população em idade economicamente ativa, 

possibilitando que as condições demográficas atuem no sentido de incrementar o crescimento econômico e a melhoria das condições 

sociais dos cidadãos (ALVES, 2008, p. 1).  
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4.1. Caracterização pessoal: gênero, cor e escolaridade 

  

 

Iniciando pelo gênero, o Gráfico 05 evidencia uma maior proporção de trabalhadores do 

sexo masculino que, em média, no período 1999-2009, representaram 60,25% desta população 

contra 6% para o sexo feminino. Vale destacar, que houve uma variação negativa na participação 

dos homens (3%) e uma positiva no aumento das mulheres (5,08%). 

Esses dados sugerem que a mão de obra feminina, de 50 anos de idade, apresenta 

desvantagem quando comparada à masculina. Para Jacinto et al (2002) esse comportamento gera 

uma discriminação de caráter alocativo, caracterizada por trabalhadores igualmente produtivos, mas 

com diferentes oportunidades de ocupar postos de trabalho. 

 

 
Gráfico 05. Distribuição percentual dos ocupados a partir de 50 anos de idade, por gênero, 1999 

a 2009. Fonte: Elaborado a partir dos dados da PNAD entre 1999 e 2009. 

 

Em relação à cor das pessoas ocupadas com mais de 50 anos de idade, os dados mostram 

uma maior concentração de não brancos em relação aos brancos. A participação média foi de 

48,47% de trabalhadores brancos e 51,53% de não brancos, porém se observa uma variação 

negativa dos brancos (13,34%) e uma positiva dos não brancos (11%). Os dados revelam uma 

inversão do comportamento dessa variável a partir de 2004. Vale notar que o aumento proporcional 

dos não brancos deveu-se ao maior incremento dos pardos (Gráfico 06). 
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Gráfico 06. Distribuição percentual dos ocupados a partir de 50 anos de idade, por cor, 1999 a 

2009. Fonte: Elaborado a partir dos dados da PNAD de 1999 a 2009. 

 

A próxima variável a ser estudada é o perfil escolar. O gráfico 07 ilustra a proporção dos 

ocupados segundo as faixas de escolaridade. Os dados revelam que a maior proporção de ocupados 

situa-se entre as faixas de 0 até 4 anos de estudo (média, 65,30%), seguida pelas faixas de 5 até 8 

anos (18,90%), de 9 até 11 anos (12,92%) e, acima de 12 anos de estudo (2,8%). Percebe-se uma 

discrepância substancial quando se comparam os trabalhadores nos intervalos de menos de 4 anos 

de estudo com aqueles acima de 12 anos de estudo.  

 

 
Gráfico 07. Distribuição percentual dos ocupados a partir de 50 anos de idade, por escolaridade, entre 1999 e 

2009. Fonte: Elaborado a partir dos dados da PNAD de 1999 a 2009. 

 

Um ponto a ser ressaltado, refere-se ao fato de que houve, no período analisado, a queda dos 

ocupados com menos de 4 anos de estudo (33% aproximadamente) e um aumento nas outras faixas. 
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Apesar das pessoas com mais de 50 anos de idade terem uma participação pequena na faixa acima 

de 12 anos de estudo, verificou um incremento de 52% nesta faixa entre 1999 e 2009. Sendo assim, 

pode-se constatar que o mercado de trabalho está absorvendo cada vez mais trabalhadores com mais 

de 50 anos e mais escolarizados. 

Na sequência, analisa-se o rendimento dos trabalhadores acima de 50 anos. 

 

 

4.2. Rendimento 

 

 

No gráfico 08 é ilustrado o rendimento do trabalho para as faixas etárias a partir de 50 anos, 

de 1999 a 2009.  

Os dados apontam que a renda real dos trabalhadores da faixa de 50 a 59 anos passou de R$ 

980,89, em 1999, para R$ 1.090,18 em 2009, aumentando 10% no período. Já o rendimento da 

faixa de 60 a 69 anos elevou-se em 18,4%, seguido dos que possuem entre 70 e 79 anos (20,23%).  

 

 
Gráfico 08. Rendimento (em R$) dos ocupados a partir de 50 anos de idade, 1999 e 2009. Fonte: Elaborado a 

partir dos dados da PNAD de 1999 até 2009. 

 

Além de analisar a evolução do rendimento médio real, também é importante verificar como 

se deu a distribuição dos ocupados, segundo as classes de renda. No Gráfico 09, apresenta-se a 

referida análise, na qual se observa que, em média, 74,82% das pessoas ocupadas com mais de 50 

anos de idade pertencem à classe E (indivíduos que ganham até R$ 768,00), contra 2,84% alocados 

na classe AB (ganham acima de R$ 4.591,00), 9,14% na classe C (R$ 1.064,00 até R$ 4.591,00) e 
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13,16% na classe D (R$ 768,00 até R$ 1.064,00). Um aspecto positivo dessa evolução é a queda 

dos trabalhadores que compõem a classe E, concomitante a um aumento nas outras classes de renda, 

notadamente a classe C, que foi a que mais cresceu no período avaliado, aproximadamente 66% 

entre 1999 e 2009.  

 

 
Gráfico 09. Distribuição percentual dos ocupados a partir de 50 anos de idade, por classe de renda, 1999 a 

2009. Fonte: Elaborado a partir dos dados da PNAD de 1999 a 2009. 

 

Para ficar mais evidente a caracterização em relação ao rendimento dos trabalhadores com 

mais de 50 anos, realizou-se um cruzamento dessa variável com as características sexo, cor e o 

segmento de faixa etária (Gráfico 10). 

 

 
Gráfico 10. Rendimento médio dos ocupados a partir de 50 anos de idade, em relação ao gênero e cor, 1999 a 

2009. Fonte: Elaborado a partir dos dados da PNAD de 1999 até 2009. 
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Em suma, percebe-se no Gráfico 10, que os trabalhadores ganham mais no intervalo de 50 

até 59 anos de idade independente do gênero ou cor. As mulheres têm um rendimento inferior em 

relação aos homens em todas as faixas etárias, principalmente as não brancas. 

 

 

4.3. Ramos de atividade 

 

 

Outra variável importante para entender a participação do grupo de indivíduos estudado no 

mercado de trabalho, é a observação da sua atuação segundos os setores de atividade. Esse 

comportamento é ilustrado no gráfico 11, que mostra uma concentração dos trabalhadores a partir 

de 50 anos no setor agrícola (53%), seguido do setor serviços (23%) e construção civil (13%). Em 

contrapartida, uma menor concentração desses trabalhadores ocorre nos serviços domésticos (4%) e 

no funcionalismo público (5%). 

 

 
Gráfico 11. Distribuição percentual dos ocupados a partir de 50 anos de idade, por ramo de atividade, 1999 a 

2009. Fonte: Elaborado a partir dos dados da PNAD de 1999 a 2009. 

 

Na sequência, a análise volta-se para a investigação da participação dos trabalhadores já 

aposentados e com mais de 50 anos, no mercado de trabalho brasileiro. 

 

 

4.4 A participação dos aposentados ocupados 
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Conforme mostra a tabela 1, em 1999, 7.278 milhares de aposentados estavam inseridos no 

mercado de trabalho, contra 9.150 em 2009, um aumento de 20,45% no período. Como na análise 

anterior, os homens são maioria, porém observou-se, que entre 1999 e 2009, ocorreu um aumento 

de aposentadas que ainda continuam ocupadas, aproximadamente 4%. 

Também observa-se, que a maioria dos aposentados tem menos de 4 anos de estudo e um 

pequeno percentual mais de 12 anos. Ademais, houve um acréscimo de 30% na faixa de 

trabalhadores com mais de 12 anos de estudo. Da mesma forma que os trabalhadores não 

aposentados, os já aposentados estão mais presentes na classe E, ou seja, ganham até R$ 768,00. 

De forma diversa dos resultados para trabalhadores acima de 50 anos, os aposentados que 

continuam trabalhando constituem-se, na maioria, de brancos pertencentes à faixa etária de 60 até 

69 anos de idade. Além disso, o percentual é superior no setor agrícola e inferior na construção 

civil. Um dos fatos que poderia explicar esse comportamento é que, na agricultura esses 

trabalhadores se aposentam mais cedo, o homem com 55 anos e a mulher com 50 anos, mas dada a 

necessidade de complementar a renda, esses trabalhadores permanecem trabalhando. 

 
Tabela 01. Composição da participação média dos aposentados ocupados no Brasil, 1999 a 2009. 

 1999 2009 

Aposentados ocupados*  7.278 9.150 

Gênero (%)   

Homem 65,62 62,44 

Mulher 34,38 37,56 

Escolaridade (%)   

00 a 04 anos de estudo 78,63 69,97 

05 a 08 anos de estudo 12,45 16,44 

09 a 11 anos de estudo 7,38 11,34 

Acima de 12 anos  1,54 2,25 

Cor (%)   

Brancos 56,27 51,45 

Não Brancos 43,74 48,55 

Faixa Etária (%)   

50 a 59 anos de idade 26,27 28,49 

60 a 69 anos de idade 47,05 46,52 

70 a79 anos de idade 22,52 20,77 

80 a 89 anos de idade 3,90 3,95 

90 a 99 anos de idade 0,26 0,31 

Rendimento (%)   

Classe AB 0,48 0,72 

Classe C 4,40 5,64 

Classe D 11,65 11,42 

Classe E 83,47 82,17 

Setor (%)   
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Agrícola 56,66 52,35 

Indústria 9,05 10,18 

Comércio 9,16 12,81 

Construção Civil 0,34 4,23 

Serviços 20,23 15,86 

Funcionário Público 3,27 3,39 

Doméstico 1,28 1,19 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da PNAD de 1999 a 2009. 

*Em milhares. 

 

Dessa forma, pode-se concluir que os ocupados com mais de 50 anos, inseridos no mercado 

de trabalho brasileiro de 1999 a 2009, são em sua maioria homens, de cor não branca, 

predominantemente na faixa etária de 50 a 59 anos. Além disso, a maioria desses trabalhadores têm 

menos de 4 anos de estudo, porém, vem aumentando  a participação das faixas mais escolarizadas. 

Em relação à renda, os resultados mostraram que, aproximadamente 63% da população brasileira 

com mais de 50 anos de idade, no ano de 2009, pertencia à classe de renda mais baixa (E), cuja 

renda é de até R$ 768,00. Porém, a classe que mais cresceu no período foi a C (de R$ 768,00 a R$ 

1.064,00). No que se refere às as mulheres, as não-brancas são as que auferem os menores 

rendimentos. 

Os dados apontaram ainda que os setores agrícola, serviços e construção civil são os que 

mais concentram trabalhadores de 50 anos e mais, ao passo que nos segmentos do funcionalismo 

público e dos empregados domésticos está a minoria empregada. 

Quando se analisa o segmento dos aposentados que ainda estão na ativa, verifica-se que 

esses diferem dos demais em relação à cor (a maioria são brancos), estão mais presentes na faixa de 

60 a 69 anos de idade e concentram predominantemente nos ramos de atividade: agrícola, serviços e 

comércio. Além disso, 82,1%, em média, se inserem na faixa de renda E (ganham até R$ 768,00). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a trajetória comportamental do emprego para a 

faixa etária de 50 anos e mais, buscando avaliar pormenorizadamente sua caracterização com 

respeito aos aspectos pessoais: cor, sexo e escolaridade; rendimento/classes de renda e ramos de 

atividade. Além disso, buscou-se avaliar a condição da inserção dos trabalhadores aposentados que 

continuam trabalhando. O intuito foi conhecer a evolução e a natureza dessa inserção, cuja 
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participação recente, na força de trabalho total, vem crescendo bem acima das outras faixas de idade 

entre 1999 e 2009. 

Nessa perspectiva, levando em conta aspectos como a mudança demográfica 

(envelhecimento da população), o desafio daí decorrente para a Previdência Social e o novo perfil 

da força de trabalho, percebe-se que conhecer melhor as características dos trabalhadores dessa 

faixa etária é relevante para o mercado de trabalho e para o próprio processo de desenvolvimento 

econômico brasileiro na fase recente. 

Nesse objetivo, a partir da análise exploratória dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD), entre os anos de 1999 a 2009, chegou-se a resultados interessantes sobre o 

aumento recente da participação e das características do grupo de trabalhadores da população acima 

dos 50 anos. 

De um modo geral, a análise dos dados mostrou que os ocupados são predominantemente 

homens, não-brancos situados, em sua maioria, na faixa etária entre de 50 a 59 anos. No que toca à 

questão da escolaridade, verificou-se que a maior parte desses trabalhadores têm menos de 4 anos 

de estudo (65,4% em média no período), porém, observou-se que vem aumentando o nível de 

escolaridade média. 

Em relação à remuneração recebida e à classe de renda observa-se um aspecto não tão 

animador – os ocupados com mais de 50 anos se situam predominantemente nas classes mais 

baixas. Os resultados mostraram que, aproximadamente 63% da população brasileira com mais de 

50 anos, no ano de 2009, pertencia à classe de renda mais baixa (E), cuja renda é de até R$ 768,00. 

Mas, um ponto importante nessa questão, foi a queda do número de trabalhadores inseridos na faixa 

E, paralelamente ao aumento na Classe C, que elevou-se de 8%, em 1999, para 20% em 2009. Se 

observada a situação da mulheres, mais um ponto desfavorável se apresenta: de um modo geral, elas 

recebem menos que os homens, sendo as não-brancas as que auferem os menores rendimentos. 

No que se refere aos setores de atividades, os dados apontaram que os setores agrícola, 

serviços e construção civil são os que mais concentram trabalhadores de 50 anos e mais, em 

detrimento do funcionalismo público e dos empregados domésticos. 

Finalmente, ao se analisar o segmento dos aposentados que ainda estão na ativa, verifica-se 

que a maioria é branco, está na faixa etária entre 60 e 69 anos de idade e se insere 

predominantemente no setor agrícola, seguido dos serviços e comércio. Ademais, cerca de 82,1% 

pertence a referida E (até R$ 768,00). 
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A partir da presente análise parece claro, que a condição de inserção dos trabalhadores mais 

velhos no mercado de trabalho apresenta substancial fragilidade: baixa escolaridade, baixos 

rendimentos e, é por causa da situação de pobreza, que existe a necessidade desses trabalhadores já 

aposentados de continuar trabalhando. 

Se é verdade que a economia agora está mantendo e/ou absorvendo este grupo de 

indíviduos, dada a conjuntura econômica mais favorável da década de 2000, levando a que as 

empresas se tornem mais receptivas a esses trabalhadores, parece claro que a política pública deve 

levar em consideração essa mudança de tendência do mercado de trabalho brasileiro e conceder 

atenção adicional a classe dos trabalhadores longevos, questão em torno da qual debate, as 

economias desenvolvidas, vem se debatendo há longa data. 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar a espacialização da arborização em áreas verdes públicas de 

Aracaju, utilizando como indicador os índices espaciais de arborização desta cidade. Para a efetivação de tal 

intento, realizou-se revisão bibliográfica, coleta de dados secundários junto a órgãos governamentais, além 

de uma correlação entre os índices de arborização e a renda média para os bairros e zonas aracajuanas. Nesse 

sentido, ressalta-se a irregular distribuição da arborização no espaço urbano da cidade de Aracaju, onde os 

bairros habitados pela população mais favorecida economicamente são os mais arborizados da referida 

cidade, sendo a aliança entre o Estado e o setor privado, o principal vetor configurador do espaço urbano 

aracajuano. 

Palavras-chave: Apropriação da natureza; espaço urbano; Arborização, Incorporadoras imobiliárias. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the spatial distribution of trees in public green area of Aracaju, using as an 

indicator of spatial indexes arborization this city. For the realization of this intention, there was literature 

review, collection of secondary data from government bodies, as well as a correlation between rates of 
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afforestation and the median income for neighborhoods and areas of Aracaju. In this sense, it emphasizes the 

irregular distribution of trees in the urban city of Aracaju, and the neighborhoods most favored by the 

population economically the most wooded of that city, and the alliance between the state and the private 

sector, the main driver configurator Aracaju urban space. 

Keywords: Ownership of nature, urban space, afforestation, Merging estate. 

 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo analizar la distribución espacial de los árboles en la zona verde pública de 

Aracaju, utilizando como indicador de arborización índices espaciales esta ciudad. Para la realización de esta 

intención, hubo revisión de la literatura, la recopilación de datos secundarios junto a los órganos de gobierno, 

así como una correlación entre las tasas de forestación y la renta mediana para barrios y zonas aracajuanas. 

En este sentido, destaca la distribución irregular de árboles en la ciudad de Aracaju, donde los barrios más 

favorecidos, los de la población económicamente más favorecida de esa ciudad son los que tienen el mayor 

numero de arboles, y la alianza entre el Estado y el sector privado, es el conductor configurador principal del 

espacio urbano de Aracaju. 

Palabras-clave: Propiedad de la naturaleza, el espacio urbano, la forestación, los bienes que se fusionan. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O crescimento urbano acelerado e desordenado revela a estrutura social da cidade, exprime o 

espaço com suas relações sociais de extremas desigualdades, onde o acesso à natureza é limitado, e 

torna-se expressão de uma nova lógica injusta no meio urbano.  

O setor privado, mais precisamente as incorporadoras imobiliárias, são os principais atores 

determinantes para a territorialização do espaço na cidade. Tais corporações buscam o lucro através 

da assimilação da natureza, transformando-a em elemento chave, idealizando-a, transformando-a 

em objeto, convergido para a mercantilização e consumo, acessível apenas para as classes mais 

abastadas.  “Cria-se uma diferenciação espacial da natureza na cidade de acordo com a 

estratificação social” (HENRIQUE, 2004, p.129). 

O papel do Estado, representado pelo governo, torna-se evidente enquanto legitimador de 

um modelo segregacionista de acesso ao verde. Nesse cenário, a segregação socioespacial é 

ilustrativa na paisagem urbana, onde os locais com os menores níveis de renda apresentam-se como 

os detentores dos menores índices de áreas verdes.  

Esse processo segregacionista de acesso à natureza no território citadino é resultado da 

representação egocêntrica construída no espaço, definidas de acordo com os objetivos do ator 

principal, nesse caso, as incorporadoras imobiliárias, que se estabelece devido ao ordenamento 

territorial e ao aparato estatal, de maneira a favorecer as empresas, que maximizam seus lucros com 
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a especulação imobiliária valorizando seus empreendimentos nos espaços com maiores índices de 

arborização urbana em detrimento das áreas com menores índices.    

Nesse contexto é imprescindível o estudo da apropriação das áreas verdes, paralelamente 

numa analise critica da configuração espacial desigual e combinada representada na paisagem.  

Assim, o presente artigo objetiva realizar uma análise acerca da distribuição e apropriação 

das áreas verdes, adotando o modelo dos índices de áreas verdes da cidade de Aracaju-SE, 

apresentando um diagnóstico a partir da percepção populacional sobre as condições antagônicas 

representadas dentro do espaço urbano. 

 

 

1.1 Apropriação da Natureza na Cidade 

 

 

O espaço urbano é a expressão da supremacia e domínio do homem sobre a natureza, a 

criação do ambiente civilizado munido da técnica e revestido do prazer da dominação, tomando a 

forma de uma imensa galeria sistematizada e direcionada para o consumo. Segundo (HARVEY 

1973 APUD HENRIQUE 2004, P. 113), a cidade é um sistema, um recurso, e até mesmo uma 

negação da natureza, uma vez que se trata em grande parte de algo feito pelo homem.  

Conforme Rodrigues (2001, p. 212), na cidade a ‘natureza’ precisa ser abolida para o porvir 

humano. Aterram-se os rios e córregos (canalização); impermeabilizam-se as ruas, avenidas e 

fundos de vale para possibilitar o deslocamento dos veículos, cada vez em maior número, 

derrubam-se matas para edificar lugares de ‘convivência’, de produção e de consumo”.  

De acordo com Henrique (2004, p.114) a pequena porção da natureza que se apresenta na 

cidade, cujo elemento caracterizador é a vegetação, está confinada no desenho urbano numa espécie 

de metonímia da natureza, uma natureza racionalizada (em diferentes gradações), uma natureza 

construída, não uma representação direta da natureza, mas sim um modelo de natureza 

historicamente construído – pela técnica e pela ciência.   

Prosseguindo o pensamento de Henrique (2004, p.114) o autor afirma que “a natureza se 

insere na cidade através dos jardins e praças – lugares para reis e nobres, para a aristocracia e 

burguesia, e só recentemente para a população em geral através dos jardins e parques públicos, mas 

ainda pouco acessíveis para todos”. 
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O espaço citadino é uma representação de um ambiente artificial cada vez mais adensado de 

problemas causados pelas ações antropogênicas. A natureza na cidade tornou-se um símbolo de 

refúgio do homo urbanus que concebe um sentimento de desejo pelo natural. A demanda psíquica 

da sociedade pelo verde conduz a apropriação da natureza por empreendimentos imobiliários que se 

utilizam do marketing “verde” para seduzir uma leva de consumidores para seus espaços privativos.  

Nesse sentido, a natureza tornou-se um elemento de comercialização convergido ao lucro, 

que segundo Lenoble (1969, p.144), a natureza é ‘coisa-imagem’, muito mais imagem do que coisa. 

Nesta relação, os homens não enxergam os fenômenos sociais, políticos ou econômicos que 

penetram na ideia de natureza; eles continuam a ver apenas uma imagem romântica da natureza, que 

é captada e apropriada pelos empreendimentos imobiliários nas grandes cidades.    

 

 

1.2 Ideologização do Verde na Cidade Contemporânea 

 

 

A natureza na cidade moderna apresenta-se como meio á materialização do capital por 

intermédio de sua resignificação, passando assim da ideia de uma natureza hostil para uma natureza 

“amiga”, fetichizada através da ideia de valorização do natural como simbólico no espaço urbano 

contemporâneo. 

Na concepção de Henrique (2003, p.91), “a natureza carrega consigo um peso simbólico e 

ao mesmo tempo contraditório e complexo, sendo entendida diferentemente por diversas formas de 

pensamentos e ideologias”. 

Para Rodrigues (1998), “a problemática ambiental é que coloca em evidência a necessidade 

de compreender o espaço, não como fetiche - responsabilizado por tudo – mas como uma forma de 

compreender as contradições das formas de apropriação da natureza e da produção social”. 

Para Berto (2008) as relações sociedade-natureza, sobremodo, “homem-homem” mediadas 

pelo trabalho, ganham destaque ainda maior quando se analisa o espaço urbano, “devido às relações 

de produção do sistema capitalista serem, neste espaço, de mais fácil observação, da mesma 

maneira que a materialização de seus efeitos”.  

Segundo Henrique (2003), o avanço técnico transforma a Natureza em algo cada vez mais 

social do que natural. A ação humana sobre a natureza permite ao homem produzir sua história. O 
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processo histórico - social e não natural - controla, incorpora e produz naturezas, enquadrando-as 

nas qualidades humanas. 

 

O ideal do homem, de acordo com seus desejos e sistema de valores, possibilitará a 

construção de uma nova beleza da natureza, que irá se constituir para responder a 

um sentimento com valor estético. Adornar e melhorar a natureza são funções da 

civilização e da cultura que separaram o homem culto e civilizado daquele bárbaro 

que apenas destrói a terra, que apenas desfiguram a face da natureza sem 

acrescentar beleza. Esta condição estética da natureza humanizada está muito 

relacionada aos grandes jardins que tomaram lugar na Europa desde o 

Renascimento (op. cit, p. 1-2). 

 

Para Rodrigues (1998, p.8), “o conjunto de problemas denomina-se problemas ecológicos, 

ambientais, problemática ambiental, questão ambiental, questão do meio ambiente”. Tais questões 

mostram as formas predatórias de apropriação da natureza. 

Tendo em vista a ideia de apropriação da natureza no espaço urbano Henrique (2003 , p.2), 

pondera que “a reificação da natureza enquanto um objeto a se tornar mercadoria 'elitizada', 

necessitou de formas sofisticadas de conhecimento para que se pudesse manipular o mundo natural 

segundo os propósitos humanos e, até mesmo para explorá-la no mercado de trocas e vender suas 

qualidades de acordo com um design humano”. 

Nesse contexto, Correia et al,. (2007, p.5) afirma que “a natureza conservada no parque da 

cidade também é uma ilusão na medida em que se torna um fetiche da natureza real. O parque é 

“vendido” como “natureza”, com canteiros recortados, árvores nativas conservadas e outras 

plantadas, animais soltos e pássaros voando”. 

Nesse sentido, novas lógicas se configuram no plano do urbano, onde a apropriação da 

natureza nesses espaços dar-se-á, sobretudo a partir da sua fetichização, transformando-se assim o 

verde em mercadoria, onde muitas vezes vende-se uma natureza simbólica, em benefício da 

acumulação capitalista. Não obstante, a lógica mercadológica cria novas necessidades para sua 

acumulação, ora promovendo a natureza como produto comercializável, ora criando o fetiche do 

consumo natural, vendendo uma natureza simbólica a quem lhe pode pagar.    

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1 Área de estudo 
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Abrangendo uma área de 181,8Km², segundo Araujo (2006), o município de Aracaju (Vide 

figura 01) está inserido na mesorregião do Leste Sergipano, compreendido entre as coordenadas 

geográficas de 10° 55’56’’ de latitude Sul e 37°04’23’’ de longitude Oeste. Limita-se em sua 

porção Norte, com o rio do Sal que o separa do município de Nossa Senhora do Socorro. Na 

extremidade Sul, limita-se com o rio Vasa Barris. A Oeste, com os municípios de São Cristóvão e 

Nossa Senhora do Socorro e a Leste com o rio Sergipe e o Oceano Atlântico.  

Com relação à vegetação nativa, o Estado de Sergipe apresenta-se bastante devastado. 

Aracaju vem passando por esse processo desde sua origem, em 1885, com a edificação do seu sítio. 

“Aracaju surgiu assim, derrubando e aterrando mangues (...) desmatando ‘apicuns’ e eliminando 

restingas” (VARGAS, 2002, p.16). 

 

 

Figura 01. Localização geográfica do Município de Aracaju. 

 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE (2010), a capital sergipana possui um contingente 

populacional 571. 149 habitantes, sendo sua densidade demográfica de 3.140,67 hab/km². 
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2.2 Procedimentos Metodológicos 

 

 

Para a materialização do presente conteúdo, realizou-se trabalho de campo, revisão 

bibliográfica com leituras, fichamentos e análise de livros, teses, dissertações, monografias e artigos 

sobre temas referentes a arborização urbana, qualidade ambiental urbana, apropriação da natureza, 

território e meio ambiente, produção do espaço citadino, dentre outros assuntos correlatos que se 

consubstanciam na atividade analítica sobre a construção e/ou apropriação do espaço urbano nos 

moldes do sistema capitalista.  

Considerando a percepção dos moradores da comunidade acerca das questões relacionadas 

ao modelo de distribuição das áreas verdes, foram aplicadas entrevistas com os frequentadores das 

principais praças de cada zona, denominadas Praça Princesa Izabel, Praça Fausto Cardoso e Praça 

Sol Nascente, respectivamente Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul. As entrevistas seguiram o 

procedimento “escala de atitudes”. Segundo Nogueira et al. (2004), esse método de classificação 

permite ao respondente indicar um grau de discordância ou concordância com cada uma das 

assertivas propostas no instrumento. A entrevista foi realizada com vinte pessoas por praça. Com os 

resultados apresentados foram confeccionados gráficos que permitem apresentar um diagnóstico a 

respeito da percepção da população diante do meio que se encontra.   

Foi realizada uma análise dos estudos realizados por Lima Neto (2008), que evidenciam que 

a cidade de Aracaju possui uma irregular distribuição de sua vegetação arbórea, sendo os Índices de 

Densidade Arbórea (IDA’s), que dizem respeito ao número de árvores existentes em cada 100m², e 

os Índices de Sombreamento Arbóreos (ISA’s), que se expressam como os percentuais de área 

sombreada em relação à área total, sendo que estes indicadores apresentam a irregularidade na 

distribuição da arborização urbana aracajuana.  

Realizou-se coleta de dados secundários junto aos órgãos governamentais, tais como: 

SEPLAN (Secretaria Municipal de Planejamento), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), EMURB (Empresa Municipal de Obras e Urbanização) e EMSURB (Empresa 

Municipal de Serviços Urbanos). 

 Foram utilizados dados como, renda média (RM) por morador responsável nos bairros 

aracajuanos (SEPLAN), censo populacional (IBGE), dentre outros necessários para a materialização 
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da pesquisa, sendo estes primordiais para a correlação entre o planejamento urbano e a distribuição 

das áreas verdes na cidade de Aracaju (SE).  

Para a realização da análise dos dados fora realizada uma correlação direta entre os Índices 

Espaciais de Arborização Urbana, a saber, IDA e ISA, e a renda média da população por bairro de 

Aracaju, tendo como propósito a compreensão da irregular distribuição da arborização no espaço 

urbano aracajuano. Após a análise dos índices e sua posterior confrontação com os dados 

secundários supracitados, foram confeccionadas tabelas, gráficos e cartogramas que permitissem 

expressar de modo mais claro as correlações tanto no que diz respeito a distribuição por zona, como 

por bairro, auxiliando assim na interpretação dos resultados da análise. Para isso fez uso do 

programa Corel Draw Graphics Suite X6, planilhas Excel e outros softwares gratuitos. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

3.1. Distribuição de Áreas Verdes na Cidade de Aracaju 

 

 

O espaço urbano de Aracaju expressa na sua paisagem características da cidade moderna 

que está inserida no modo de produção capitalista, revelando-se um ambiente de contrastes 

socioeconômicos e ambientais. Nesse sentido, para determinar essas diferenças foi essencial o 

estudo analítico da apropriação do espaço na relação sociedade e natureza. 

Hodiernamente as discussões sobre qualidade ambiental faz-se cada vez mais presente em 

todas as regiões do globo, nesse contexto o discurso “verde” torna-se mais um produto de 

apropriação do capital, por conseguinte determinante para a apropriação da natureza na cidade. 

O ambiente urbano é um dos principais lócus da problemática ambiental, sendo assim, a 

arborização urbana é um elemento primordial e minimizador desses problemas sendo essencial para 

a qualidade ambiental da cidade. Os principais espaços urbanos que contemplam a vegetação 

arbórea são as áreas verdes, segundo Lima Neto et al. (2007) Área verde: onde há o predomínio de 

vegetação arbórea, englobando praças, os jardins públicos e os parques urbanos. O espaço citadino 

de Aracaju é expressivo em todo seu território a desigual distribuição de áreas verdes. (Vide figura 

02).
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Figura 02. Proporção de praças por bairros de Aracaju-SE, 2010. 
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O cartograma da figura 2 ilustra nitidamente a irregular proporção de praças por 

bairros de Aracaju. Nos bairros localizados na porção Norte, pode-se observar o baixo índice 

de áreas verdes. Os bairros Soledade e Lamarão apresentam apenas 0,6% do total de área 

verde, na faixa de 1,2% da área dos respectivos bairros, tornando-se mais agravante nos 

bairros Jardim Centenário, Cidade Nova e Porto Dantas devido a não presença de áreas 

verdes. 

Nesse contexto, a população desses bairros encontra-se em condições a margem dos 

benefícios que a vegetação urbana proporciona. Reforçando essa ideia Lima Neto et al. (2007) 

afirma e enumera que “a vegetação urbana desempenha funções muito importantes nas 

cidades. As árvores, por suas características naturais, proporcionam muitas vantagens ao 

homem que vive na cidade sob vários aspectos, tais como”: 

        - Proporcionam bem estar psicológico ao homem;  

        - Proporcionam melhor efeito estético; 

        - Proporcionam sombra para os pedestres e veículos;  

        - Protegem e direcionam o vento; 

        - Amortecem o som, amenizando a poluição sonora; 

        - Reduzem o impacto da água da chuva e seu escoamento superficial; 

        - Auxiliam na diminuição da temperatura, pois absorvem os raios solares; 

        - Refrescam o ambiente pela grande quantidade de água transpirada; 

        - Melhora a qualidade do ar pelas folhas; 

        - Preservam a fauna silvestre.  

 

Em contrapartida na Zona Norte pode-se identificar em três bairros, Siqueira Campos, 

Bugio e Santo Antônio serem os possuidores do maior índice de áreas verdes dentro da Zona, 

cada bairro contabilizando 3,1%, sendo a soma dos três formando 9,3% do total de áreas 

verdes de Aracaju. A razão de esses bairros possuírem os maiores índices está diretamente 

relacionada com a classe renda média por bairro, destarte as desigualdades socioespaciais 

tornam-se evidentes não apenas na relação Zona versus Zona, como também dentro das 

mesmas zonas observam-se disparidades, demonstra-se que a população com maior poder 

aquisitivo são as mais favorecidas com os benefícios da vegetação arbórea urbana.  

Em contraposição com os dados da Zona Norte, evidenciamos na Zona Sul e Zona 

Centro, a localização dos bairros detentores dos maiores índices de áreas verdes de Aracaju, e 

antes por conseguinte a correlação com o nível médio de renda populacional. Na Zona Centro 

a proporção de áreas verdes corresponde ao total de 9,2% da cidade supracitada. É ponderado 

o número expressivo devido esta Zona apresentar apenas um bairro denominado Centro, 

contraposto a Zona Norte que possui 18 bairros composta por cerca de 50% da população e 

apresenta índices bastante reduzidos de áreas verdes.  
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Os bairros localizados na Zona Sul apresentam os maiores índices de áreas verdes da 

cidade, contabilizando 56% do valor total, proporcionando aos residentes desses espaços os 

maiores benefícios da vegetação arbórea. Contudo, a distribuição nesta Zona não ocorre de 

maneira uniforme e igualitária, a lógica desigual de acesso ao verde estende-se para o interior 

da própria Zona, a exemplo, podemos observar o bairro São Conrado onde foram encontrados 

2,4% do total de áreas verdes da cidade, demonstrando o nível de renda como fator 

preponderante para o baixo índice. (Vide tabela 1) 

Nesse contexto, compreende novamente a relação renda média mensal com os índices 

de áreas verdes, corroborando a ideia do acesso limitado a natureza. Assim, nota-se que os 

citadinos com maior poder aquisitivo usufruem no seu cotidiano os benefícios da arborização 

urbana.  

 

 

3.2 Configuração Espacial Urbana: Aliança Estado – Setor Imobiliário  

 

 

O exercício analítico da distribuição das áreas verdes na cidade propiciou a 

constatação dos fatores preponderantes que fomentam a configuração espacial urbana 

desigual, a lógica fundamental está na relação da aliança Estado – Setor imobiliário. 

Representado pelo governo, o Estado é a instituição fundamental para o ordenamento 

territorial e planejamento urbano, consiste no “Estado em Ação” que segundo Hofling (2001) 

é o Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para 

setores específicos da sociedade. 

Nesse contexto, o Estado apresenta-se organizado para favorecer alguns setores 

específicos da sociedade, em destaque o setor imobiliário. Esta relação torna-se determinante 

para implantação das políticas governamentais, destarte a concessão de benefícios do governo 

para as corporações imobiliárias determinará a configuração espacial. 

No que concerne a apropriação da natureza e distribuição de áreas verdes na cidade, o 

condicionante principal estará diretamente relacionado com a especulação imobiliária. Nesses 

aspectos Gois et al. (2012) ressalta que: 

 

Uma nova lógica mercadológica instaura-se no espaço urbano de Aracaju. 

Nela, o setor imobiliário, em parceria com o Estado, cria os chamados 
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“espaços luminosos 
1
”, através do planejamento urbano. Zonas consideradas 

interessantes do ponto de vista do capital são alvo de grandes obras, como 

implantação de áreas verdes, espaços de recreação, shoppings, parques 

urbanos, dentre outros que venham a agregar valor ao solo urbano, e por 

conseguinte acirrar a especulação imobiliária desses locais (GOIS et al, 

2012, p. 65).   

 

Nesse sentido, o poder público prioriza os investimentos nos espaços de maior 

concentração de renda para favorecimento do setor imobiliário. Em contrapartida minimiza os 

investimentos nas comunidades com baixo nível de renda, promovendo o aumento das 

desigualdades socioespaciais, refletindo nos índices de arborização dos bairros. (Vide tabela 

01) 

 
TABELA 01. Análise da classe de renda média por bairro versus índices de arborização 

 
FONTE: EMSURB/PMA, 2008; Lima Neto, 2008; 

Organização: Douglas Vieira Gois, 2011. 

 

                                                           
¹ Para Santos (2001), os espaços luminosos são aqueles que mais acumulam densidades técnicas e 

informacionais, ficando assim, mais aptos a atrair atividades com maior conteúdo em capital, tecnologia e 

organização. Por oposição, os subespaços onde tais características estão ausentes seriam os espaços opacos. 



Miguel Luiz Figueiredo, Douglas Vieira Gois, e Rosemeri Melo e Souza  88 

 

                                                                                                                                               GEONORDESTE, Ano XXIII, n.2 

De acordo com a tabela acima, os dados explana o encadeamento dos indicadores da 

arborização urbana de Aracaju com a renda média mensal do responsável (Salário Mínimo), 

podemos observar os índices por bairro e a média por zonas.   

As informações apresentadas ressaltam o acamamento socioespacial da cidade, o 

quantitativo divulgado evidencia que os bairros da Zona Sul e Zona Centro representa os 

espaços com a maior renda média mensal  o que consiste um total de 4 a 11 SM, sendo a 

média da Zona Sul de 7 a 11 SM, de 68% do Sombreamento Arbóreo (ISA)  e 0,68 de 

Densidade Arbórea (IDA), na Zona Centro representada apenas pelo bairro Centro, apresenta 

a média de 4 a 6 SM, de 62% do ISA e 0,61 de IDA, contrastando esses dados deparamos 

com a Zona Norte que apresenta números antagônicos sendo a média de 3 a 5 SM, de 39% do 

ISA e 0,60 de IDA. 

As informações corroboram a concepção do modelo de desenvolvimento desigual e 

combinado do espaço urbano de Aracaju, onde as áreas com maior nível de renda 

populacional são as mais favorecidas com os benefícios proporcionados pela arborização 

urbana. 

 

 

3.3 Programa ‘Adote o Verde’ em Aracaju 

 

 

A prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos 

(EMSURB) é a responsável pela manutenção das praças, canteiros e logradouros da cidade. 

Em 2011 foi adotado o programa ‘Adote o verde’ que consiste na adoção de áreas verdes por 

entidades privadas interessadas em assumir a responsabilidade de conservar o espaço público.   

A adoção de áreas verdes pelo setor privado tem por finalidade a exploração da 

publicidade, com o apelo do marketing “verde”. De acordo com dados da prefeitura são 

quatro praças da capital e sete canteiros de avenidas sob as responsabilidades do setor 

privado. P 

Entretanto, os dados empíricos revelam a adoção de áreas verdes somente na Zona 

Sul, supracitada anteriormente, sendo a área com maior nível de renda da população. Nesse 

contexto, é necessário refletir sobre qual responsabilidade social é aderida pelo setor privado. 

A responsabilidade social que se destina apenas para as classes mais abastadas da sociedade, 

tal conduta torna-se contraditória, no sentido que a parcela da população com menor nível de 

renda é mais necessitada de serviços. 
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3.4 Percepção da População Acerca da Distribuição das Áreas Verdes da Cidade de 

Aracaju 

 

 

Para Giudice (2011) “os interesses sobre o modo de como as pessoas percebem o seu 

espaço - o seu meio ambiente - tem levado muito geógrafos a direcionar suas pesquisas no 

âmbito da percepção visual do espaço, obtendo resultados que têm muito contribuído com 

informações para as tomadas de decisões nas esferas político-administrativas e sócio-

economicas”. 

O fundamento dessa abordagem vem do fato de que cada indivíduo tem uma maneira 

especifica de apreender o espaço, como também de avalia-lo. (SANTOS 1978, apud 

GIUDICE, 2011).  

Destarte, faz-se significativo uma abordagem acerca da percepção dos moradores de 

cada Zona de Aracaju. Os resultados obtidos denotam na população a consciência da utilidade 

e funções que a arborização urbana proporciona, contudo a relação homem e natureza no 

espaço citadino nem sempre se dá de forma harmoniosa. 

O conjunto de ações antropogênicas resulta na degradação do meio ambiente, 

sobretudo a vegetação urbana dentre os elementos naturais que compõem a cidade é dos mais 

afetados. Em justaposição a este fator apresenta-se o deficiente planejamento urbano, 

suscitando o agravamento dos problemas ambientais da cidade. 

O questionário aplicado com a população aracajuana em uma praça de cada Zona da 

cidade possibilitou estabelecer a percepção visual do espaço urbano. Segundo a concepção de 

Giudice (2011) a percepção visual trata-se da imagem urbana, retratando-se por meio de seus 

componentes marcantes, tais como cores, formas, texturas, volumes, limites, localização.     
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Figura 03. Inquérito sobre a distribuição de árvores nas praças da zona norte, centro e sul da cidade de 

Aracaju. 

FONTE: Trabalho de Campo, 2012. 

Organização: Douglas Vieira Gois, 2012. 

 

 

A figura acima denota a percepção visual da população com relação o modelo da 

distribuição de áreas verdes. Ao serem indagados se concordam que há uma diferença entre a 

distribuição de árvores nas praças das zonas Norte, Centro e Sul da cidade de Aracaju, os 

habitantes apresentaram semelhantes níveis de percepção entre as diferentes zonas.  

Com índice de 75% os frequentadores da Praça do Conjunto Sol Nascente localizada 

na Zona Sul da capital concordam inteiramente com o questionamento, 5% concordam em 

parte, 15% discordam totalmente, e apenas 5% discordam em parte. Na Zona Centro, foi 

estabelecido o maior índice de concordância, contabilizando 80% dos frequentadores que 

concordam inteiramente, 10% concordaram em parte, 10% discordaram em parte, e não se 

apresentou índice positivo de discordância total. 

No que diz respeito à percepção dos moradores da Zona Norte, foi neste local que 

apresentou o menor índice de plena concordância, onde 55% dos entrevistados da Praça 

Princesa Isabel concordam inteiramente com as desigualdades da arborização, 30% 

concordam em parte, enquanto apenas 5% dos munícipes discordam totalmente, e 10% 

discordam em parte. 

A população quando questionada sobre qual Zona apresenta maior índice de vegetação 

arbórea nas praças, demonstram que na Zona Sul e Centro apresentam os maiores níveis de 

arborização, a Zona Norte obteve os menores índices. Destarte, de acordo com dados 
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coletados e a assertividade da população, torna-se comprovado e contundente as 

desigualdades apresentadas anteriormente.   

 

  

3.5 Aracaju - “A Capital Brasileira da Qualidade de Vida” 

 

 

Em 2008, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, Aracaju 

foi intitulada “A Capital Brasileira da Qualidade de Vida”, o titulo proporcionou a gestão 

governamental aproveitar-se da titulação para alçar as campanhas e propagandas do governo. 

A qualidade ambiental urbana é um dos indicadores determinantes para definir a 

qualidade de vida de uma cidade. Nesse sentido, é essencial analisar as condições ambientais 

que estabeleceram a intitulação. Assim sendo, faz-se imperativo ter conhecimento do que a 

população pensa a respeito do “prêmio” recebido (vide figura 4). 

 

  
Figura 04. Inquérito sobre o titulo de Aracaju como a capital brasileira da qualidade de vida. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012. 

Organização: Douglas Vieira Gois, 2012. 

 

 

No que diz respeito à figura 4, que trata do inquérito da qualidade de vida aracajuana, 

os habitantes da Zona Norte, Centro e Sul, foram indagados se concordam que a cidade de 

Aracaju é a capital brasileira da qualidade de vida.  A maior aceitação do termo “A Capital 

Brasileira da Qualidade de Vida” ocorreu na Praça do Conjunto Sol Nascente (Zona Sul), 
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avaliada com 55% dos frequentadores que concordam inteiramente, 5% que concordam em 

parte, enquanto 15% discordam em parte, e 25% discordam totalmente. O gráfico demonstrou 

que há correlação com os índices de arborização urbana, ou seja, a Zona Sul apresentou os 

maiores índices de arborização urbana da cidade, deste modo, a população dessa zona sente os 

benefícios que o “verde” proporciona, assim, percebe o espaço em que vive com mais 

qualidade de vida. 

Na Praça Fausto Cardoso (Zona Centro) apresentou resultados semelhantes entre todos 

os quesitos, onde 25% dos frequentadores concordam inteiramente com o título, 30% 

concordam em parte, 20% discordam em parte e 25% discordam totalmente. Assim, a 

percepção espacial da população dessa Zona apresentou-se semelhança dicotômica.  

Os dados apresentados na Praça Princesa Izabel denotoram ausência de certeza, onde a 

maior porcentagem foi de 55% dos entrevistados que concordam em parte com a intitulação, 

20% concordam inteiramente, 10% discordam em parte e 15% discordam totalmente. 

Contudo a população na sua grande maioria ao justificar a resposta, apresentou Aracaju como 

sendo uma ótima cidade de se habitar, mas afirmava que as diferenças são expressivas entre 

as Zonas, e que a qualidade de vida não é distribuída igualmente a todos. 

Nesse contexto, o título tornou-se emblemático para a gestão governamental, no 

entanto, os dados apresentados no presente estudo demonstraram que a aprazível qualidade de 

vida não é viabilizada para toda a população e apenas para uma porção que a usufrui. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A atual configuração espacial da cidade de Aracaju é instituída conforme a lógica 

fundamental da aliança Estado – Setor imobiliário, à maneira que o planejamento urbano é 

concomitante a especulação imobiliária.  

A preponderância das corporações imobiliárias define as ações governamentais. Nesse 

contexto, a natureza na cidade torna-se produto da apropriação do capital, onde nos espaços 

com maiores índices de áreas verdes o solo urbano é mais valorizado, assim, as políticas 

públicas são especialmente voltadas para os bairros detentores do mais elevado nível de renda 

populacional.  

Esse processo dar-se-á numa lógica dialética, à medida que a escassez e/ou 

desprovimento de áreas verdes nos bairros com menores níveis de renda estabelece uma 
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valoração dos espaços com índices aprazíveis de arborização urbana. Destarte torna-se visível 

a desigual e combinada distribuição de áreas verdes na cidade de Aracaju integrada dentro dos 

moldes de produção capitalista, estabelecido na correlação do índice arbóreo citadino com a 

renda média dos habitantes por bairro. 

O resultado da proporção de praças por bairros revelam os baixos índices de áreas 

verdes nos bairros com menor renda media por habitante, assim, bairros como Cidade Nova e 

Bairro Industrial apresentam índices de áreas verdes abaixo de 1,8% e renda media mensal de 

apenas 2 a 4 Salários Mínimos por responsável, enquanto, bairros como Luzia e Grageru que 

detém 13,24 % do total de áreas verdes da cidade e renda media mensal de 6 a 15 Salários 

Mínimos. Assim essas análises denotam o modelo segregacionista de acesso ao verde na 

cidade de Aracaju. 

Os resultados obtidos demonstram empiricamente o processo estrutural determinante 

para a atual desigualdade socioespacial fomentado pelo Estado que legitima esse fenômeno de 

exclusão social das classes menos abastadas dos benefícios proporcionados pela arborização 

urbana.  
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RESUMO 

O objetivo do presente artigo é construir uma análise relativa às diferentes abordagens conceituais e 

das matrizes empregadas para o espaço como objeto de estudo geográfico sob a ótica da geografia 

Agrária. Nesse sentido é considerada a influência das correntes de pensamento ou dos chamados 

paradigmas da Geografia como relevante para a compreensão do processo. Como resultado dessa 

reflexão teórico-epistemológica, constatamos que fatores de ordem política, econômica e social 

direcionaram as tendências conceituais da Geografia Agrária. A investigação do artigo revelou que nas 

últimas décadas o campo ganha destaque nas esferas política e econômica, afetando diretamente os 

rumos da subárea da Geografia Agrária.  

Palavras-chave: Espaço, Geografia Agrária, Epistemologia da Geografia. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to construct an analysis on the different conceptual approaches and 

matrices used for space as an object of geographical study from the perspective of Rural Geography. 

Accordingly it is considered the influence of currents of thought or paradigms called Geography as 

                                                 
1
O presente artigo foi construído a partir de reflexões obtidas durante a pesquisa de Mestrado em 

Geografia da Unicentro, desenvolvida entre 2009 e 2011, sob o título “A produção e representação de estruturas 

territoriais: o caso do assentamento 08 de abril - Jardim Alegre/PR”, com a orientação do Prof. Dr. Sergio 

Fajardo.  
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relevant to understanding the process. As a result of this theoretical-epistemological factors, found that 

political, economic and social trends conceptual directed the Rural Geography. A research article 

revealed that in recent decades the field gained prominence in political and economic spheres, directly 

affecting the course of the subarea of Rural Geography 

Keywords: Space, Rural Geography, Epistemology of Geography. 

 

RESÚMEN 

El propósito de este trabajo es construir un análisis sobre los diferentes enfoques conceptuales 

y matrices utilizados para el espacio como objeto de estudio de la Geografía, desde la 

perspectiva de la Geografía Agraria. En consecuencia, se considera la influencia de las 

corrientes de pensamiento o paradigmas de la Geografía como relevantes para la comprensión 

del proceso. Como resultado de la reflexión teórico-epistemológica, se concluye que los 

factores de políticos, económicos y sociales guió la Geografía Agraria. La investigación 

reveló que, en las últimas décadas, el campo ganó prominencia en las esferas política y 

económica, que afectan directamente el curso de la subárea de Geografía Agraria. 

Palabras-clave: Espacio, Geografia Agrária, Epistemologia de la Geografia. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Geografia ganha contornos de cientificidade por volta do século XIX, porém este 

ramo do conhecimento esta presente deste as primeiras mudanças que o homem empregou em 

seu lugar de vivência. A Geografia cientifica muitas vezes foi abalada pela busca do seu 

objeto de estudo que ao longo do tempo foi delimitado como o espaço geográfico. Este termo 

esta envolto por várias terminologias distintas e numerosas, segundo Corrêa, 2003 no “Novo 

Dicionário Aurélio”, o verbete é descrito com diversas acepções, tais como, espaço sideral, 

espaço topológico, espaço econômico, etc. Porém o espaço geográfico ou simplesmente 

espaço é vago. 

Em termos geográficos, o espaço estaria ligado a uma porção especifica da Terra com 

elementos naturais e com a presença das mudanças que o homem emprega neste. Porém uma 

definição da expressão espaço geográfico, ou do objeto de estudo da Geografia, que é 

definido como o espaço, é uma tarefa um tanto difícil pela multiplicidade de definições que 

este conceito abarca dependendo da corrente, escola ou matriz filosófica com o qual este 

conceito esta delimitado. 

Várias correntes contribuíram para o desenvolvimento do conceito de espaço como 

objeto para a Geografia. Estas contribuições começam com a escola alemã e francesa que são 

pioneiras no conhecimento geográfico a partir da corrente clássica ou tradicional da 



Cleiton Costa Denez e Sergio Fajardo                                                                                                                  98 

 

GEONORDESTE, Ano XXIII, n.2 

Geografia. Após a corrente clássica outras vão se estabelecendo complementando e rompendo 

com as abordagens e métodos de estudo para a Geografia. Assim, na Alemanha ganha corpo a 

corrente Determinista Ambiental, cujo principal nome é Friedrich Ratzel, enquanto na França, 

como reação, surge e a corrente denominada Possibilismo. Ambas visões, essencialmente 

descritivas, não colocaram o espaço como principal categoria analítica da Geografia. 

Já a chamada “Nova Geografia” (que teve outras denominações, como Modelística, 

Pragmática, Teórico-Quantitativa...) caminhou por uma abordagem metodológica quantitativa 

e matemática de análise de dados espaciais, em seguida a Geografia Radical se pautou em 

uma abordagem dialética do espaço movido pela divisão social do trabalho. A Geografia 

Fenomenológica e Culturalista que emergiram simultaneamente com a Geografia Radical, 

onde, a primeira se pautou na experimentação e vivência do espaço e a segunda na abordagem 

dos diferentes grupos que se espacializam e se identificam no espaço em suas 

territorialidades. 

O presente artigo foi elaborado partindo de um referencial bibliográfico da Geografia 

Clássica até as tendências contemporâneas desta área do conhecimento. Pretende-se aqui 

construir uma análise da abordagem dos conceitos e matrizes empregadas para o espaço como 

objeto de estudo da Geografia contextualizando com as conjunturas que se projetaram ao 

longo do tempo fragmentando e multiplicando as definições para a conceitualização do 

espaço como objeto de estudo para a Geografia. 

Com a divisão em subáreas do conhecimento geográfico e das especificidades da 

ciência, por exemplo, a dicotomia Geografia Física e Geografia Humana e as suas 

ramificações que com o tempo ganharam forma a partir do objeto de estudo central 

subdividindo-se em subáreas, da Geografia Física: Climatologia, Geologia, Geomorfologia, 

Biogeografia, Hidrologia; na Geografia Humana: Geografia Econômica, Culturalista, Política, 

Agrária e etc. Destaca-se aqui a Geografia Agrária e a sua contextualização com as correntes, 

matrizes filosóficas e com as abordagens teóricas e metodológicas do espaço. O espaço 

agrário (ou rural) em linhas gerais é abordado pelas correntes, clássica, quantitativa, radical e 

no seu contexto contemporâneo.  

Realizaremos aqui, em um primeiro momento, um resgate sobre a abordagem do 

espaço em diferentes correntes e contextos históricos. Destacamos o sistema de ideias de 

Milton Santos para o espaço.  Posteriormente, discutiremos a correlação entre os temas 

abordados na Geografia Agrária com as correntes do Pensamento Geográfico da Geografia. 
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Nesse sentido, influenciada pelas correntes positivistas e neopositivistas, as análises 

partem da descrição da paisagem e do habitat rural, direcionando-se depois para uma 

abordagem sistêmica do rural e das atividades econômicas. Com a influência do marxismo, e 

a utilização do Materialismo Histórico como método principal na Geografia, a partir do final 

da década de 1970 no Brasil, e, sobretudo, na década seguinte, como observaremos, o foco da 

geografia Agrária passa a ser as consequências do avanço capitalista no campo, a 

concentração da terra e da renda, o contexto das mudanças do campo como a modernização 

da agricultura, a Reforma Agrária e os movimentos sociais do campo.   

Nessa direção, o percurso da Geografia Agrária tende, (nas décadas de 1990 e 2000) a 

orientar-se pela diversidade temática e, assim, outras categorias analíticas entram em cena. 

Especificamente, no caso do espaço, novas perspectivas são utilizadas. Por exemplo, as 

tendências do meio globalizado abordado por Denise Elias onde o espaço agrário, no contexto 

do meio técnico-cientifico-informacional, é dominado por relações dinâmicas e hegemônicas 

com a instalação do modelo produtivo do Agronegócio. Assim, a lógica do campo altera 

profundamente as relações do espaço levando este a uma metamorfose (ELIAS, 2007). 

 

 

2 A EVOLUÇÃO DA GEOGRAFIA E A EMERSÃO DO CONCEITO DE ESPAÇO  

 

 

O espaço como objeto de estudo da Geografia tem sido foco de debates entre 

geógrafos e tem sofrido transformações ao longo do tempo levando a uma evolução do seu 

conceito e a sua multiplicidade conforme a matrizes filosóficas e teóricas. No decorrer do 

desenvolvimento do pensamento geográfico surgiram diferentes perspectivas no comando da 

orientação da pesquisa que se mesclaram com a atualidade desta ciência. Num primeiro 

momento se destaca as correntes do conhecimento geográfico; Geografia Clássica, Nova 

Geografia, Geografia Radical, Geografia Humanística. 

Na Geografia Clássica a influência do positivismo foi clara pelas dicotomias existentes 

como da Geografia Física e Humana quanto da Geografia Geral e Regional. Entendemos aqui 

que a essência do pensamento positivista é a redução dos fenômenos à um conteúdo físico e a 

um encadeamento, que faz as ciências interagirem ao redor deste contudo físico ao passo que 

as fragmenta por seus conhecimentos em diferentes campos e objetivos e métodos específicos 
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(MOREIRA, 2006. P. 27).As primeiras cátedras de geografia surgiram na Alemanha e na 

França respectivamente. 

Na Alemanha a influência de Alexander Von Humboldt e Carl Ritter levaram a uma 

Geografia Naturalista. Na França onde se destacou os trabalhos de La Blache, com a 

abordagem da paisagem que já agregava o elemento humano, porém não o elemento humano 

de cunho social, caracterizando ainda as abordagens dos elementos naturais de forma 

predominante. A teoria de La Blache destaca o gênero de vida, a paisagem e a região. Assim, 

o conceito de espaço não está entre as preocupações centrais da Geografia, sendo apenas um 

referencial à questão locacional, implícita no fator geográfico. 

La Blache, 1982, destacou o estudo das especificidades regionais e qual seria a função 

da geografia concebendo esta como um conjunto de vários elementos que caminham para a 

unidade terrestre. Em La Blache o estudo do todo se dá em partes com o estudo regional. É 

necessário lembrar que a Geografia como ciência se apropriou das ciências naturais como 

pode ser visto nos trabalho de Humboldt e Ritter, fortemente influenciados pelas ciências 

naturais, onde os estudos se pautaram na base física do meio. Esta geografia teve como 

essência a observação e a descrição da paisagem onde o homem era considerado como mero 

elemento do meio, sendo que a “geografia é a ciência dos lugares e não do homem” como 

afirmava La Blache, 1982. 

 

O campo de estudo da Geografia é a superfície, este é o conjunto dos 

fenômenos que se produzem na zona de contato entre as massas solidas, 

liquidas e gasosas, que constituem o planeta. Este contato é o principio de 

fenômenos inumeráveis, sendo que apenas alguns estão definidos; ele age 

como um reativo para colocar em evidencia as energias terrestres. (LA 

BLACHE, 1982, p. 41). 

 

A ideia de superfície de La Blache é formada pelo conjunto de fenômenos, esta 

superfície é onde ocorre a interação dos fenômenos que condiciona as diferentes formas na 

superfície como combinação de vários elementos que se adaptam uns aos outros. A superfície 

foi considerada como o objeto de estudo da Geografia, este conceito pode ser entendido como 

o espaço geográfico mesmo que a La Blache não utilize este termo. Ao enfocarmos os 

clássicos logo se evidência a oposição das escolas alemã e francesa de Geografia onde La 

Blache organizou as bases para a corrente Possibilista em oposição ao Determinismo da 

escola alemã desenvolvida sobre os pensamentos Ratzelianos. Enquanto a corrente 

Possibilista concebia a natureza como fornecedora das condições para a modificação humana, 
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onde o homem é o principal elemento geográfico onde este se adapta ao meio e o modifica, o 

determinismo geográfico, que teve como precursor Friedrich Ratzel na Alemanha, entende o 

homem como um produto do meio, sendo o meio natural é entidade definidora da fisiologia e 

natureza e psicologia humana, este conceito levou ao espaço vital e se tornou uma justificativa 

para o expansionismo alemão (MORAES, 2003). 

La Blache considerava sobre tudo os estudos sobre o gênero de vida onde a relação do 

homem com o meio natural ocorre em uma situação historicamente construída de equilíbrio, e 

ainda os estudos sobre a paisagem e região. A geografia lablacheana se pautou nas relações 

homem/natureza, mas não relação homem (social), por este determinante o fator natural é 

mantido feito pela análise da paisagem e pelas monografias regionais. 

Ratzel, 1990, destaca três tarefas para a Geografia a de localizar a distribuição das 

plantas e animais na superfície, buscar explicações como se formou determinada área e a 

influência da natureza sobre o individuou. Nesta obra Ratzel incorpora o elemento humano à 

Geografia e busca as bases e razões para fundamentar-se. 

Com a incorporação do homem a Geografia passa a considerar a relação espaço e 

tempo, já que o homem passa a ser um elemento determinante para a produção e reprodução 

do espaço. Mesmo com esta abordagem a Geografia Clássica se mantém nos mesmos moldes 

e métodos continuando com a descrição, classificação. 

A ação humana sobre a superfície terrestre e a satisfação das necessidades de moradia 

e alimentação que levaram a elaboração de uma justificativa para expansão de territórios. 

Ratzel traz para a Geografia além do elemento humano as bases para o que seria a Geopolítica 

na sua obra: “O Solo, a Sociedade e o Estado” se alavanca o conceito de “espaço vital” o 

território era a condição da existência humana.  Ratzel traz à tona a categoria território, um 

conceito, já utilizado em outras áreas do conhecimento como na Biologia, e que é ligado as 

relações de poder no espaço. Na sua abordagem tradicional, utilizada por Ratzel, este conceito 

estava ligada a uma área delimitada e constituída por um Estado, atualmente o território 

carrega uma multiplicidade de enfoques ligados a apropriação do espaço através das relações 

de poder podendo ser econômico, cultural, político em redes. Território é um dos conceitos 

que constituí a categoria de espaço juntamente com paisagem, região, lugar, redes, cada 

categoria esta associada a uma abordagem especifica do espaço. 

Ao agregar o elemento humano a Geografia já caminhava para a compreensão das 

transformações e para o advento de novos tempos em Hetnner já há indícios que novas 
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abordagens estavam se adaptando para explicar estas novas realidades que emergiam.  

Segundo Christofolletti, 1982, Alfred Hettner considerava o objetivo fundamental da 

Geografia o estudo da diferenciação de áreas, este conceito foi acatado e elaborado por 

Hartshorne, em 1939. O mesmo Hartshorene, 1978, trabalha na definição da origem da 

Geografia de diferenciação de áreas e chegando a conclusão que este conceito esta na origem 

da própria Geografia. 

A diferenciação de áreas não diferencia simplesmente, busca conexões e elementos 

para construir esta diferenciação. A noção de Hartshorne possibilita a manutenção do espaço 

sob a ótica da relação entre elementos naturais e sociais, mas, pela característica de unicidade, 

a geografia é desafiada em seu estudo cientifico, já que o método empregado não permitia a 

generalização. Em uma área pode ocorrer a combinação única de elementos naturais e sociais 

que organizam um determinado fenômeno. 

Hartshorne é considerado um dos responsáveis pela transição para a renovação da 

Geografia. Moraes (2003, p. 85) denomina como Geografia Racional devido a menor carga 

empírica dessa corrente. Hettner, foi uma espécie de terceiro caminho para a análise 

geográfica no período de maior confronto entre o Determinismo e Possibilismo, propôs a 

Geografia como estudo de áreas. A geografia tem para ele, o objetivo de explicar as razões 

pelas quais as diversas porções da superfície terrestre se diferenciam. 

O caráter singular das diferentes parcelas do espaço viria da forma particular de inter-

relação entre os fenômenos aí existentes, cabendo á geografia descobrir e explicar. 

Hartshorene teve como maior característica a discussão epistemológica da Geografia. O 

Método Regional, criado por Hartshorne (obra data de 1939) entendia ser objeto específico da 

geografia a diferenciação de áreas que constituiria na própria regionalização, na consideração 

do conjunto de fenômenos heterogêneos que definiria cada espaço (CORRÊA, 2003). 

A região seria produto mental obtido a partir do uso pelo pesquisador de critérios 

metodológicos para o recorte espacial. Hartshorne salientava a necessidade do estudo de casos 

individuais. A generalização viria depois com a comparação dos diferentes estudos.  

Com a expansão capitalista pós Segunda Guerra Mundial houve uma rápida 

transformação no espaço geográfico e na sua forma de ser concebido, este período foi 

marcado por novas necessidades de planejamento por parte do Estado e das corporações que 

surgiam com a expansão do capital e com estas emergiam novas tecnologias que levaram por 

culminar em um novo método de abordagem: o teorético quantitativo de raiz neopositivista. 
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A Geografia deveria apresentar uma aplicação do conhecimento cientifico esta Nova 

Geografia segundo Faissol, 1972, daria a Geografia um caráter rigorosamente explanatório e 

em consequência uma capacidade preditiva. 

 

O tempo e o espaço são as duas dimensões básicas da Geografia, e que o 

desenrolar do processo temporal gera uma estrutura formal, quando ela é 

analisada em seção transversal, e o efeito do espaço sobre as interações de 

lugar com lugar, gera um sistema organizacional próprio, que afeta e que é 

afetado pelo sistema estrutural procura-se analisar as relações entre estes 

dois sistemas, em um conjunto integrado de ações e reações, que formam um 

verdadeiro sistema de integração espacial e que por isso mesmo tem uma 

metodologia matemática que estabelece as relações dentro dos sistemas. 

(FAISSOL, 1972. p. 08/09). 

 

Faissol, 1972, considera que os fenômenos geográficos ocorrem no espaço e evolui no 

tempo, a Geografia trabalhada por Faissol considerava duas dimensões unidas por um método 

estatístico que através de um sistema de representações e de organização é possível se levar 

em conta as relações que ocorrem no espaço. Neste ponto Faissol considera o espaço como o 

lugar de inter-relações sendo um conjunto integrado de ações e reações formando um sistema 

complexo. 

A metodologia matemática daria maior confiabilidade e um fundamento unitário para 

a geografia em uma “concepção sistêmica que estabelece as relações dentro de um sistema”. 

Faissol, 1972, destaca o método de diferenciação de áreas de Hartshorne no ponto de 

ordenar os fatos existentes no espaço de forma racional e classificá-los segundo lugares em 

que eles ocorram de formas inter-relacionadas, e por este caminho definiu as homogeneidades 

dos lugares produzindo regiões. Porém Faissol, 1972, este processo levaria a compreensões 

parciais levando em consideração a forma tradicional dos estudos geográficos de descrição. 

 Com o método analítico e matemático e possível construir uma matriz e tratar 

por métodos estatísticos de inter-relações entre os atributos do lugar se levando em conta as 

variáveis presentes no espaço. Nesta Geografia o estudo do espaço é feito pelas hipóteses e 

dados quantitativos, os métodos qualitativos são desprezados e se busca um sistema lógico e 

matemático, o espaço passa a ser concebido a partir de sua representação matricial. A matriz 

pode ser expressa em “topologias” que apresentam configurações que hierarquizam locais 

levando as redes geográficas de diferentes naturezas. 

Em meados da década de 1970 a revolução quantitativa veio a sucumbir diante de 

novos horizontes que surgiram com a Geografia Radical que emergiu em resposta aos 
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fenômenos sociais nos EUA. Nesta década segundo Richard Peet os EUA viviam um 

momento conturbado com manifestações de massa contra políticas governamentais, defesa 

dos direitos civis e a Guerra do Vietnã resultantes da contradição do qual o capitalismo se 

move. 

Com o movimento para uma Geografia Nova de cunho qualitativo logo esta caminhou 

para a radicalização pela necessidade da relevância social, a revista “Antipode” abordou 

temas como: as pobrezas regionais urbana, grupos minoritários, acesso à serviços sociais, 

porém estas abordagens investigavam apenas aspectos superficiais destas questões (PEET, 

1982). 

Logo a Geografia Radical buscou intervir no processo político e social através de 

expedições na sociedade para a Investigação Humana, os geógrafos deveriam ir até as áreas 

mais pobres tornando-se uma pessoa desta região indo de encontro com os problemas sociais. 

PEET, 1982, destaca que as expedições iriam treinar as pessoas do local com habilidades 

geográficas para o enfretamento das desigualdades. Em relação à “Sociedade para a 

Investigação Humana”, esta destacava três ramos: educação, publicações e as expedições 

para as áreas oprimidas, porém este trabalho de defesa de áreas de desigualdades ainda não 

era a Geografia Radical, esta logo iria se enveredar para o marxismo. 

A Geografia em direção ao marxismo se empenhou na tarefa da elaboração de um 

método para a análise das contradições sociais no espaço levando ao entendimento deste 

mecanismo através do materialismo histórico juntamente com o método dialético. A 

Geografia Radical caminhou para um sistema de ideias na construção de um paradigma para o 

pensamento geográfico social. 

 

 

O que os geógrafos marxistas estão começando a construir é uma sofisticada 

teoria da dialética espacial na qual a descrição obvia do espaço em centro e 

periferia é rapidamente ultrapassada a fim de se atingi-se a análise mais 

complexa das relações espaciais. As relações espaciais são vistas como 

refletindo as relações sociais; se, nas relações sociais, algumas pessoas 

trabalhar para sustentar as outras, então no espaço as pessoas da periferia 

trabalham para sustentar as pessoas dos centros metropolitanos, 

inevitavelmente estabelecendo contradições e conflitos espaciais (PEET, 

1982, p. 244). 

   

Na Geografia Marxista o espaço é movido pelas contradições presentes e por um 

processo dialético, por exemplo: a existência e manutenção dos países ricos é sustentada a 
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partir da existência dos países pobres, um é parte do outro, em um processo que se forma 

através do tempo em um materialismo histórico que se constitui pelos processos sociais que se 

relacionam pela produção e reprodução da base material da vida. 

Outra corrente que surge em oposição ao positivismo foi a Geografia Humanista na 

década de 1970 no mesmo período que a Geografia Radical, porém sua base é o 

existencialismo e a fenomenologia.  Nesta corrente o espaço geográfico é concebido a partir 

das relações pessoais e da percepção subjetiva. Na corrente fenomenológica o espaço vivido é 

colocado como o espaço concreto que é modelado pelas experiências humanas, apresentando 

elaborações mentais que envolvem valores culturais, relações entre afeto e espaço como 

abordagem de estudo. Relph, 1979, aborda os conceitos de “topofilia” e “topofobia” o 

primeiro a ligação agradável com determinado lugar onde o indivíduo se sente acolhido, no 

segundo caso a aversão ao lugar que causa horror e medo, o sentimento e a expressão 

subjetiva de conceber o espaço são ressaltados nesta abordagem. O espaço de experiências foi 

empregado por Y Fu Tuan que adotou o termo lugar para definir o espaço que é percebido e 

significado pelas pessoas. 

Na década de 1990, desenvolveu-se a chamada nova Geografia Cultural que também 

valorizou os significados de compreensão do espaço. Porém esta geografia valoriza a 

experiência individual chamando a atenção para os grupos e relação de poder e é intitulada de 

corrente cientifica-política procurando ressaltar a cultura como socialmente construída, 

constantemente tensionada e negociada pelos grupos sociais.  

Ao enfocar toda uma linha histórica de construção do objeto de estudo para a 

Geografia é necessário se ressaltar aqui a construção” miltoniana’ para espaço geográfico. 

Milton Santos representa a corrente da Geografia Crítica no Brasil que nasce no final das 

décadas de 1970, em “Por uma Geografia Nova”, lançada em 1978, Santos, considera o 

espaço como uma instância da sociedade construída e reconstruída através de um processo 

dialético. 

Os debates epistemológicos por muito tempo correram em torno da Geografia como 

ciência, entretanto o seu objeto ficou esquecido. Santos, 2001, trouxe a importância para a 

discussão em torno do objeto e método da Geografia como primordial construindo um longo 

projeto de um sistema de idéias sobre o espaço geográfico. “Trata-se de formular um sistema 

de conceitos (jamais um só conceito!) que dê conta de todo e das partes em sua interação” 

(SANTOS, 2001, p. 77). 
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Santos, 2001, considera o espaço primeiramente como um “conjunto de fixos e 

fluxos”, os elementos fixos como estradas, pontes, construções, barragens e etc, os fluxos são 

os movimentos que são condicionados pelas ações. 

Há uma interação entre os fixos e os fluxos construindo e reconstruindo o espaço, os 

fixos que produzem fluxos, e este que levam a reprodução de fixos e vice-versa. Ao 

aprofundar a discussão Santos, 2001, defini o espaço como “um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório de um sistema de objetos e sistema de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. No decorrer da 

evolução e da apropriação do espaço o homem cada fez mais substitui elementos naturais por 

objetos artificiais que funcionam como uma engrenagem. No sistema de ideias feito por 

Santos, 2001, os objetos e ações são partes indissociáveis que formam o espaço, onde ambos 

interagem entre si: 

 

De um lado os sistema de objetos condicionam a forma como se dão as 

ações e, de outro lado , o sistemas de ações leva a criação de objetos novos 

ou se realiza sobre os objetos pré-existentes. É assim que o espaço encontra 

a sua dinâmica e se transforma (SANTOS, 2001, p 63).  

 

O espaço é o conjunto desta interação entre ações e objetos como processo ou 

resultado levando a uma multiplicidade de situações e processos. Na sistematização de um 

sistema de ideias que Santos, 2001, faz sobre o espaço é elaborado um conjunto de conceitos 

sobre o espaço como um “conjunto indissociável de sistema de objetos e sistema de ações”. 

Assim o espaço pode ser explicado pelas: categorias analíticas internas, recortes 

espaciais e pelos processos básicos que são externos ao espaço. As categorias analíticas 

internas são; paisagem, configuração territorial, divisão territorial do trabalho, o espaço 

produzido ou produtivo, as rugosidades e as formas conteúdo. Entre os recortes espaciais 

estão: região, lugar, redes e escala. Externos ao espaço são destacados os processos básicos: a 

técnica, a ação, os objetos, a norma e os eventos a universalidade e a particularidade, a 

totalidade e totalização, a temporalização e a temporalidade, a idealização e a objetivação, os 

símbolos e a ideologia. 

Cabe aqui algumas definições de alguns conceitos do sistema de ideias de Santos, 

2001, comecemos pela “configuração territorial”. Para Santos, 2001 a “configuração 

territorial” é o conjunto de sistemas naturais em uma área, Milton Santos não considera como 

espaço, mas sendo apenas a materialidade, no espaço esta presente esta materialidade 
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juntamente com a vida que o anima. Com o desenvolvimento histórico do homem o conjunto 

de complexos naturais vai sendo moldado pelo homem criando as “próteses” que Santos, 

2001, considera como uma extensão do corpo do homem que estende ao espaço. Paisagem é a 

porção da configuração territorial que é possível abarcar com a visão, ou seja, é o conjunto de 

elementos naturais, porém em uma área mais delimitada. A paisagem é o conjunto de 

elementos naturais e humanizados, retirando a presença da sociedade, porém a sua dinâmica 

se dá mais pela ação da sociedade por acumulações e substituições por ação de diferentes 

sociedades. 

Há uma indivisibilidade dos objetos das ações pelo fato de haver um constante 

movimento produção e reprodução do espaço levando para uma constante sucessão das 

“formas-conteúdo”, ou seja, o espaço tem objetos com formas, mas também conteúdo que 

leva a interagir com a estas formas estas com o conteúdo. Com o processo de “totalidade” e 

possível compreender o movimento das “formas-conteúdo”, sendo que a “totalidade” é 

processo constante, havendo neste a “totalização” que ao mesmo tempo um processo de 

unificação, de fragmentação e individualização. Assim os lugares se criam e se recriam 

novamente onde o condicionante de todo esse processo é a divisão social do trabalho, levando 

aos Lugares novos “conteúdos” e criando novas “formas”, lavando a constante metamorfose 

integrando os “objetos” e as “ações” (SANTOS, 2001, p. 25). 

Segundo Santos, 2001, os vetores da transformação do espaço, transformação como já 

mencionada movida pelo processo de produção, são os “eventos”, este que são portadores de 

um acontecer que dialoga com as “rugosidades” já presentes nos lugares de chegada dos 

eventos onde a uma união entre tempo e espaço que pode ser retratada com a relação 

“eventos/rugosidades”. 

Com as condições atuais que possibilita uma rápida metamorfose do espaço é 

necessário se levar em conta o papel das técnicas que estabelecem estas transformações no 

espaço. O espaço globalizado é concebido como o meio-técnico cientifico informacional o 

qual passou por um longo processo até sua totalidade e que ainda caminha por uma 

totalização permeada pelas categorias aqui destacadas que são partes de um todo movido por 

um processo dialético. 

 

 

3 O RURAL E O AGRÁRIO NAS ESPECIFICIDADES DA GEOGRAFIA 
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O desenvolvimento das ciências modernas no século XIX com o advento da revolução 

industrial e a doutrina positivista levaram as ciências um caráter fragmentado, dividindo a 

ciência em vários ramos do conhecimento. Na Geografia há uma fragmentação, esta ciência 

que se inicia com aspectos de ciência natural com a expressividade de Humboldt, porém a 

Antropogeografia de Ratzel incorpora o elemento humano na Geografia que com o passar do 

tempo contribui para a dicotomia da Geografia Física e Humana e dentro destas suas várias 

especificidades. 

Segundo Suzuki, 2007 a Geografia Agrária não passa de meio século como fragmento 

da ciência “mãe”, porém o conhecimento neste ramo é tão antigo quanto à existência do 

homem. A Geografia Agrária surge na França por mais que seus fundamentos sejam da 

Inglaterra ou da Alemanha. Este ramo da Geografia e resultante de múltiplas determinações, 

tanto de caráter político como técnico e socioeconômico.  

Até 1932 os trabalhos que descreviam o rural e a terra não tinham cunho científico 

feito por cronistas, comerciantes e viajantes com o objetivo de conhecer diferentes áreas do 

país sendo mais de cunho literário. A Geografia Agrária passa a ser disciplina após a segunda 

metade do século XX, no Brasil este ramo teve como precursor Pierre Monbeig que assumiu a 

cátedra de Geografia na Universidade de São Paulo (USP) trouxe a influência da escola 

francesa em um momento em que o país passava de uma sociedade agrária para urbano 

industrial. A Geografia Agrária como uma área especifica da geografia cai nas tendências 

contemporâneas de cada período histórico nas abordagens teórico metodológicas do objeto de 

estudo geográfico: o espaço. 

Na década de 1950 a corrente clássica concebia o estudo da paisagem de forma 

descritiva como Bernardes, 1957, que aborda o problema do estudo do habitat rural no Brasil, 

onde são abordadas as formas de povoamento rural e os tipos de habitat do rural. O objetivo 

do estudo era classificar os vários fatores que seriam condicionantes do habitat rural e fazer 

uma descrição do espaço agrário neste aspecto, outro estudo é apresentar as características da 

“roça e da fazenda no Brasil”, através da descrição demonstra os principais aspectos da roça 

conceitualizando e classificando através de seus elementos físicos e culturais. 

O que se nota é que a abordagem de Bernardes na escola clássica da Geografia buscou 

o rigor descritivo e a classificação dos elementos rurais, um trabalho de sistematização dos 

aspectos do rural brasileiro. 
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Após a década de 1950 não havia um pensamento único em torno da Geografia 

Agrária pelo surgimento de uma nova realidade econômica de caráter urbano/industrial 

resultando em uma complexidade de relações levando a necessidade de definição de novos 

campos. 

Neste período há várias contribuições de diferentes áreas onde o estudo do rural era 

vista por alguns como um ramo da economia ou como disciplina autônoma para os outros, 

porém o estudo do rural ganhou força dentro da Geografia. As categorias de análise que 

predominaram foram: os Estudos Econômicos (dados estatísticos), estudos ecológico-físicos 

(forma do terreno, clima, tipo de solo), estudos sobre as formas espaciais da 

agricultura  (paisagem resultado da ação humana). Segundo BRAY, 2007, neste período a 

abordagem do espaço agrário se pautava no determinismo que explicava o nosso atraso em 

relação às nações industrializadas se baseando até a década de 60 no determinismo e no 

funcionalismo culturalista. BRAY, 2007, destaca o atrelamento à realidade e papel da 

Geografia Agrária juntamente com demais estudiosos da agricultura brasileira no contexto do 

movimento da sociedade. 

Na década de 1960, a abordagem espacial agrária se pautou nos sistemas organicistas 

que privilegiaram o método teorético quantitativo recebendo influências do neopositivismo. 

Rivaldo Pinto de Gusmão com o “Estudo da Organização agrária da região Sul através de 

uma análise fatorial”, buscou diferenciar as principais linhas de diferenciação da organização 

agrária da regional e identificar os grupos e unidades observacionais que apresentam 

características similares na atividade agrária e com relação aos aspectos considerados. 

Gusmão, 1974, levanta 35 variáveis para análise de similaridades levando a sete fatores e 21 

tipos de similaridades na região Sul.  

A partir da década de 1970 a Geografia Agrária passou a se vincular a geografia 

nacional e deixar de lado os paradigmas da geografia americana e europeia é abandonada a 

neutralidade buscando novas orientações para a realidade agrária. Neste momento o espaço 

agrário é marcado por mudanças, a modernização da agricultura, a migração campo-cidade, o 

acirramento da concentração de terras, conflitos sociais. Assim este é período vem a tona a 

Geografia Radical que Segundo Ferreira, 2000, a interpretação do espaço esta em dois pontos: 

o modo de produção e a formação econômico social, expressões utilizadas para as relações de 

produção e lutas de classes, que são movidas pela divisão social do trabalho. 
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Na década de 80 com a redemocratização e reorganização dos movimentos sociais o 

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) a UDR (União Democrática 

Ruralista) ganharam amplitude na sua dimensão espacial. Ariovaldo Umbelino de Oliveira 

trabalha com a dinâmica do modo de produção capitalista, agricultura e reforma agrária, 

destacando as relações de produção no espaço. 

Bernardo Mançano Fernandes ao abordar o MST o destaca como movimento 

socioespacial e socioterritorial. Fernandes, 2008, ressalta os processos geográficos que 

produzem espaços, lugares, territórios, regiões e paisagens, com o movimento das 

propriedades do espaço como expansão, fluxo, refluxo, multidimensionamento, criação e 

destruição. Neste contexto a expansão e criação de territórios são representados pela 

territorialização. Através deste processo e das relações sociais, acontecendo à expansão, 

destruição, criação e refluxo. Fernandes, 2008, chama este processo geográfico de TDR 

(territorialização, desterritorialização e reterritorialização).   

Na década de 1990 com as ondas neoliberais e uma espacialização que segue as 

tendências do “meio técnico cientifico informacional” a Geografia foi orientada para as 

características contemporâneas que se incorporam no espaço. Surgem novas abordagens 

sendo pragmáticas ou polêmicas na agropecuária, abordando a legislação ambiental, os 

produtos orgânicos, os transgênicos enfim o mercado mundial dita o que fazer. 

Através da abordagem de Milton Santos é possível destacar uma expansão dos 

sistemas de objetos e dos sistemas de ações que dota o território de fluidez para os 

investimentos produtivos redimensionando os fatores clássicos resultando em uma nova 

organização espacial no campo. A ampliação do consumo de forma globalizada levou a 

implementação do agronegócio o que leva a fragmentação do espaço agrícola com seu caráter 

espacialmente seletivo e excludente (ELIAS, 2007). O espaço agrário (ou rural) passa a ser 

comandado por grandes corporações, empresas globais (FAJARDO, 2008). Neste processo há 

uma urbanização que se interiorizou com a expansão do agronegócio, e a fortea atuação de 

um sistema técnico agrícola com maquinas, insumos e biotecnologia.  

Com o processo de expansão do meio técnico cientifico informacional, segundo Elias, 

2007, ocorreu uma metamorfose do espaço rural com verdadeiros sistemas de objetos 

associados à eletrificação, armazenagem, irrigação, transportes, telecomunicações, 

saneamento e pesquisa dotando o espaço agrícola de fluidez para as empresas hegemônicas do 

setor. O motor de expansão de fixos e fluxo no campo e a divisão social do trabalho que com 
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a territorialização do agronegócio leva a fragmentação do espaço rural com a 

refuncionalização do lugar com seletividade de espaços que de acordo com as “rugosidades” e 

os “eventos” se tornam pontos modernizados, quando mais modernizado o agronegócio maior 

é a sua complexidade vista nos pontos luminosos (ELIAS, 2007). 

De acordo com Elias, 2007, com a seletividade do espaço ocorre um choque com 

pequeno proprietário que não se encaixa na cadeia produtiva modernizada, assim como 

ocorreu na chamada revolução verde da década de 70, acarretando na expropriação do 

pequeno agricultor que deve ser considerada na expansão do agronegócio. As cidades do 

campo se transformam em cidades do agronegócio se dinamizando em uma nova lógica 

movida pelo sistema de produção que tem sua espacialização no rural quebrando os principais 

paradigmas que marcam profundamente a vida social e econômica do país como a clássica 

dicotomia de cidade e campo que se dilui em parte, reorganizando em uma dialética.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

O conceito de espaço geográfico foi demonstrando a partir das diferentes correntes, 

matrizes filosóficas e o contexto em que esta inserida as diferentes abordagens. A abordagem 

do espaço agrário como fragmento ou subárea da geografia segue as variadas tendências de 

conceitualização do espaço de acordo com metodologia e fundamentação empregada no 

estudo do rural. 

No contexto do espaço com a Geografia Agrária foi destacado alguns trabalhos como 

o caso de Nilo Bernardes sobre “A roça e a fazenda no Brasil e o problema do estudo do 

habitat rural no Brasil” foi possível verificar os traços da geografia clássica nestes textos 

como a descrição e a classificação dos elementos do espaço. Com Gusmão, 1974, se destacou 

a abordagem quantitativa do espaço agrário na elaboração de categorias, variáveis, fatores e 

tipos de classificação pelas atividades agrárias na região do Sul. 

Após o período de quantificação da geografia o contexto foi marcado por profundas 

transformações no campo pela chamada revolução verde, a modernização agrícola com 

advento dos insumos, maquinários e novas técnicas a serem empregadas no espaço e a 

mobilidade populacional com o êxodo rural marcaram a geografia pós década de 70 até o 
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início da década de 90. Neste período foram empregadas diferentes abordagens da descrição 

indo para a abordagem quantitativa dos números de estabelecimentos, de maquinários, 

ocupação do solo, mobilidade populacional até chegarmos à abordagem marxista onde o 

espaço rural é analisado por meio da divisão social do trabalho e suas variantes. 

Em meados da década de 1980 e pós 1990 a abordagem dos movimentos sócias no 

campo como as ocupações do MST e o latifúndio, o espaço analisado através do conceito de 

território que se entende pela apropriação do espaço pelas relações de poder que se dá em 

processo constante. Nas temáticas contemporâneas as abordagens caminham para todas as 

vertentes que o mercado privilegia ou influencia como a biotecnologia, a legislação 

ambiental, agricultura familiar e o agronegócio. 

Como tendência contemporânea de abordagem da espacialidade agrária se destacou a 

abordagem do espaço rural globalizado com a expansão dos “fluxos e fixos” no campo feito 

por Denise Elias utilizando o sistema de ideias “miltoniano” que foi abordado no primeiro 

capítulo deste trabalho, o trabalho de Elias, 2007, demonstra como a abordagem do espaço 

segue as tendências contemporâneas e aplicabilidade da abordagem miltoniana para o espaço 

agrário. 

O espaço geográfico como o objeto da geografia é apresentado de forma 

multidimensional e como afirma Corrêa, 2003, aceitar esta multidimensionalidade e aceitar as 

praticas sociais distintas que permitem construir diferentes conceitos de espaço, ou seja, o 

espaço é construído e reconstruído por diferentes práticas e a sua abordagem também levando 

ao mesmo tempo uma fragmentação de sua essência e a uma diversidade que enriquece o 

estudo do espaço que é múltiplo e uno na sua natureza. 

É necessário destacar o pluralismo que a Geografia Agrária tem seguido no momento 

atual, assim como os outros ramos da ciência como característica das tendências dos 

modismos acadêmicos juntamente com a influência de autores não-geógrafos. O pluralismo 

ao mesmo tempo em que traz um enriquecimento ao debate científico neste ramo do saber 

carrega a preocupação de como garantir o suporte a este ramo do saber de forma que não 

acarrete em descaminhos da matriz teórica geográfica. 
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RESUMO 

Muitos são os problemas causados pelo elevado “consumo”, do nosso ponto de visão a produção de 

resíduos é o grande vilão, por este motivo o presente texto discute a destinação dos resíduos sólidos 

no município de Francisco Beltrão/PR, o qual vem buscar alternativas adequadas de destinação para 

os resíduos sólidos, como por exemplo, a disposição em aterro sanitário, acondicionando o lixo ao 

solo em camadas sucessivas cobertas por solo argiloso para a compactação, realiza juntamente com 

a disposição do lixo em aterro a coleta seletiva. Além destes métodos utilizados pelo município, 

existe outros como: a incineração onde o lixo é queimado sofrendo uma redução de 85% a 95% de 

seu volume, compostagem a qual necessita de separação prévia dos elementos, a parte orgânica do 

lixo é submetida a tratamento, e a reciclagem que está baseada na coleta seletiva, se tornando, na 

atualidade, a melhor solução para o problema da produção de resíduos sólidos. 

Palavras-Chave: Destinação dos Resíduos Sólidos, Incineração, Compostagem, Reciclagem e 

Aterro Sanitário. 

 

ABSTRACT 

Many are the problems caused by high “consumption” and, from our point of view, the waste 

production is the big villain. For this reason, this text discusses the destination of solid waste in the 

city of Francisco Beltrão, which has been seeking suitable alternatives for disposal of solid waste, 

as example the disposition in a landfill, packing the waste into successive layers of clay soil for 

compaction, together with the selective waste collection. Besides these methods used by the city, 

there are others like incineration in which garbage is burned, reducing in 85% to 95% its volume; 

composting which needs a previous separation of organic elements that are submitted to treatment 
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and recycling that is based on the selective collection, becoming, nowadays, the best solution to the 

problem of solid waste. 
KEYWORDS: Solid waste disposal, Incineration, Composting, Recycling and Landfill.  

 

RESUMEN 

Muchos de los problemas son causados por el alto "consumo", desde nuestro punto de vista  la 

producción de residuos es el gran villano, por esta razón este trabajo  analiza la disposición de los 

residuos sólidos en el municipio de Francisco Beltrão/PR, que busca alternativas adecuadas para 

asignar los residuos, por ejemplo, la disposición en relleno sanitario con adaptación de la  basura en 

el suelo cubierto por capas sucesivas de arcilla del suelo para la compactación, junto con este 

proceso de disposición en relleno sanitario realiza también la recogida selectiva. Entre estos 

métodos utilizados por el municipio, hay otros como: incineración donde se quema la  basura para 

sufrir una reducción de 85% a 95% de su volumen, compostaje requiere la separación previa de los 

elementos, el residuo orgánico se somete a un tratamiento e a reciclaje que se basa en la recogida 

selectiva, convirtiéndose, en la actualidad, la mejor solución para el problema de los residuos 

sólidos. 

Palavras-Chave: Destinación de Residuos Sólidos, Incineración, Compostaje, Reciclaje e Relleno 

Sanitario. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Diante das metamorfoses ocorridas no meio ambiente, muitos são os fatores que se 

apresentam como problema às gestões públicas, um deles está ligado à questão da produção de 

resíduos seja ele orgânico ou reciclável. Pois, a não separação e destinação correta desses resíduos 

provoca sérios danos ambientais, e também à saúde humana. 

A constante degradação ao meio ambiente envolve questões susceptíveis de consequências 

sérias ambientais, a produção de lixo é um destes problemas, que aliado a crescente urbanização faz 

aumentar cada vez mais  o volume e/ou quantidade de lixo depositado de forma incorreta. Com 

isso, cresce a necessidade de direcionamento correto para que os resíduos não sejam lançados a céu 

aberto, e assim evitar problemas de saúde, contaminação do solo e da água.  

Ao tratar desta questão procura-se apresentar algumas maneiras que podem vir a ser 

adotadas tanto pela população, quanto, empregadas pelas gestões publicam municipais através de 

estudo e planejamento, para que haja implantações de aterros sanitários, práticas de orientação à 

população sobre a correta destinação dos resíduos.  

Pois, com a indução ao consumo, a cada ano há um aumento significativo da produção de 

resíduos, conforme dados apresentados no decorrer deste trabalho, que uma pessoa produz ao dia no 



A Destinação de Resíduos Sólidos: O Caso de Francisco Beltrão/PR                                                                          117 

 

GEONORDESTE, Ano XXIII, n.2 

Brasil mais de 1 Kg de lixo. Com isso é necessário que a coleta destes resíduos seja realizada com 

mais frequência, mas para que este lixo seja adequadamente depositado, as gestões públicas 

precisam apresentar planos efetivos sobre a questão. 

A elaboração da Lei 12.305/2010 apresentou atribuição ao significado de coleta seletiva, aos 

resíduos sólidos previamente separados, conforme constituição e composição, além da destinação 

final a qual deve ser tomada providências para ocorrer o destino ambientalmente adequado. 

 Este artigo relata alguns procedimentos de destinação adequada do lixo produzido, como a: 

incineração, compostagem, reciclagem e aterro sanitário. Trata-se especialmente dos resíduos 

sólidos produzidos no município de Francisco Beltrão – PR, cidade de 78.957 habitantes, localizada 

na região Sudoeste do estado, pois até o ano 2000 todo o lixo produzido pela população do 

município era depositado a céu aberto. 

No entanto, busca-se expor os métodos utilizados pelo município na solução do problema, 

levando em consideração o que foi exposto nas visitas a prefeitura municipal e ao do aterro, além, 

de conversas formais e informais com os gestores do local e do processo de entendimento da Lei nº 

12.305/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos para a elaboração do presente trabalho. 

 

  

2 A PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS OS MÉTODOS UTILIZADOS PELOS 

MUNICÍPIOS DE FRANCISCO BELTRÃO/PR 

 

 

A produção de lixo é um dos maiores problemas das gestões públicas da atualidade. O lixo 

que se produz é, na maioria das cidades brasileiras, destinado de forma inadequada.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a publicação mais recente sobre o tema 

resíduos sólidos é de 20 de agosto/2010, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), trata-se da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, referente ao ano de 2008 a 

qual teve por objetivo investigar o manejo de resíduos sólidos e as condições do país junto às 

prefeituras de 5.565 municípios. 

A produção de lixo em 2010 no Brasil, segundo a Associação Nacional de Órgãos 

Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA), foi seis vezes superior ao crescimento da população, 

produziu 60,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, quantia 6,8% superior ao 

registrado em 2009, estes dados divulgados são do Panorama dos Resíduos Sólidos, estudo feito 
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pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), o 

levantamento aponta que a média de lixo gerado por pessoa no país foi de 378 quilos, montante 5,3 

% superior ao de 2009 que foi de 359 quilos, isso significa que uma pessoa produziu ao dia pouco 

mais de 1 Kg de resíduo no ano de 2010. 

Contudo, o aumento da geração de resíduos, segundo a ANAMMA (2011), o crescimento da 

coleta de lixo apresentou um crescimento expressivo, superior à geração. Em 2010, das 60,8 

milhões de toneladas geradas, 54,1 milhões de toneladas foram coletadas, quantidade 7,7% superior 

à de 2009. 

Segundo dados da ANAMMA (2011), o levantamento realizado pela ABRELPE
1
 em 364 

municípios brasileiros identifica uma melhora na destinação final dos resíduos sólidos urbanos, 

57,6% do total coletado tiveram destinação adequada: encaminhados a aterros sanitários, ante um 

índice de 56,8% em 2009. Mesmo assim, a quantidade de resíduos encaminhados aos lixões é 

elevada. “Quase 23 milhões de toneladas de resíduos seguiram para os lixões, em comparação a 21 

milhões de toneladas em 2009”, afirmou o diretor executivo da ABRELPE, Carlos Silva Filho. 

O Brasil, com a alteração da Lei nº 9.605 de 1998, institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei nº 12.305/2010, a qual tem como princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e 

ações a serem adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 

estados, distrito federal, municípios ou particulares, voltando-se à gestão integrada e ao 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

O art. 5º expõe que a Política Nacional de Resíduos Sólidos integra-se a Política Nacional do 

Meio Ambiente e se articula com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei nº 

9.795/1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445/2007 e com 

a Lei nº 11.107/2005. 

Para o efeito da Lei 12.305/2010, no art. 3º atribui significado para a coleta seletiva aos 

resíduos sólidos previamente separados, conforme sua constituição ou composição; controle social 

conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos 

processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos 

resíduos sólidos; destinação final ambientalmente adequada como: distribuição ordenada de rejeitos 

em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 

pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

                                                           
1
  Dados, divulgados no dia 26 abril de 2011, são do Panorama dos Resíduos Sólidos, estudo feito pela Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). 
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A destinação final ambientalmente adequada inclui, segundo a Lei nº 12.305/2010, a 

destinação de resíduos sólidos, a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e 

do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), entre elas, a disposição final, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a 

minimizar os impactos ambientais adversos. 

Prevê ainda uma gestão integrada de resíduos sólidos, conjunto de ações voltadas para busca 

de soluções, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social. 

 A correta destinação final dos resíduos sólidos, conforme Saraiego (1994) transcorre por 

quatro métodos que são:  

1 - O aterro sanitário é a maneira de acondicionar o lixo no solo, em camadas sucessivas de 

espessura predeterminada, coberta por uma camada de solo argiloso para posterior compactação. 

Assim, a definição do local do aterro sanitário deve ser feita com muito critério, para evitar a 

contaminação da água subterrânea, que alimenta os rios, lagos e poços artesianos. 

 2 - Na incineração o lixo é queimado em câmaras especiais, sofrendo uma redução de 85 a 

95% do seu volume, mas o cuidado de pré-secagem e filtragem dos gases produzidos para evitar a 

poluição atmosférica, dobra-se os custos em relação à reciclagem da compostagem e as cinzas 

obtidas pelo seu conteúdo mineral podem-se ser utilizadas em indústrias de fertilizantes, a energia 

liberada na combustão pode ser utilizada na geração de eletricidade.  

 3 - Já a compostagem exige a separação prévia dos elementos não orgânicos (vidros, metais, 

plásticos); então a parte orgânica do lixo é submetida a um tratamento biológico, do qual resulta o 

composto transformando-se em um material rico em nutrientes, de aspecto turfoso e escuro, 

semelhante à terra vegetal, muito útil para a fertilização do solo.  

 4 - E a reciclagem que se pressupõem uma coleta seletiva, tornando-se a melhor solução 

para o problema do lixo, pois seu custo é baixo, mas seu êxito depende de uma campanha educativa 

que oriente os cidadãos a separarem o lixo orgânico dos recicláveis. Por este motivo, a reciclagem 

ou o reaproveitamento das sobras em outras finalidades, talvez seja a chave do problema no futuro. 

Ela não só reduz a quantidade de lixo como recupera produtos feitos, economiza os materiais e a 

energia utilizada para fabricar outros e até recria no homem os bons hábitos de preservar os bens e a 

natureza. A Europa recicla atualmente quase 30% de seu lixo, os EUA 10% e o Japão mais de 50% 

(SARAIEGO, 1994). 
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 No entanto, muito do que joga-se no lixo pode ser reaproveitado como, por exemplo, os 

cacos de vidros que são utilizados na fabricação de novas garrafas, permitindo a economia de 

energia que se gasta na fabricação normal. O mesmo vale para o alumínio e outros metais, a 

reciclagem do plástico ajuda a poupar petróleo. Segundo Nani (2009), a segregação de resíduo 

reciclável contribui para diminuir a poluição do solo, água, ar e também melhora a limpeza das 

cidades, a qualidade de vida da população, prolonga a vida útil de aterros sanitários e melhora a 

produção de compostos orgânicos, promove empregos para a população que, para sobreviver 

encontra com o lixo uma forma de sustento. 

 Pois, ainda conforme aponta Nani (2009), o resíduo é objeto de repulsa de uns, mas fonte de 

sobrevivência e trabalho de outros, sendo que vivemos numa sociedade onde tudo nos leva ao 

consumo e a grande quantidade de resíduos produzido e o excesso de extração de matéria-prima, 

decorrente das características desta sociedade, causa sérios problemas ambientais. 

 Vale ressaltar que: 

 

A segregação de resíduo reciclável é um processo industrial que converte o resíduo 

ou sucata, em matéria-prima secundária, em produto semelhante ao inicial ou 

outro. Reciclar é economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta ao 

ciclo produtivo o que é jogado fora. A palavra reciclagem foi introduzida no 

vocabulário internacional no final da década de 80. Recycle significa = Re (Repetir) 

+ Cycle (ciclo) (NANI, 2009, p.11). 

 

Podem-se apontar alguns pontos positivos com a coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos 

sólidos, como: altas taxas de reciclagem para materiais de valor e fáceis de separar; ação de 

“catadores de lixo de rua” que em muito contribuem para as taxas de reciclagem; municípios com 

coleta seletiva e com programas sociais para inclusão de catadores; a venda de recicláveis é fonte de 

renda de muitas famílias (NANI, 2009, p. 14). 

 A coleta seletiva tem como objetivo separar corretamente os resíduos na sua fonte de 

geração, além de ser uma forma para reciclar os resíduos sólidos que seriam lançados em aterros 

sanitários ou lixões, e isso passa a estimular a defesa do meio ambiente e de um futuro melhor, 

combatendo assim o desperdício, identificando e valorizando as possibilidades para que desta 

forma, possam dar o tratamento adequado para cada tipo de resíduo (NANI, 2009). 

 

Como podemos ver, a coleta seletiva de resíduo é parte fundamental no processo de 

reciclagem de resíduo. Reciclar tornou-se muito importante por dois grandes 

motivos: preserva o meio ambiente, diminuindo a quantidade de material enterrado 

ou jogado a céu aberto, evitando a poluição do ar, terra e água, minimizando a 
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retirada de recursos naturais que, em vários casos, não são renováveis ou são de 

difícil renovação (NANI, 2009, p. 45). 
 

 

 Além destes motivos para a seleção do lixo, existem outros como, passa a prolongar a vida 

útil dos aterros sanitários, diminuindo o depósito de resíduos em lugares clandestinos, gera 

empregos e pela comercialização dos recicláveis. A geração de resíduos causa sérios impactos sobre 

o meio ambiente, alterando a qualidade de vida no planeta e devemos levar em consideração que a 

reciclagem é o melhor método de redução da geração de resíduos. 

 Oliveira (1996) aponta o problema da reciclagem do lixo e do reaproveitamento de seus 

componentes enfrentados com a decisão por alguns setores privados e públicos, mas ainda está 

muito longe de ser incorporado ao nosso cotidiano com regras que tornem as ações mais incisivas. 

 Oliveira (1996) afirma que o lixo produzido está associado diretamente ao hábito inexorável 

de consumir, pois o que pensa parte da população é de que, a responsabilidade com o lixo cessa 

quando ele é colocado na calçada, sem questionar ou buscar conhecer qual o seu real destino, ou 

como a gestão pública realiza esta destinação, mas o que realmente importa é que o serviço público 

recolha o lixo, de preferência rápido e frequente, assim como a disposição dos resíduos esteja longe 

do alcance dos olhos dos cidadãos, ou seja, depositado na natureza. 

 No entanto, conforme expõe Oliveira: 

 

A ideia básica é a conscientização, através de ensinamentos, de que não adianta 

jogar vidros, nem plásticos, nem cobre, nem alumínio, nem outras coisas 

semelhantes, no meio ambiente, se a natureza não tem como transformar esses 

materiais. O que é natural, que a natureza transforme. O que o homem 

produziu, ao homem cabe o destino responsável (OLIVEIRA, 1996, p.64 – 

Grifos do autor). 
 

 

  Tanto a sociedade, como a gestão pública tem a responsabilidade de compreender a 

importância de dar o destino correto para o lixo produzido, pois conforme aponta Mano, Pacheco e 

Bonelli (2005,) o lixo sólido urbano (ou lixo municipal, ou resíduos sólidos urbano, RSU, ou 

resíduos pós-consumidos) apresenta uma grande variedade de componentes, como por exemplo, o 

número de habitantes, o nível educacional, o poder aquisitivo, as condições climáticas, os hábitos e 

os costumes da população são fatores que influencia diretamente na composição do lixo municipal. 

Muitos são os componentes responsáveis pela elevada produção ou acúmulo de resíduos 

sólidos, portanto, a classificação quanto à origem do lixo urbano conforme expõe Mano, Pacheco e 

Bonelli (2005), nos dá uma ideia da especificidade e distinção entre os tipos de lixo. 
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Mano, Pacheco e Bonelli (2005) afirmam que alguns materiais encontrados nos resíduos 

urbanos são considerados perigosos, e consequentemente devem ser separados do lixo comum para 

que seja dada uma destinação específica depois de descartados. Entre eles incluem-se: materiais 

para pintura: tintas, vernizes, solventes, pigmentos; produtos para jardinagem e tratamento de 

animais: repelentes, inseticidas, pesticidas, herbicidas; produtos para motores: óleos lubrificantes, 

fluidos de freio e transmissão, baterias; outros itens: pilhas, frascos de aerossóis e lâmpadas 

fluorescentes (MANO, PACHECO e BONELLI, 2005, p.100). 

 Vale ressaltar que: 

 

No Brasil, a geração de resíduos sólidos vem crescendo, porém a sua destinação 

ainda não é ambientalmente adequada. Algumas leis que abordam o gerenciamento 

desses resíduos existem, porém poucas são aquelas que incentivam a reciclagem. 

As principais dificuldades da reciclagem no país estão calcadas na falta de 

incentivo fiscal e de programas de coleta seletiva (NANI, 2009, P.27). 

 

 

 Nani (2009) afirma que é necessário distinguir duas ações distintas que devem ser tomadas: 

uma é a conscientização do poder público, que na maioria das vezes deixa a questão ambiental 

dentre as últimas opções de investimento, a outra refere-se à importância de conscientizar a 

população para os benefícios da redução do lixo e a importância da reciclagem. Portanto, os 

incentivos à coleta seletiva e ao desenvolvimento de planos de gerenciamento de resíduos torna-se 

necessário na resolução do problema do lixo. 

 Destaca-se a necessidade de desenvolvimento de instrumentos como: adoção de incentivos 

para quem produzir e consumir sem deixar passivo ambiental; instituição do bônus ambiental para 

os municípios que desenvolvem atividades de coleta e segregação do lixo; programa de 

gerenciamento integrado para reutilização do resíduo (NANI, 2009, p. 29).  

Neste caso, a necessidade de saber como e o que fazer com o lixo produzido é de grande 

importância, sendo assim, apresenta-se como a gestão municipal do município de Francisco 

Beltrão-PR vem buscando fazer, desde 2001, para dar destino o lixo e como está procedendo para 

que o mesmo seja separado antes  do recolhimento  pelos garis. 

 

 

2.1 A Produção de Resíduos Sólidos o Caso do Município de Francisco Beltrão/PR 
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O município de Francisco Beltrão/PR, se localiza a Latitude 26º04’52” S e Longitude 

53º03’18” O, com uma área de 735 Km
2
 possui segundo censo de 2010 (IBGE) 78.957 habitantes, 

sendo que 11.501 residem na zona rural e 67.456 na área urbana.   

Segundo Silva e Martinello (2010), a história do município de Francisco Beltrão está ligada 

ao processo de povoamento do Sudoeste paranaense, sendo que começou a ter maior ênfase a partir 

de 1943, quando o então presidente Getúlio Vargas criou a Colônia Agrícola Nacional General 

Osório a (CANGO). Desperta-se assim, o interesse de pessoas de vários lugares, principalmente de 

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Foram estes gaúchos e catarinenses, descendentes de 

imigrantes italianos, alemães e poloneses, juntamente com os caboclos e habitantes que vieram e 

formaram a população que reside em Francisco Beltrão/PR. No mapa 01 é possível observar a 

localização do município em relação ao Brasil, Paraná e Sudoeste do Paraná. 

 

Mapa 01. Localização do município de Francisco Beltrão/PR. 
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Segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES), no ano de 1970 a maior parte da população de Francisco Beltrão se concentrada na 

zona rural, sendo que o grau de urbanização era de apenas 36%, a partir daí a população urbana 

começou crescer cada vez mais e foi os anos de 1980 que marcou esta mudança, quando o grau de 

urbanização atingiu 58%. No ano de 1996, atingiu 79%, mas, segundo Mondardo (2007), isso 

ocorreu devido às várias indústrias que se instalaram no município. Essa mudança do rural para o 

urbano pode ser visualizada no gráfico 01 a seguir. 

 

Gráfico 01. População Rural e Urbana - Francisco Beltrão - PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário.                

Org: Ivanir Ortega Rodrigues da Silva/2011. 

 

Já nos anos 2000, a população urbana cresceu e alcançou um crescimento de 83,96%, sendo 

que esse aumento no número populacional e também na questão da urbanização, fez com que ao 

longo dos anos o município fosse produzindo cada vez mais resíduos sólidos, para isso houve a 

necessidade, segundo Silva e Martinello (2010), de um investimento por parte da gestão municipal 

em dar um destino adequado aos resíduos sólidos do município, pois até o ano de 2000, todo o lixo 

produzido pela população beltronense era jogado a céu aberto no lixão na comunidade de Água 

Branca, este recebia todo tipo de resíduo: o hospitalar, industrial e o doméstico.  

Em 2001, a prefeitura municipal começou a operacionalizar o Aterro Sanitário que se 

localiza na comunidade da linha Menino Jesus, no município de Francisco Beltrão-PR. Até o ano de 

2000, segundo informações da Secretaria de Agricultura e Urbanismo, todo o lixo produzido pelos 

municípios de Francisco Beltrão e Marmeleiro era depositado a céu aberto. 
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  A prefeitura de Francisco Beltrão-PR - gestão municipal de 2001/2004 – para instalar um 

aterro sanitário precisou de muita procura para encontrar e adquirir as terras adequadas, a 

dificuldade ocorreu, principalmente pela formação geomorfológica da região do Sudoeste do 

Paraná, a qual é caracterizada por erupções vulcânicas, ou seja, com caracterização de rochas 

basálticas. Sendo que para a instalação de um aterro é necessário que o terreno tenha no mínimo 8 a 

10 metros de solo decomposto, além de verificar a profundidade dos lençóis freáticos, crescimento 

das indústrias, bairros ou comunidades muito próximos do local. 

 A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR localizou um terreno com as características 

adequadas para a instalação do aterro municipal, o qual está sendo construído por células desde 

2001, é uma área que possibilita escavar até 14 metros sem encontrar a rocha mãe.  Possui uma área 

de 22 hectares e recolhem 60 toneladas de lixo ao dia, cada célula tem 3 m de profundidade e 50 de 

extensão é um sistema de pirâmide, pois aproveitam o declive do terreno. 

 No ano de 2003, a responsabilidade passa a ser divididas com o núcleo empresarial e 

industrial de Francisco Beltrão, para que desta forma ocorra à destinação correta dos resíduos 

produzidos, para que não sejam depositados no aterro. 

 Para que um aterro sanitário funcione dentro das exigências ambientais, precisa-se haver 

acompanhamento e plano de manejo adequado, no entanto, observou-se neste estudo que utiliza, 

devido exigências do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), geomembrana utilizada para fazer a 

impermeabilização do solo. Os drenos tem o formato de uma espinha de peixe, os quais são 

verticais com saídas de gases e canalizações que levam o chorume para lagoas.        

Ressalta-se que geomembrana é uma manta de liga plástica, elástica e flexível e sua 

principal utilização é em lagos artificial de decantação e aterros sanitários para evitar a 

contaminação do solo e lençóis freáticos.  

No local pesquisado há lagoas para onde se encaminha o chorume, lagoas anaeróbica, 

aeróbica e decantativa ou lagoa final, onde as bactérias fazem o processo de tratamento e por este 

motivo cuidam para não jogar graxa no aterro, pois pode ocorrer à mortandade dessas bactérias, e se 

isso ocorrer não consegue fazer o tratamento que perpassa as fases de Diluição, Decantação e 

Flotação. Nas fotos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 tem-se a visita ao aterro sanitário.  
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Foto 01. Um dos caminhões que recolhe o lixo          Foto 02. Retirada de solo para cobrir o lixo 

na área urbana e rural do Município.                           e em seguida fazer a compactação.  

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

Fonte: Ortega/2010.                                                        Fonte: Ortega/2010. 

 

Foto 03. Local onde se despeja o lixo, em seguida    Foto 04. Lagoa anaeróbica. 

é coberto por terra.                                   

 

 

 

  

 

    

      

 

 

 

 

 

   

 Fonte: Ortega/2010.                                                         Fonte: Ortega/2010. 

 

    Foto 05. Lagoa aeróbica.                                          Foto 06. Lagoa decantativa ou lagoa final.                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Ortega/2010.                                                            Fonte: Ortega/2010. 
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O município de Francisco Beltrão/PR trabalha com a reciclagem, por meio da separação do 

lixo, para aumentar a vida útil do aterro.  

 Para isso, criou-se um projeto juntamente com a Associação dos Catadores de Papel no ano 

de 2007, chamado Cidade Limpa, o qual se iniciou no bairro Nossa Senhora Aparecida como um 

projeto piloto, monitorado semanalmente. Foi a partir deste projeto que se efetivou a coleta seletiva 

no município. Também, a partir dele, os alunos das escolas passaram a receber informações para 

separar o lixo reciclável do lixo orgânico nas suas residências. 

 Em 2007, a Associação dos Catadores de Papel recolhia mais de 100 toneladas/mês de 

material reciclável, com o projeto e o incentivo a reciclagem passou a recolher 200 toneladas/mês. 

O município disponibilizou a população sacos de ráfia (na cor amarela) para separar o lixo, nele 

armazenam o reciclável. Na foto 07 a seguir, podemos visualizar como ficou esta parte do processo. 

 

Foto 07. Caminhão da Associação dos Catadores passando no bairro Cristo Rei para recolher os resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Ortega/2010 

 

Segundo informações obtidas da gestão 2009/2012, com o atual coordenador do projeto, a 

coleta domiciliar e comercial realiza-se no centro diariamente, e nos demais bairros de duas a três 

vezes na semana. E no caso da coleta seletiva, segue-se um calendário que é possível observar na 

imagem da foto 08 a seguir. 
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                              Foto 08. Calendário da coleta seletiva 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   

 

 

 

 

       Fonte: Ortega/2010 

 

A coleta de pneus é realizada todos os sábados pela manhã no bairro da Cango, no chamado 

Eco-ponto, onde a população e as empresas levam os pneus usados. A seguir na foto 09, observe o 

local de recolhimento dos pneus usados. 

 
                           Foto 09. Central de recolhimento de pneus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Ortega/2010 
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 Quanto às embalagens de agrotóxicos, é uma empresa terceirizada que recolhe, para as 

lâmpadas e lixo eletrônico ainda não existe coleta deste tipo de material, mas segundo a gestão 

municipal atual, até final de 2011 pretende dar a destinação correta para estes resíduos.  

  Em contato com a secretaria de meio ambiente em fevereiro de 2012, nos foi informado que 

o manejo de resíduos eletroeletrônicos e lâmpadas estão sendo recolhido em eco pontos na cidade, 

os quais são possíveis de ser visualizado no quadro 01 a seguir. 

 

   Quadro 01. Eco pontos de Francisco Beltrão-PR. 

Eco pontos dos Resíduos Eletroeletrônicos Lâmpadas

Eletrônica Cambui Componentes eletrônicos

Rua: Florianópolis - 965 - Bairro Alvorada
Ítalo Supermercado - Rua Tenente Camargo – 1000

Cia da Informática - Rua Sete de Setembro - 159

- Bairro - Cristo Rei
Ítalo Cidade Norte - Av. Atílio Fontana s/n

IGS Informática - Rua: Maranhão - 149 - Centro

Bacell Tech - Av Júlio Assis Cavalheiro - 559 -

Centro

Eletrônica Scotti - Av. Julio Assis Cavalheiro -

191 - Centro

Eletrônica Tabajara - Rua: Antonio de Paiva

Cantelmo - 110 Centro

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente/2012               Org: Ortega/2012       

 

Diante de tantos problemas ambientais, a questão dos resíduos sólidos precisa ser analisada 

com muito rigor, porque a degradação ambiental é prejudicial não só a saúde, mas ao meio 

ambiente. O lixo, segundo Fedato, Silva e Leme (2009) é hoje uma das mais sérias ameaças à vida 

no planeta, por três razões fundamentais: a quantidade, a falta de lugar para depositá-lo, os e os 

perigos tóxicos (substâncias químicas prejudiciais à saúde do homem e do meio ambiente). 

Atualmente, o Brasil acumula lixo à medida de 1 quilo por pessoa a cada dia, já nos Estados 

Unidos, a proporção é maior de 2,5 quilos por pessoa /dia. Por outro lado, há atualmente cerca de 70 

mil substâncias químicas comercializadas em todo o mundo, das quais 35 mil são consideradas 

potencialmente danosas à saúde humana, e grande parte disso vai parar no lixo.   

  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao realizar este estudo observou-se que a produção de resíduos sólidos cresce de forma 

exorbitante, pois o consumismo se tornou o principal objetivo da sociedade o qual gera cada vez 

mais resíduo. O interessante é que na maioria dos casos, o consumidor não se sente responsável em 

destinar de forma correta o lixo que adquiriu e/ou produziu, acredita que se realizar a separação dos 

resíduos em sua residência está realizando um trabalho que deveria ser da gestão pública. 

Contudo, a questão dos resíduos sólidos deve ser um problema de toda a sociedade. No caso 

do município de Francisco Beltrão, os métodos utilizados na destinação é a coleta seletiva com a 

participação da população e a destinação em aterro sanitário, mas é importante salientar que ainda 

se faz necessário uma maior participação da população e para isso acredita-se que é necessário 

haver programas de orientação para melhor compreensão sobre o assunto. 

No entanto, conclui-se que é necessário que todos os municípios brasileiros encontrem 

dentro de suas capacidades morfológicas, maneiras de destinação correta, pois mais de 50 % dos 

mesmos ainda destinam seus resíduos a céu aberto, além disso, há necessidade de mudanças de 

hábitos e atitudes diante da elevada produção de resíduos sólidos, ainda há muito a fazer sobre essa 

questão.  
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RESUMO 

Esta análise de caso é um esforço de reflexão, compreensão, contextualização e práxis da Dinâmica 

da Construção do Território no Quilombo Cafundó. A formação territorial do Quilombo Cafundó e 

das comunidades tradicionais é reflexo das disputas e conflitos territoriais que configuram uma luta 

intensa por terra e por território. Tais conflitos locais são vivenciados entre posseiros, grileiros, 

empresas privadas, Estado e quilombolas. A disputa por esse território é tão complexa que exige 

dos quilombolas a reinvenção política do seu modo de vida, construindo experiências que façam 

contraposição concreta ao modelo capitalista de monocultura, concentração fundiária e degradação 

ambiental. Além disso, há a problemática racial advinda dos fatos históricos e atuais que relegou os 

negros a lugares sociais marginalizados no Brasil. Sendo assim, realizou-se uma reflexão crítica do 

processo de formação territorial do Cafundó, a partir da concepção geográfica, que não restringe o 

entendimento de território apenas ao espaço físico, incluindo outros elementos como os históricos, 

sociais, políticos, culturais e econômicos. 

PALAVRAS-CHAVE: quilombo, território, conflito, meio ambiente, identidade. 

 

RESUMEN 

El presente análisis de caso es un esfuerzo de reflexión, comprensión, contextualización y práxis de 

la dinâmica de la construcción  de territorio del Quilombo Cafundó. La formación territorial del 

quilombo Cafundó y de las comunidades tradicionales refleja las disputas y conflictos territoriales 

que se configuran en una lucha intensa por la tierra y por el territorio. Tales conflictos en el 

quilombo de Cafundó son vividos entre personas que no tienen título de las tierras donde viven, 

ocupantes de tierras públicas, empresas privadas, Estado y los quilombolas. La disputa por el 

territorio del quilombo de Cafundó es tan compleja que exige de los quilombolas la reinvención 

política de su modo de vida, construyendo experiencias que se contraponen concretamente al 

mailto:quilombonoticias@gmail.com
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modelo capitalista de monocultura, la concentración de grandes extensiones de tierra y la 

degradación ambiental. A pesar de ello, existe la problemática racial devenida de hechos históricos 

y actuales que relegó a los negros a lugares marginalizados en Brasil. Siendo así, se realizó uma 

reflexión crítica del proceso de formación territorial de Cafundó, a partir de la concepción 

geográfica que no restringe el entendimiento del territorio apenas al espacio físico, incluyendo otros 

elementos como históricos, sociales, políticos, culturales y económico . 

PALABRAS-CLAVES: quilombo, territorio, conflicto, medio ambiente, identidad. 

 

ABSTRACT 

This case study is an effort of reflection, understanding, and practice of contextualization Dynamic 

Construction of the Quilombo Territory Outback. The formation of territorial Quilombo Outback 

and traditional communities is a reflection of disputes and territorial conflicts that shape an intense 

struggle for land and territory. Such conflicts are experienced between local squatters, squatters, 

private companies, state and maroon. The dispute over that territory is so complex that it requires 

the reinvention of politics Maroons their way of life, building experiences that make concrete 

opposition to the capitalist model of monoculture, land concentration and environmental 

degradation. Moreover, there is the issue of racial arising historical facts and current which 

relegated blacks to marginalized social locations in Brazil. Thus, there was a critical reflection of 

the formation process of territorial Outback, from the geographical design, which does not restrict 

the understanding of territory only to physical space, including elements such as the historical, 

social, political, cultural and economic. 

KEYWORDS: maroon, quilombo, territory, conflict, environment, identity. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A formação histórica do território do Quilombo Cafundó inicia-se com a doação das terras, 

em meados do século XIX, pelo senhor de escravos Joaquim Manuel de Oliveira a Joaquim 

Manuel de Oliveira Congo – trazido da África para o Brasil como escravo em 1840, aos doze anos 

de idade, para trabalhar na fazenda de Joaquim Oliveira. Tais doações eram “reservadas para 

alguns escravos eleitos do senhor, no medo que o senhor tinha de pagar numa outra vida os 

sofrimentos infligidos aos escravos nesta, na compra de indulgências por parte da escrava na 

cozinha, ou até mesmo na cama do senhor” (VOGT; FRY, 1996, p. 69). 

Nos séculos anteriores ao XIX, eram incomuns estas doações de terra conjuntamente à 

alforria, tendo sido apenas uma minoria de escravizados “beneficiados” desta forma. Estas doações 

eram concretizadas em testamentos e efetivadas após a morte dos senhores. Para os escravizados, a 

permanência nas terras possibilitaria a continuidade de um modo de vida que construíram nos 

territórios em que foram estabelecidos, com suas culturas e costumes tradicionais. Segundo 
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Almeida (2008, p. 3): “O território incorpora a identidade coletiva”, o que também fortalece as 

lutas pelo espaço ou território de resistência.  

Neste sentido, os quilombolas do Cafundó têm como origem esse processo citado, mas 

observa-se que no Brasil houve outras formações de Quilombos, não apenas através de doações 

dos senhores de terras às famílias dos escravizados, mas também através da compra de terra pelos 

mesmos. É o caso, por exemplo, do Quilombo Júlia Mulata, localizado no Município de 

Luislândia, na região norte do Estado de Minas Gerais, que teve seu território formalmente 

comprado em 1947
1
, pelo o alforriado Júlio Mulato. Tal território comprado era de 780 h. restando 

atualmente apenas 2%, já que o restante do seu território foi espoliado. 

Dessa forma, entende-se que os Quilombos não foram apenas movimentos de resistência e 

rebeldia, como o senso comum e alguns teóricos da historiografia registram. Nesse sentido, a partir 

da Lei de Terras de 1850, se observa que no território brasileiro só se facilitou o plano dos grandes 

fazendeiros de registrar terras griladas, na maioria das vezes ocupadas por negros, indígenas, 

camponeses e outros. 

Nesse processo, alguns fazendeiros vão se deslocando para outros Estados, além dos seus 

de origem, concentrando enormes extensões de terra e formando imensos latifúndios. Tais leis só 

legitimavam os interesses da elite hegemônica desse período, dificultando o acesso à terra aos 

negros, índios e camponeses. Segundo José de Souza Martins: 

 
A Lei de Terras de 1850 e a legislação subsequente codificaram os interesses 

combinados de fazendeiros e comerciantes, instituindo as garantias legais e 

judiciais de continuidade da exploração da força de trabalho, mesmo que o 

cativeiro entrasse em colapso. Na iminência de transformações nas condições do 

regime escravista, que poderiam comprometer a sujeição do trabalho. Importava 

menos a garantia de um monopólio de classe sobre a terra, do que a garantia de 

uma oferta compulsória de força de trabalho à grande lavoura. De fato, porém, 

independentemente das intenções envolvidas, a criação de um instrumental legal e 

jurídico para efetivar esse monopólio, pondo o peso do Estado do lado do grande 

fazendeiro, dificultava o acesso à terra aos trabalhadores sem recurso. (MARTINS, 

1998, p. 59). 

 

No estado de São Paulo, como em outras regiões do Brasil, os territórios quilombolas 

foram se espacializando de formas diversas, antes ou depois da Lei Áurea de 13 de Maio de 1888, 

que “dava fim à escravização negra”. O Cafundó, especificamente, se formou depois da Lei de 

Terras de 1850, a partir 1877. Está localizado na região de Sorocaba, sudoeste do estado de São 

                                                           
1
 Contexto relatado no 1º Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis de Brasília de Minas, Livro 16, fls 4; 1º Região 

Norte do Estado de Minas Gerais. 
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Paulo, no município Salto de Pirapora (como mostra o Mapa 1), e se insere na complexa questão 

fundiária no Brasil, posto que a doação das terras para a família de Joaquim Manuel de Oliveira 

Congo nunca foi respeitada pelos parentes do doador e grileiros da região. 

 

 

 

O território do Cafundó, atualmente dividido em quatro áreas, apresenta uma complexidade 

fruto do processo de grilagem sistemática, com ênfase a partir de 1960, momento a partir do qual 

se analisam aqui os conflitos e a violência. Esse processo de negação das terras de quem realmente 

é dono, como os quilombolas, indígenas e outros, se contextualiza em um processo de exclusão 

étnico-racial, social e histórica, que faz refletir sobre as categorias presentes no processo histórico 

de exclusão social no Brasil. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia de análise aplicada neste artigo sobre o Quilombo Cafundó se deu 

coletivamente com os quilombolas, com objetivo de analisar os fatos que ocorreram e ocorrem em 

seu território. Para situar tal contexto, foi realizado um trabalho de campo baseado em entrevistas 

com as lideranças quilombolas, com equipe técnica da Coordenadoria de Assistência Técnica 
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Integral - CATI, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a Coordenação 

Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ, e reuniões na 

Fundação Cultural Palmares - FCP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP. 

Essas informações foram complementadas com levantamento bibliográfico entre periódicos, 

artigos e livros. 

Além disso, este trabalho de campo se dá através de entrevistas com os quilombolas do 

Cafundó; com Carlos Henrique Gomes, da assessoria de quilombos da Fundação Instituto de 

Terras do Estado de São Paulo (ITESP), sobre o contexto das terras analisadas; entrevista com 

Maurício Reis, Diretor de Proteção do Patrimônio Afro-Brasileiro, da Fundação Cultural Palmares 

(FCP), sobre os certificados de reconhecimento dos territórios quilombolas; entrevista com 

Givânia Maria da Silva, Coordenadoria-Geral, da Coordenação Geral de Regularização de 

Territórios Quilombolas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA – DF). 

 

 

2.1 Localização e Histórico do Quilombo Cafundó 

 

 

A formação do território do Cafundó provém das junções familiares dos negros (as) do 

Quilombo Caxambu com os negros (as) do Quilombo Cafundó e as extensões dos territórios eram 

grandes em meados do século XIX. Um dos territórios pertencia a Joaquim Manoel de Oliveira, 

que escravizou Joaquim Congo, Ricarda e seus filhos, Antônio e Ifigênia. Ricarda casou-se com 

Joaquim Manoel de Oliveira Congo em 1855, mas só depois do falecimento do Joaquim Manoel 

de Oliveira, em 1877 - e nove anos depois da sua morte - é que Ricarda, Joaquim Congo e seus 

filhos se tornaram donos do território do Cafundó. 

 
As duas filhas de Ricarda e Congo, Ifigênia e Antônia, que ficaram morando com 

eles no Cafundó, deram origem às linhagens Almeida Caetano e Pires Pedroso. 

“Antônia casou-se com Joaquim Pires Pedroso, descendente de escravos e Ifigênia 

casou-se com Caetano Manoel de Oliveira, originário do Caxambu, localizado do 

outro lado do rio Sarapuí”. No contexto duas filhas de Ifigênia e Caetano casaram-

se com dois irmãos do Caxambu. Trata-se dos casais: Maria Augusta, José 

Norberto Rosa de Almeida, Olívia e Antônio Norberto Rosa de Almeida, que 

ficaram morando no Caxambu até meados da década de 1940. (Relatório Técnico-

Científico sobre a Comunidade de Quilombo Cafundó/salto de Pirapora: Instituto 

de Terras do Estado de São Paulo, 1999, p.32). 
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Porém, grande parte do território do Cafundó, na década de 1940, já estava em processo 

sistemático de grilagem por grupos de latifundiários: “Ao longo dos anos, a partir das doações e na 

medida em que o valor das terras ia aumentando, o Quilombo foi sendo alvo da cobiça de 

fazendeiros vizinhos, que pouco a pouco ocupavam as áreas adjacentes” (Relatório Técnico-

Científico sobre a Comunidade de Quilombo Cafundó/salto de Pirapora: Instituto de Terras do Estado de 

São Paulo, 1999, p.54). Em alguns casos, os escravizados ficavam submetidos, pelo contexto do 

período, a trabalhar para aqueles que haviam se tornado ilegalmente proprietário das terras. 

Algumas vezes, esta relação de subordinação se estabelecia sem que os quilombolas 

tivessem que abandonar completamente seu território. Os direitos ao território para os negros do 

Cafundó nunca foram respeitados por estes grupos de fazendeiros que já agiam progressivamente 

na região de Sorocaba, apesar de o território ser registrado junto aos cartórios e órgãos 

governamentais criados para esta finalidade. 

Neste sentido, se constituiu um grupo que se perpetuou e construiu uma identidade frente à 

população regional, identidade esta baseada em valores e aspectos culturais que trazem a marca de 

sua ascendência africana, como a cupópia. A identificação com seu território foi responsável pela 

permanência das famílias no Quilombo. Os quilombolas do Cafundó mantêm um dialeto chamado 

cupópia, uma língua africana, derivada do banto, principalmente do quimbundo. “A cupópia, 

nome que se dá à mistura de três dialetos angolanos: o kikongo (falado no norte de Angola), o 

kimbundo (do centro do país) e o umbundo (do sul), um dialeto que resiste ao tempo apenas por 

meio da fala”. (Revista Terra, 03/2006). 

O território se configura espacialmente a partir de formas múltiplas de resistência para 

mantê-lo. No entanto, os conflitos só aumentaram desde o momento da doação. Isso gerou a 

construção de uma identidade forte com seu lugar fundamentada em realizações materiais e 

imateriais. As famílias do Cafundó se diferenciam da população regional, em função de aspectos 

culturas, danças, dialeto e rezas que sempre foram elementos concretos na formação histórica do 

território. Hoje os desafios dos são complexos em função dos grupos e sujeitos envolvidos no 

contexto da disputa pelas terras e pelo território. 

 

 

 

2.2 Contextualização do Quilombo Cafundó no Município de Salto de Pirapora 
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O município de Salto de Pirapora, onde se localiza o território do Quilombo Cafundó, se 

integra aos municípios da região administrativa de Sorocaba, como mostram a Figura 1. A 

extensão do território de Salto é de 281 km², o tipo de vegetação é Mata Atlântica e Salto de 

Pirapora é banhado pelo Rio Pirapora, de onde se originou o nome da cidade. “Na linguagem Tupi 

Guarani, Pirapora quer dizer Salto de Peixe”. Em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, o município de Salto tinha quase 40 mil habitantes. Sendo que o 

aumento entre 1991 e 2009 foi de 56,3%. 

 

 

 

As mudanças ocorridas no território de Salto de Pirapora se integram numa seqüência 

histórica complexa, que abarca a expulsão sistemática dos índios, negros e camponeses de suas 

terras. O desenvolvimento de Salto faz parte de um processo desigual, de um sistema construído 

por grupos de lavradores, operários, grileiros, latifundiários e outros - em sua maioria, de 

ascendência européia. 

As primeiras atividades que ocorreram nos séculos anteriores em Salto foram através de 

carros puxados por bois, que tinham como finalidade o transporte dos produtos agrícolas locais, 

tais como arroz, feijão e batatas para outras cidades do Estado de São Paulo. Observa-se também 

uma acelerada degradação ambiental, via desmatamento, fruto da dinâmica inicial ligada aos 

transportes de madeira, que vinham associados com a idéia do desenvolvimento, mas 
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desenvolvimento claramente desigual. Segundo o Diretor de Cultura do município e Salto de 

Pirapora, 

 

Os primeiros habitantes em Salto eram os índios, depois vieram os Jesuítas, mesmo 

que por pouco tempo, à procura de ouro. Os portugueses e os negros trazidos do 

continente africano, e também de outras regiões do Brasil, como por exemplo, do 

Nordeste e Minas Gerais para trabalhar como escravos nas monoculturas das terras 

das casas grandes da região e os italianos no processo. As monoculturas que havia 

em 1818, conforme os interesses dos senhores eram café, chá, algodão e cana de 

açúcar, havia também quatro grandes engenhos de açúcar. (Entrevista com o 

Diretor de Cultura do Município de Salto de Pirapora, em 04/09/2010). 

 

Nesse contexto, os grupos de portugueses e italianos em sua maioria foram se deslocando 

da cidade de São Paulo rumo à região sudoeste do Estado de São Paulo, se comportando como 

“bons cidadãos, que desbravavam as nossas matas e expulsavam o índio para lugares mais 

remotos” (AZEVEDO, 1987, p. 157). A principal fonte de riqueza por mais de três séculos no 

território brasileiro, e em Salto de Pirapora com ênfase no século XIX, foram os negros, que no 

período da escravidão, foram a “peça” fundamental da riqueza dos fazendeiros e latifundiários. 

Nesse sentido: 

 

O principal capital do fazendeiro estava investido na pessoa do escravo, 

imobilizado como renda capitalizada, isto é, tributo antecipado ao traficante de 

negros com base numa probabilidade de ganho futuro. O fazendeiro comprava a 

capacidade do escravo criar riqueza. De fato, a terra sem trabalhadores nada 

representava em termos econômicos; enquanto isso, independentemente da terra, o 

trabalhador era um bem precioso. (MARTINS, 1998, p.26). 

 

A expansão do café e o crescimento da produção nas primeiras décadas do século XIX, no 

Estado de São Paulo, ocasionaram a vinda de muitos negros (as) de outros estados do Brasil e do 

Continente africano, como já foi colocado, para trabalhar na plantação e na colheita do café. 

Calcula-se que na região de Sorocaba havia, aproximadamente, em meados do século XIX “3.070 

escravos.” (FILHO, 2000, p.29). 

Esse fato foi extremamente significativo para a economia do café, porque no decorrer do 

processo houve algumas leis proibindo o tráfico negreiro e, conseqüentemente, uma intensa 

elevação no valor dos escravos, visto como mercadoria e não como ser humano. A região de 

Sorocaba e do Vale do Ribeira, onde se concentra o maior número de Quilombos do Estado de São 

Paulo, passou também por esse contexto, e precisou suprir as demandas dos crescentes territórios 

cafeeiros durante todo o século XIX: 
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O afluxo de escravos se daria mais continuamente à capitania paulista com a 

instalação da grande lavoura de açúcar pelo interior. O abastecimento desses 

elementos se faria através de sua entrada pelo porto do Rio de Janeiro, que 

substituía rapidamente o porto de Santos nessa função. Antes das plantações de 

cana-de-açúcar serem substituídas pelo café, o seu predomínio foi elevado, 

principalmente em algumas áreas do oeste paulista. Campinas, por exemplo, se 

firmara como centro comercial, tanto da cana-de-açúcar, como de alimentos. Em 

várias regiões de São Paulo, podia-se observar a instalação de canaviais 

trabalhados pelos escravos. Porém é o café, de fato, o produto apontado como o 

responsável pela predominância da mão-de-obra escrava negra. (CARRIL, 1995, p. 

53) 

 

Outro aspecto preponderante observado durante o processo sócio-histórico dinâmico do 

território de Salto de Pirapora foi o troperismo – muitos tropeiros “iam ao sul do Brasil comprar 

tropas para revenderem na feira de muares de Sorocaba que se tornou muito conhecido em todo o 

país” (FILHO, 2000, p.28). Sendo assim, Salto vai se desenvolvendo e adquirindo feição de 

cidade, até que na década de 1950 do século XX se configura como município da região 

administrativa de Sorocaba. 

Neste contexto, o que observamos e analisamos é que o desenvolvimento da cidade de 

Salto foi desde o início voltado para a extração desenfreada, na exploração de minério, como por 

exemplo: os “minerais não-ferrosos, metais preciosos, utilizados pelas indústrias metalúrgica e 

siderúrgica, também xisto argiloso 5”, como é extraído no Quilombo Cafundó pela Mineradora 

Ouro Branco, com a finalidade de fazer cimento. Nesse sentido, em 30 de dezembro de 1953, Salto 

de Pirapora se configura como município, a partir daí, economicamente segue a gênese da 

industrialização baseada na extração e industrialização dos minérios. 

A gênese da industrialização e as remodelações do território de Salto de Pirapora se 

impõem, tanto no meio urbano como no meio rural, a partir principalmente do fim da Segunda 

Guerra Mundial, sendo que a partir de 1960 do século XX, outras empresas vão se instalando com 

certa diversidade de atividades e exercendo uma forte influência na economia de Salto, como por 

exemplo, a Indústria Química Hokko do Brasil, além das indústrias de embalagem, de móveis, 

rações diversas, cerâmica e frigorífico. 

Sendo assim, tais períodos a partir de 1960 se configuram como um meio técnico-

científico- informacional, que segundo Milton Santos; “é, o momento histórico no qual a 

construção ou reconstrução do espaço se dará com um crescente conteúdo de ciência e de técnicas” 

(Santos, 1996, 132). Em Salto o fato preponderante é a indústria calcária que desconfigura alguns 

locais com erosões, como no Quilombo Cafundó, cujos impactos ao meio ambiente são 

irreversíveis como demonstrado nas Fotos 01 e 02. 
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  Foto: 01. Área D do Quilombo Cafundó      Foto: 02. Áreas D do Quilombo Cafundó 

 

A principal atividade econômica que se espacializa por décadas em Salto, além do 

eucalipto que é atual, é a extração desenfreada de calcário, encontrado em grandes extensões, 

inclusive no próprio Quilombo Cafundó. “Existe a especulação de que o minério que há no 

município de Salto de Pirapora apresenta características que o colocam entre os de melhor 

qualidade encontrados no país”
2
. 

A extração de calcário, em algumas situações, acontece ilegalmente a céu aberto, como 

demonstram as figuras acima. Esse método de exploração dos recursos naturais “é o mais 

econômico e usado no município”
3
. Para que esse método se constitua, são construídas grandes 

valas no território onde as pesquisas dos técnicos indicarem que o veio de mineral é de melhor 

qualidade. 

Com passar do tempo às valas construídas no território vão ganhando extensão e 

profundidade, chegando a se tornarem lixo devido à qualidade do material extraído. Na conjuntura 

da extração são encontrados nas escavações “os lençóis d´água cativo
4
, o que leva um 

bombeamento ininterrupto, enquanto o Porto de Areia é utilizado.”
5
 A degradação do solo é 

evidente no processo de extração do minério, que deixa buracos imensos destruindo toda a 

biodiversidade que há no território e assoreando os rios, como ocorrido com o rio Sarapuí, que se 

localiza no município de Salto de Pirapora. 

                                                           
2
 Notícia fornecida pelo jornal Folha de Salto de Pirapora, dezembro de 1993. 

3
 Informação coletada no Jornal Folha de Salto de Pirapora, dezembro de 1993. 

4
 Diz-se do aquífero que se encontra entre duas camadas impermeáveis. Mesmo que aquífero artesiano. A 

importância da água subterrânea é muito grande para os grupos humanos, condicionando certos tipos de habitat. Esse 

tipo de depósito d’água é o menos visível, e o mais difícil de ser medido, tendo em vista a sua situação interna, isto é, 

abaixo do solo. Guerra, A. T. e Guerra, A. J. T. Novo Dicionário geológico-geomorfológico. Editora Bertrand Brasil, 

2001. 
5
 Informação coletada no Jornal Folha de Salto de Pirapora, dezembro de 1993. 
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A expansão da monocultura de eucalipto muito bem articulada entre Estado e setor privado, 

também marca o contexto fundiário do município e a dinâmica territorial do Quilombo Cafundó, 

como veremos a seguir. A população do município está empregada como funcionário concursado, 

empregada doméstica, zelador de chácaras ou empregado, mas a maioria da população trabalha no 

município de Sorocaba ou na empresa Votorantim Cimento no município de Votorantim. 

 

 

2.3 Dinâmica Territorial do Quilombo Cafundó 

 

 

Entende-se agora na dinâmica territorial do Cafundó, partindo do século XX e em especial 

destacamos, a grilagem sistemática, que esteve associado ao processo de espoliação de terras que 

estava ocorrendo no município de Salto já algumas décadas atrás de 1960. 

Nesse sentido, para se ter idéia da complexidade das transformações ocorridas na dinâmica 

territorial, o território atual ocupado pelos (as) quilombolas do Cafundó é a área A de 09has, mas a 

área total em litígio é de 210 há, que está dividida em quatro áreas, são elas: a citada A cuja 

extensão é de 09 ha, a B, 36ha, a C, 35 ha, e a D, 130 ha. Estes atuais 210 hectares correspondem 

ao que restou da grilagem, muito presente no município de Salto de Pirapora, como em quase toda 

a extensão do território brasileiro. A divisão atual do território está conforme a Figura 2. 

 

Figura 2. Divisão das áreas do território do Quilombo Cafundó, conforme suas ocupações atuais 

 
 

Atualmente vivem aproximadamente 45 famílias na área A, que é fruto de um processo 

marcado pela disputa territorial e pela violência. A espoliação das terras do Cafundó está inserida 

numa estrutura do não reconhecimento da posse, segundo Marcos
6
, “por nós ser negros e pobres”, 

tal contexto é reflexo de uma arquitetura histórica nacional de profunda concentração fundiária no 

poder da elite branca brasileira. “Nesse caso, há várias estratégias, que vão da exploração à 

supressão ou à tentativa de supressão das diferenças, seja no plano político-econômico, seja no 

                                                           
6
 (depoimento oral, Marcos – 10/09/2010). 



A Dinâmica da Construção do Território no Quilombo Cafundó                                              143 

 

GEONORDESTE, Ano XXIII, n.2 

plano sócio-cultural” (RAFFESTIN, 1993, p. 132). Como veremos no desenrolar dessa análise do 

caso do Cafundó. 

Os que eram as maiores concentrações de vegetação das terras do Cafundó estão cobertas 

de pastagens naturais ou artificiais, atualmente, as áreas B e C estão ocupadas majoritariamente 

por pasto e algumas cabeças de gado e, no caso da área B, especificamente, existe uma Área de 

Preservação Permanente – APP. A área D atualmente é coberta por eucaliptos e um porto de areia, 

fenômeno muito comum na paisagem da região de Sorocaba. Diagnostica-se que os eucaliptos e o 

porto de areia trouxeram, junto com a idéia do desenvolvimento, problemas graves para a 

biodiversidade existente no território. 

A configuração da dinâmica territorial do Cafundó, que é complexa pela sua dinâmica das 

formas de espoliação e exploração dos recursos naturais, especialmente na área D, que segundo 

um dos quilombolas, é um dos símbolos da resistência do Quilombo; 

 
A área D antes era de uma biodiversidade concreta, mas principalmente depois de 

2004 a biodiversidade do território foi-se desterritorializando ano a ano e, antes dos 

eucaliptos e do porto de areia, a área era usada por nós para fazer roças, mas 

também como reserva natural, donde retiravam lenha e frutas como indaiá, 

gabiroba, tapicuru e etc., além de utilizarem as nascentes de água (Entrevista com 

membro da comunidade do Cafundó, em 15/12/2010). 

 

Sendo assim, se analisa que algumas nascentes de água no território estão secando e outras 

já secaram, segundo Marcos, que é outra figura emblemática da resistência do Cafundó, “o motivo 

das nascentes secarem e outras em processo de secar, foi os eucaliptos, porque antes de ter os 

eucaliptos corria água normal nas nascentes” (entrevista, 10/09/2010).  

Atualmente, as famílias do Quilombo usam o território para fazer roças esporadicamente e 

visam apenas à produção para o consumo, ou seja, não entram em nenhum processo de 

comercialização, portanto não geram rendas que lhes concedam autonomia financeira mínima para 

fazer a próxima safra. Desta forma, as famílias têm necessitado de algum tipo de auxilio externo, 

por exemplo: da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI, do Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo – ITESP e outras entidades, para o auxilio de compra de sementes e insumos 

agrícolas, etc. 

Porém, quase todas as famílias criam galinhas em suas terras. As áreas A e C são, na sua 

totalidade, do tipo arenoso, propício apenas para o plantio de alguns gêneros, tais como mandioca 

e amendoim, necessitando-se de um alto investimento para fazê-las produzir outros gêneros 

alimentícios; a área C é uma área declinada que passou por um processo de erosão pluvial e de 
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lixiviação a ponto de ficar com a rocha exposta e sem condições de plantar quaisquer tipos de 

culturas e no momento está sendo usada para pecuária.  

Já as terras das áreas B e D são formadas, predominantemente, por terras mais férteis – e, 

portanto, apropriadas para tipos de culturas agrícolas, mas como as áreas B, D e C estão em 

processo de desapropriação, não estão acessíveis às famílias. É importante relatar que as culturas 

agrícolas tradicionais na dinâmica do território do Cafundó são arroz, feijão, milho, batata-doce, 

mandioca, amendoim, cebola e alho. 

Em resposta à complexa e exígua atuação do Estado em não resolver a questão das terras e 

a não desapropriação das áreas até o momento, quase todos os quilombolas do Cafundó migram 

procurando trabalho como empregados fixos ou diaristas, sendo as principais atividades as de 

pedreiro, jardineiro, caseiro de chácaras e cortadores de eucaliptos. Alguns, no processo de disputa 

por terras por conta da maior exposição à mídia e envolvimento em processos judiciais, relatam 

encontrar grande dificuldade para conseguir trabalhos, fato que eles atribuem a uma espécie de 

punição por terem “ousado tentar reverter” as espoliações ocorridas nas suas terras. 

No contexto da dinâmica do território, houve algumas vendas de lotes sem documentos por 

ex-quilombolas, embora os quilombolas do Cafundó desaprovem tais vendas. A proposta do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA - SP é que os lotes de posse 

fossem regularizados, ficando fora do perímetro do território titulado do Cafundó, tal proposta, 

porém foi negada pelos quilombolas. Segundo Membro da Comunidade: 

 
Porque poderia trazer conseqüência como em outras situações ocorridas aqui no 

Cafundó, por exemplo; a venda de terra a terceiros pelo receio de que futuros 

compradores possam trazer problemas para nós, tal como o desrespeito aos limites 

das suas terras, como ocorrido em décadas passadas que houve até mortes 

(Entrevista com membro da comunidade do Cafundó, em 10/09/2010). 

 

Sendo assim, como se observa é bem conflituosa e disputada no Quilombo, por motivo de 

uma reforma agrária não concretizada, que só beneficia os grandes latifundiários e as grandes 

empresas do agronegócio que contaminam rios e degrada o meio ambiente, como já foi frisado no 

caso do Quilombo Cafundó - e a disputa territorial está vinculada a essa reforma agrária não 

resolvida. 

 

 

3 CONCLUSÃO 
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Nesse contexto, reafirmamos os desafios encontrados durante o exercício de teorizar e 

contextualizar as especificidades do território. Os pontos levantados na contextualização das 

dinâmicas do território fazem parte de um processo geográfico, histórico e concreto das formações 

dos Quilombos no Brasil e na América. 

Nesse sentido, as tipologias das intencionalidades especificamente colocadas nesta analise 

de caso, que é fruto de uma construção dialógica entre a práxis e a construção coletiva junto ao 

Quilombo pesquisado, nos auxiliou na compreensão de que conhecer a formação territorial do 

Cafundó foi fundamental para termos uma reflexão coerente das complexidades atuais das 

“questões agrárias” no século XXI. 

As categorias e conceitos que foram colocados na contextualização das especificidades das 

áreas do território, como Quilombo, território (tradicionalmente ocupado), identidade e conflito, 

somaram na analise da atualização do debate do que é Quilombo hoje, na espacialização das 

comunidades tradicionais no Brasil e das novas questões que se somam à questão agrária 

tradicional. 

As disputas no contexto do Quilombo Cafundó são concretas por terra e território, mesmo 

reconhecidos seus direitos e leis constitucionalmente, a luta continua, os conflitos vão mostrando 

suas faces, continuar lutando é o símbolo da liberdade, do respeito, da dignidade, da saúde e da 

educação daqueles que nunca foram respeitados em nada, menos em seus diretos a terra. 

Porém, ainda percebendo os diversos caminhos abertos pela pesquisa realizada e a 

necessidade de análises mais detalhadas em futuras pesquisas, esperamos que possa somar e 

contribuir com elementos e conteúdos geográficos para um entendimento concreto das “atuais” 

categorias sociais dos conflitos no campo brasileiro. 
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RESUMO 

A intensificação das políticas neoliberais a partir dos anos 1980 reduziu a participação do Estado e 

fortaleceu a ação das grandes empresas, bem como promoveu a livre expansão do capital financeiro 

internacional. Aflexibilização das leis trabalhistas gerou mais desemprego, redução salarial e 

precarização do trabalho, inclusive em áreas privilegiadas, como Europa Ocidental e Estados 

Unidos.Com base em Marx, Mészáros, Harvey e Chesnais, o presente trabalho analisa a 

precarização do trabalho no contexto da crise estrutural do capital, destacando a formação do 

mercado mundial, a tendência da taxa de utilização decrescente e as alternativas para a luta anti-

capital. 

Palavras chave: neoliberalismo; capitalismo; desemprego. 

 

ABSTRACT 

The intensification of neoliberal policies from the 1980s reduced the share of state and strengthened 

the action of large companies, as well as promoted the free expansion of international financial 

capital. The flexibilization of labor laws has generated more unemployment, wage reduction and 

precariousness of work, including privileged areas, as Western Europe and United States. Based on 

Marx, Mészáros, Harvey and Chesnais, the present study analyzes the precarization work in the 

context of capital's structural crisis, emphasizing the formation of the world maket, the tendency of 

utilization rate decreasing and the alternatives to the conflit anti-capital.  

Keywords:neoliberalism; Capitalism; unemployment 

 

RESUMEN 

La intensificación de las políticas neoliberales de la década de 1980 en adelante disminuyó la 

participación del Estado y fortaleció la acción de las grandes empresas, así como promovió la libre 

expansión del capital financiero internacional. La flexibilización de las leyes laborales generó más 

desempleo, reducciones salariales y precariedad del trabajo, incluso en las zonas privilegiadas, 

como Europa Occidental y los Estados Unidos. Basado en Marx, Mészáros, Harvey y Chesnais, el 

presente trabajo analiza la precariedad del trabajo en el contexto de la crisis estructural del capital, 
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destacando la formación del mercado mundial, la tendencia de la tasa de utilización decreciente, y 

las alternativas para la lucha contra el capital. 

Palabras clave: neoliberalismo, capitalismo, desempleo. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O avanço mundial das políticas neoliberais a partir dos anos 1980 sepultou de vez o já 

precário Estado de Bem-Estar e permitiu ao capital financeiro internacional e aos grandes grupos 

transnacionais a derrubada rápida e radical dos últimos entraves para a exploração dos recursos 

econômicos humanos e naturais, evidenciada pela diminuição da presença do Estado e fim dos 

monopólios estatais de energia, infraestrutura e telecomunicações, pela liberalização do comércio e 

pela desregulamentação do mercado de trabalho. 

Os apologistas do capital afirmavam que a excessiva proteção legal seria a causa principal 

do desemprego e que a flexibilização das leis trabalhistas seria a solução para acabar com o 

desemprego, pois possibilitaria ao capital contratar mais força de trabalho e o resultado disso foi o 

desmantelamento das legislações trabalhistas conquistadas através de grandes lutas sociais, a 

intensificação do desemprego, a redução dos níveis salariais e a precarização do trabalho, inclusive 

em áreas privilegiadas, como Europa Ocidental e Estados Unidos. 

Sob a luz das ideias de Marx, Mészáros, Harvey e Chesnais, o presente trabalho analisa a 

precarização do trabalho no contexto da crise estrutural do capital, destacando a formação do 

mercado mundial, entendido como uma válvula de escape expansionista para relativizar os limites 

absolutos do capital, a tendência da taxa de utilização decrescente que atinge a produção de bens e 

serviços, a maquinaria industrial e a própria força de trabalho e aponta alternativas para a luta anti-

capital. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

A criação do mercado mundial foi prenunciada por Marx, em pleno século XIX, quando 

verificou que o capital tem uma característica inata de encarar cada limite como uma barreira a ser 

suplantada, onde as contradições imediatas que criam estes limites são deslocadas e utilizadas como 

impulsos para a expansão aparentemente ilimitada do capital em escala cada vez mais ampliada: 
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[...] Uma condição da produção baseada no capital é a produção de um círculo 

sempre ampliado da circulação seja o círculo diretamente ampliado ou sejam 

criados nele mais pontos como pontos de produção. [...] A tendência de criar o 

mercado mundial está imediatamente dada no próprio conceito de capital. Cada 

limite aparece como barreira a ser superada. [...] O comércio não aparece mais 

aqui como uma função operando entre as produções autônomas para a troca do 

seu excedente, mas como pressuposto e momento essencialmente universais da 

própria produção (MARX, 2011, p. 332, grifos do autor). 
 

 

O processo de mundialização do capital verificado na segunda metade do século XX foi 

amplamente designado de globalização. Para Chesnais (1996, p. 24) os termos global e 

globalização foram amplamente difundidos pela imprensa econômica e financeira de língua inglesa, 

denominada pelo autor como “o veículo linguístico por excelência do capitalismo”, a partir dos 

anos 1980 e, rapidamente, passou a fazer parte do discurso neoliberal. Para ele, os termos são vagos 

e, por essa falta de nitidez conceitual, serve aos propósitos de manipular o imaginário social para 

entender a globalização como benéfica e necessária, cabendo apenas aos países realizar a adaptação 

a esse processo: 

 

Tanto mais que, no tocante ao “progresso técnico”, a globalização é quase 

invariavelmente apresentada como um processo benéfico e necessário. [...] É 

preciso que a sociedade se adapte [...] às novas exigências e obrigações, e, 

sobretudo que descarte qualquer ideia de procurar orientar, dominar, controlar, 

canalizar esse novo processo. [...] De resto, para os turiferários da globalização, a 

necessária adaptação pressupõe que a liberalização e a desregulamentação sejam 

levadas a cabo, que as empresas tenham absoluta liberdade de movimentos e que 

todos os campos da vida social, sem exceção, sejam submetidos à valorização do 

capital privado (CHESNAIS, 1996, p. 25, grifo do autor). 

 

Chesnais (1996) acrescenta que os termos mundial e mundialização são mais precisos e 

permitem introduzir a ideia da necessidade de se criar instituições políticas mundiais para tentar 

servir de barreiras ao movimento de mundialização do capital. 

Para Mészáros (2011) enquanto este mecanismo vital de autoexpansão continuar 

funcionando a crise é apenas conjuntural, podendo se apresentar em graus variados de duração, 

frequência e severidade que afetam as três dimensões fundamentais do capital (produção, consumo 

e circulação/distribuição/realização), mas esse processo de deslocamento não pode se prolongar 

indefinidamente e a crise estrutural se instala quando os limites absolutos do capital são ativados, 

não havendo mais condições de estender as fronteiras historicamente dadas do capital: 
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Com certeza, os apologistas da ordem estabelecida saúdam cada escapada da crise 

como sua vitória final, e como a refutação definitiva do marxismo. Já que eles não 

podem, nem vão pensar em termos históricos, também não conseguem 

compreender que os limites do sistema do capital podem de fato se expandir 

historicamente — por meio da abertura de novos territórios, protegidos por 

impérios coloniais, ou pelos modos mais modernos de “neocapitalismo” e 

“neocolonialismo”. Do mesmo modo, eles podem se expandir graças à colonização 

interna, isto é, pelo estabelecimento implacável de novas válvulas de escape nos 

próprios países, protegendo as condições de sua expansão sustentada por uma 

exploração mais intensiva tanto do produtor como do consumidor etc. — sem se 

livrar dos limites estruturais e contradições do próprio capital (MÉSZÁROS, 2011, 

p. 586, grifos do autor). 
 

Mészáros aponta, então, dois caminhos para a perpetuação da sobrevivência e do poder do 

capital diante do problema da ativação de seus limites absolutos: a multiplicação do seu poder em 

escala global e a intensificação do seu domínio interno. 

Com relação à primeira válvula de escape expansionista
1
, entendida como a constante 

expansão da escala de operações, o capital pôde criar o mercado mundial e relativizar os seus 

limites absolutos, ou seja, adiar o seu fenecimento. Nesse processo, o capital se impôs como o modo 

de produção dominante e, além de abrir novas rotas de suprimento de recursos materiais e humanos, 

cria também necessidades de consumo nos territórios recém incorporados à dinâmica capitalista. 

Nesse contexto, o fracasso do modelo soviético implicou também na diminuição do peso das 

fronteiras e no aprofundamento da divisão internacional do trabalho, na medida em que novos 

territórios foram incorporados ao capitalismo hegemônico. Para Ianni (1992) o fim do experimento 

socialista não significou, automaticamente, o término das desigualdades, tensões e contradições que 

estavam e continuam a estar na base das populações: 

 

O mesmo capitalismo que começa a ser derrotado com a Revolução Soviética de 

1917, em pouco tempo se mundializa, universaliza. Readquire tal ímpeto que 

invade os espaços até então protegidos pelo regime de economia centralmente 

planificada, nos países onde se ensaiam, ou se ensaiavam, experimentos socialistas 

(IANNI, 1992, p. 23). 

 

A mundialização do capital em curso diminui o papel dos Estados Nacionais, derruba 

fronteiras e representa um processo de aceleração capitalista jamais visto antes. Graças aos avanços 

tecnológicos é possível para uma empresa transnacional atuar em escala planetária, produzindo em 

                                                           
1
David Harvey (2005) denominou ajuste espacial o processo de criação do mercado mundial como estratégia vital para 

a sobrevivência do capitalismo que tem necessidade de reinvestir o capital excedente em novas regiões promissoras de 

altas taxas de lucro e, com isso, resolver, temporariamente, as crises. 
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um território, tendo seu centro de comando a milhares de quilômetros distante desse espaço e 

exportando essas mercadorias para todo o mundo. 

Os avanços tecnológicos, notadamente os relacionados às telecomunicações e aos 

transportes, permitem que territórios distantes se tornem cada vez mais próximos entre si. Dessa 

forma, há uma mudança qualitativa nos processos produtivos: as empresas se instalam nos países da 

periferia e não geram os empregos nem o desenvolvimento prometido nas ideologias 

modernizantes, reduzindo o processo de produção à importação de peças e equipamentos com alto 

valor agregado, onde as tarefas locais não passam da simples montagem de bens. 

Com relação à segunda válvula de escape expansionista, entendida como uma colonização 

interna, o capital pode enfrentar a ameaça de atingir seus limites estruturais através da dupla 

exploração dos trabalhadores: como produtores e como consumidores. Assim, os limites do 

consumo são artificialmente ampliados porque o sistema deliberadamente produz novas 

necessidades que transcendem as reais necessidades do sujeito, transformando o supérfluo em 

necessário. Marx já apontava para essa tendência do capital em criar apetites artificiais: 

 

O luxo é o contrário do naturalmente necessário. As necessidades naturais são as 

necessidades do indivíduo, ele próprio reduzido a um sujeito natural. O 

desenvolvimento da indústria abole essa necessidade natural, assim como aquele 

luxo — na sociedade burguesa, entretanto, o faz somente de modo antiético, uma 

vez que ela própria repõe uma certa norma social como a norma necessária frente 

ao luxo. [...] Essa remoção do solo natural sob o solo de toda indústria e a 

transposição de suas condições de produção para fora dela em uma conexão 

universal — por conseguinte, a transformação daquiloque aparece supérfluo em 

algo necessário, em necessidade historicamente produzida — é a tendência do 

capital (MARX, 2011, p. 435, grifos do autor). 

 

A criação histórica das necessidades sociais exclusivamente para fins de expansão dos 

lucros ativa um dos limites absolutos do capital uma vez que há restrição de recursos de produção 

disponíveis para atender a demanda ilimitada desse modo de produção que não pode admitir 

qualquer necessidade de restrição
2
. Mészáros chama a atenção para essa contradição insuperável do 

capital: 

                                                           
2
Marx teorizou sobre essa característica do capital em não aceitar nenhum tipo de restrição e considerar cada expansão 

como ponto de partida inicial para uma nova expansão: “Quanto mais desenvolvido o capital, quanto mais distendido, 

portanto, o mercado em que circula, tanto mais ele se empenha simultaneamente para uma maior expansão espacial do 

mercado e para uma maior destruição do espaço pelo tempo. [...] Aqui, aparece a tendência universal do capital que o 

diferencia de todos os estágios de produção precedentes. Embora limitado por sua própria natureza, o capital se 

empenha para [o] desenvolvimento universal das forças produtivas [...] — livre, desobstruído, progressivo e universal 

— [que] constitui o pressuposto da sociedade e, por isso, de sua reprodução, onde o único pressuposto é a superação do 

ponto de partida” (MARX, 2011, p. 446). 
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A utilização predatória dos recursos renováveis e não renováveis e o 

correspondente desperdício em escala monumental é o corolário fatal dessa 

maneira alienada de se relacionar com a necessidade humana individual. No que se 

refere à influência desse mesmo fato no sistema produtivo em si, descobrimos que 

a série de carências historicamente criadas (e dos bens correspondentes, não 

importando a sua artificialidade) está incorporada num quadro reprodutivo 

altamente ampliado, com dificuldade cada vez maior de garantir a exigida 

continuidade da produção e das necessárias “realização” e “valorização” do capital 

em escala sempre crescente (MÉSZÁROS, 2011, p. 260, grifos do autor). 
 

 

Harvey (2011) também destaca a impossibilidade de ajustes espaciais infinitos para 

contrabalançar a tendência da queda de rentabilidade que ameaça o capital, mas reconhece a 

sobrevida que esses mecanismos concedem ao sistema, mesmo que de forma restrita dada a 

insustentabilidade das sociedades de consumo que são criadas para manter a reprodução ampliada 

do capital e afastar as crises: 

 

[...] A elaboração de novas linhas e nichos de produtos tem sido um salva-vidas 

para o desenvolvimento capitalista, ao mesmo tempo que tem transformado a vida 

diária, até mesmo das populações de baixa renda dos chamados países em 

desenvolvimento (como demonstra a rápida proliferação de rádios e telefones 

celulares em todo o mundo em poucas décadas). [...] A inovação e o 

desenvolvimento de produtos, como todas as outras coisas, tem se tornado um 

grande negócio, aplicável não só para a melhoria dos produtos existentes (como 

automóveis), mas também de setores da indústria inteiramente novos (como 

computadores e eletrônicos e seus enormes campos de aplicação no governo, 

produtos farmacêuticos, cuidados de saúde, organização empresarial, 

entretenimento e similares, além de bens de uso doméstico). [...] Mas a propensão 

espantosa para a criação de linhas de produtos totalmente novas e a aceleração que 

ocorreu [...] desde a década de 1950 colocou o desenvolvimento do consumismo e 

de uma crescente demanda efetiva no centro da sustentabilidade do capitalismo 

contemporâneo (HARVEY, 2011, p. 82-83). 

 

Isso evidencia que a tentativa de ampliar a escala das operações, tanto no domínio externo, 

com a incorporação de novos territórios, quanto no domínio interno, com a exploração mais 

intensiva tanto do produtor como do consumidor, são suficientes apenas para deslocar as 

contradições por algum tempo, mas jamais oferece condições para superar os antagonismos que são, 

inclusive, aprofundados com a usurpação contínua e crescente da totalidade de recursos renováveis 

e não renováveis, culminando com a limitação irreversível do capital como modo de reprodução 

sociometabólica, quando o processo se completar historicamente. A crise estrutural é evidenciada 

pelo encurralamento do capital: nem pode retroceder para uma situação anterior, com menor 
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integração e expansão, nem há possibilidade de prosseguir em seu ajuste espacial na escala 

necessária. 

Durante certo tempo, a criação do mercado mundial permitiu a formação de taxas 

diferenciais de lucro e superlucro que puderam ser deslocadas, em pequena fração, para a força de 

trabalho localizada nos países centrais, conforme exemplifica Mészáros (2011, p. 340): 

 

Quando a Ford das Filipinas paga 30 centavos por hora à força de trabalho local, 

conseguindo, desta forma, um retorno de 121,3 por cento sobre o capital próprio, 

em contraste com uma média mundial de 11,8 por cento (valor que inclui, 

evidentemente, os lucros imensos de fábricas no Terceiro Mundo), é óbvio que isto 

ajudou a Ford Corporation a pagar o salário de 7,50 dólares no mesmo ano (1971) 

pelo mesmo tipo de trabalho à sua força de trabalho de Detroit, ou seja, 25 vezes 

mais que o salário das Filipinas. 

 

O próprio autor chama a atenção para o fato de que essas práticas se tornaram inviáveis com 

o passar do tempo em função das próprias contradições do sistema que persegue uma expansão 

ilimitada, onde esses deslocamentos expansionistas conseguem apenas um alívio temporário ao 

transferir o problema do desemprego dos países capitalistas avançados para outras partes do mundo, 

resultando na tendência atual da equalização da taxa diferencial de exploração em todos os ramos 

da indústria em todos os países. 

O fenecimento do Estado de Bem-Estar a partir da intensificação de medidas neoliberais 

para tratar o problema do crescente desemprego estrutural só reforçou a subordinação do trabalho 

ao capital, agora com a aprovação de leis antitrabalhistas, veiculadas como necessárias para gerar 

mais empregos, uma vez que, segundo os apologistas do capital, a excessiva proteção legal seria a 

causa principal do desemprego e, portanto, a flexibilização das leis trabalhistas possibilitaria ao 

capital contratar mais força de trabalho. Nesse sentido, Chesnais (1996, p. 42, grifo do autor) 

destaca a mercadorização do trabalho e o desmantelamento das legislações trabalhistas: 

 

O trabalho humano é, mais do que nunca, uma mercadoria, a qual ainda por cima 

teve o seu valor venal desvalorizado pelo “progresso técnico” e assistiu à 

capacidade de negociação de seus detentores diminuir cada vez mais diante das 

empresas ou dos indivíduos abastados, suscetíveis de comprar o seu uso. As 

legislações em torno do emprego do trabalho assalariado, que haviam sido 

estabelecidas graças às grandes lutas sociais e às ameaças de revolução social, 

voaram pelos ares, e as ideologias neoliberais se impacientam de que ainda restem 

alguns cacos delas. 

 

Na realidade, as medidas neoliberais adotadas para resolver a questão do desemprego 

intensificaram o problema, até mesmo nas áreas privilegiadas, como Europa Ocidental e Estados 
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Unidos, resultando na redução dos níveis salariais, na precarização do trabalho e no aumento do 

próprio desemprego. 

Isso ocorre porque a produção em tempo real (just in time) permite romper a rigidez na 

montagem de produção característica do sistema fordista e, assim, a produção acontece em escala 

diferenciada, sendo possível o atendimento individual ao consumidor. Por outro lado, os contratos 

flexíveis de trabalho pioraram as condições de vida dos trabalhadores, uma vez que só há empregos 

se houver demanda. Associado a isso, a introdução, cada vez mais intensa, da robótica nos 

processos industriais vem contribuindo para diminuir os custos das empresas e aumentar o 

desemprego, enfraquecendo o movimento dos trabalhadores que, atualmente, não vêm lutando por 

melhores condições de trabalho, mas pela inclusão no mercado, a qualquer preço e sob quaisquer 

condições, conforme aponta Harvey (2011, p. 56, grifo do autor): 

 

As tecnologias de economia de trabalho e as inovações organizacionais podem 

mandar as pessoas para fora do trabalho e de volta à reserva industrial. O resultado 

é um exército “flutuante” de trabalhadores demitidos cuja existência coloca uma 

pressão descendente sobre os salários. 

 

Com efeito, o capital é muito competente em transformar os ganhos do trabalho em alavanca 

para a sua expansão quando incrementa, constantemente, a produtividade do trabalho através da 

introdução de novas tecnologias e processos organizacionais, mas, contraditoriamente, não 

consegue equacionar o problema do desemprego crônico e da superprodução, fatos que são 

indicadores da crise estrutural do capital. 

Nesse sentido, o avanço das forças produtivas é, simultaneamente, uma resposta à irrefreável 

necessidade do capital em expandir a produção e a produtividade em escala infinita, bem como 

representa, contraditoriamente, um entrave a sua expansão, em função do objetivo de toda criação 

da riqueza servir aos interesses do capital e não da sociedade e, sendo assim, nunca ocorre a 

saciedade, o que representa um risco potencial e imediato para todo o planeta. 

No processo de modernização tecnológica, o capital segue a tendência da taxa de utilização 

decrescente que atinge a produção de bens e serviços, a maquinaria industrial e a própria força de 

trabalho. No primeiro caso, ocorre a transformação do supérfluo em necessidade ao mesmo tempo 

em que as mercadorias são projetadas para durarem cada vez menos (obsolescência planejada) e, 

quando isso não acontece, a propaganda massiva motiva os consumidores a trocarem seus bens 

usados e velhos por bens novos e modernos, atendendo aos ditames da moda e da ostentação social 

que conduzem ao consumo perdulário; No segundo caso, a subutilização também ocorre no plano 
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das fábricas e do maquinário, obedecendo ao imperativo da inovação tecnológica, onde máquinas 

ainda capazes de produzir são substituídas por outras mais modernas e mais avançadas, muitas 

vezes com financiamento de recursos estatais; Finalmente, a taxa de utilização decrescente também 

afeta a força de trabalho, pois os novos processos produtivos concorrem para a expulsão maciça de 

trabalhadores, inclusive nos países capitalistas avançados.  

Os movimentos sociais ligados ao trabalho sempre foram contrários à implementação de 

novas tecnologias, desde o movimento luddita
3
 do início do século XIX até a formação dos 

conhecidos acordos de produtividade, nos países capitalistas avançados, entre capital e trabalho, no 

período posterior a Segunda Guerra Mundial até a crise da década de 1970, por meio dos quais os 

trabalhadores aceitaram as novas tecnologias em função da segurança no trabalho. Mas, como a 

história demonstrou, a luta parcial dos trabalhadores contra a inovação tecnológica e organizacional 

ataca apenas um dos elementos do sistema e é incapaz de modificar as bases desse modo de 

produção sociometábólica que precisa converter parte da mais-valia para mobilizar a ciência a 

desempenhar a dupla tarefa de inventar novas máquinas economizadoras de energia e força de 

trabalho e encontrar métodos mais eficazes de produzir mercadorias com maior lucratividade. 

Nesse processo, os apologistas das relações capitalistas de produção teorizaram sobre o 

desemprego como um mal necessário para se atingir o desenvolvimento e a modernização com a 

promessa de um futuro melhor para todos, com mercadorias mais baratas e de melhor qualidade 

acessíveis a todos. Os postos de trabalhos perdidos na indústria em função da implementação de 

novas tecnologias produtivas seriam criados no setor de serviços, de maneira que só ficariam 

desempregados os trabalhadores que não procurassem realizar a sua qualificação profissional. Em 

outras palavras, a culpa do desemprego seria do próprio trabalhador preguiçoso que não quis 

estudar. 

No entanto, essas ideias não passaram de simples canto das sereias para a classe 

trabalhadora, uma vez que a modernização capitalista tem por objetivo maior o aumento da 

lucratividade e a expansão do valor de troca, sendo bastante limitado o processo de transferência do 

trabalho não qualificado para o trabalho qualificado, de forma que, atualmente, o desemprego já 

                                                           
3
 Marx relatou as revoltas dos trabalhadores contra as máquinas, como a invenção do tear de fitas na Alemanha do 

século XVII que causou agitação em várias cidades da Alemanha e Inglaterra, inclusive motivando o assassinato de seu 

inventor. Sobre o movimento luddita, Marx comenta que “a destruição maciça de máquinas nos distritos manufatureiros 

ingleses durante os 15 primeiros anos do século XIX, provocada sobretudo pelo emprego do tear a vapor, ofereceu, sob 

o nome do movimento luddita, pretexto ao governo antijacobino de um Sidmouth, Castlereagh etc., para as mais 

reacionárias medidas de violência” (MARX, 1984, Volume I, Tomo 2, p. 47). 
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atinge trabalhadores altamente qualificados, inclusive de setores de ponta como a indústria naval, 

aeronáutica, eletrônica, mecânica e espacial: 

 

Portanto, não estamos mais diante dos subprodutos “normais” e voluntariamente 

aceitos do “crescimento e do desenvolvimento”, mas de seu movimento em direção 

a um colapso; nem tampouco diante de problemas periféricos dos “bolsões de 

subdesenvolvimento”, mas diante de uma contradição fundamental do modo de 

produção capitalista como um todo, que transforma até mesmo as últimas 

conquistas do “desenvolvimento”, da “racionalização” e da “modernização” em 

fardos paralisantes de subdesenvolvimento crônico. E o mais importante de tudo é 

que quem sofre todas as consequências dessa situação não é mais a multidão 

socialmente impotente, apática e fragmentada das pessoas “desprivilegiadas”, mas 

todas as categorias de trabalhadores qualificados e não qualificados: ou seja, 

obviamente, a totalidade da força de trabalho da sociedade (MÉSZÁROS, 2011, p. 

1005, grifos do autor). 
 

Para Chesnais as novas tecnologias e as técnicas organizacionais do trabalho, tais como a 

automatização baseada em microprocessadores, o sistema toyotista de terceirização e o just in time 

serviram para impor aos assalariados o peso da precariedade contratual e baixos salários: 

 

O efeito combinado das novas tecnologias e das modificações impostas à classe 

operária, no tocante à intensidade do trabalho e à precariedade do emprego, foi 

proporcionar aos grupos americanos e europeus a possibilidade de constituir, com a 

ajuda de seus Estados, zonas de baixos salários e de reduzida proteção social 

(CHESNAIS, 1996, p. 35). 
 

Nesse contexto, outra investida do capital é subordinar os grupos que ainda não foram 

proletarizados, tais como os camponeses a as populações rurais dos países da periferia e a força de 

trabalho das mulheres, notadamente nos países capitalistas avançados, onde a maior parte dos 

camponeses e da população rural já desapareceu. Segundo Mészáros, a força de trabalho feminina é 

obrigada a aceitar salários mais baixos e ocupações mais inseguras e já constitui a maioria da 

população ativa dos países avançados, o que constitui uma vantagem para o capital, mas, 

contraditoriamente, coloca em risco o futuro da família nuclear, o microcosmo insubstituível de 

reprodução e consumo e da manutenção da propriedade: 

 

Outro aspecto importante da extralimitação do capital relacionado com as mulheres 

é a fragmentação e a redução da família nuclear a seu âmago mais interior 

(comprovadas pelos índices crescentes do divórcio), que, na qualidade de 

“microcosmo” e unidade consumidora básica da sociedade, tende a contribuir para 

a maior instabilidade da própria família, sob enormes pressões num momento de 

crise estrutural cada vez mais profunda, e por sua vez tem sérias repercussões 

negativas para todo o sistema (MÉSZÁROS, 2011, p. 305, grifo do autor). 
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A fragmentação do trabalho é uma das estratégias do capital para impedir a unificação do 

trabalho, na medida em que alimenta a divisão de interesses no interior do próprio trabalho, em 

virtude das diferenças existentes no tocante a gênero, raça, etnia, língua, política, orientação sexual 

e crença religiosa. Isto é visível nos dias de hoje quando se observa o fosso salarial existente entre 

homens e mulheres, entre negros e brancos, bem como os atritos entre a força de trabalho dos países 

avançados e os imigrantes latinos, africanos e asiáticos, fazendo crescer a xenofobia na Europa e 

nos Estados Unidos. Para Harvey (2011, p. 58): 

 

Ao longo de sua história, o capital não foi de maneira nenhuma relutante em 

explorar, se não promover, fragmentações, e os próprios trabalhadores lutam para 

definir meios de ação coletiva que muitas vezes se defrontam com os limites das 

identidades étnicas, religiosas, raciais ou de gênero. 

 

Dessa forma, a fragmentação do trabalho conduz também a lutas parciais contra o capital, 

representadas pelas demandas por empregos, saúde, educação, meio ambiente, lutas pela 

discriminação sexual e racial, entre outras. Tais lutas são reconhecidamente justificadas, mas 

insuficientes para alterar a estrutura do capital, dada a inviabilidade de soluções parciais e 

reformistas atingirem esse sistema totalizador e irreformável. Mészáros (2011, p. 181) observa que: 

 

Baseada na dolorosa evidência histórica, surge a verdade desconcertante: através 

das interconexões estruturais das partes que o constituem, o sistema do capital 

consegue se impor sobre os esforços emancipadores parciais que visam alvos 

específicos limitados. Com isso, os adversários da ordem estabelecida da 

reprodução sociometabólica, incorrigivelmente discriminatória, têm de enfrentar e 

superar não apenas a força positiva autossustentada de extração do trabalho 

excedente pelo capital, mas também a força devastadoramente negativa (a inércia 

aparentemente ameaçadora) de suas ligações circulares. 

 

A fragmentação e precarização do trabalho levam também à fragmentação e à precarização 

das lutas contra o capital que, estrategicamente, utiliza as diferenças sociais para perpetuar o 

domínio sobre o trabalho, mesmo em momentos de crise, conforme aponta Harvey (2011, p. 90): 

 

[...] O capitalista tem de mobilizar qualquer relação social de diferença, qualquer 

distinção dentro da divisão social do trabalho, qualquer preferência ou hábito 

cultural especial, tanto para impedir a uniformização inevitável da localização no 

mercado de trabalho que pode ser consolidada em um movimento de solidariedade 

social quanto para sustentar uma força de trabalho fragmentada e dividida. 

 

Isso ocorre porque o trabalho pode existir sem o capital, mas o capital é completamente 

dependente do trabalho, uma vez que o trabalhador é o agente criador, mesmo que os capitalistas 
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organizem o processo de trabalho. É em função dessa dependência estrutural que surgem as táticas 

capitalistas para dominar o trabalho, tais como a utilização das diferenças sociais para fragmentá-lo 

e precarizá-lo,  

Para Mészáros (2011), não há como reformar o capital e, nesse sentido, não há futuro em 

lutar por causas parciais. É preciso haver uma unificação política das diversas lutas. Em tal 

abordagem, o trabalho é a única alternativa estrutural viável para superar o capital, pois somente ele 

é capaz de fornecer o referencial estratégico para integrar todos os movimentos emancipadores de 

questão única na causa comum de manter a sobrevivência da humanidade. No entanto, para ter 

sucesso global, o trabalho precisa apresentar alternativas para cada estrutura do capital, desde o 

microcosmo até o macrocosmo da vida política e econômica, deve “abranger todos os aspectos 

complementares do processo de reprodução social, desde as funções estritamente produtivas e 

distributivas até as dimensões mais amplas da direção política”(p. 848). 

Por essa análise, não basta apenas tomar o poder político para que o trabalho cumpra sua 

função social de produzir a riqueza para o conjunto da sociedade, sendo imprescindível erradicar a 

extração de trabalho excedente, tanto pelos capitalistas ou por qualquer outra personificação do 

capital e, para que isto ocorra, torna-se necessário substituir e superar a divisão social do trabalho 

hierárquica e antagônica. Mészáros (2011, p. 188, grifo do autor) destaca a importância da 

internacionalização das lutas dos trabalhadores para fazer frente à atual mobilidade do capital e 

credita à educação de baixo nível um dos obstáculos para a conscientização do trabalho: 

 

[...] O capital é espontâneo e necessariamente móvel em sua busca da maximização 

do lucro e hoje pode ser transferido na velocidade da luz de um país para outro sob 

as circunstâncias de expectativas favoráveis de lucro. Em compensação, a 

“mobilidade do trabalho” internacional depara com imensos obstáculos práticos e 

custos materiais proibitivos, pois deve estar sempre subordinada ao imperativo da 

acumulação lucrativa de capital — para não mencionar o fato de que a prática 

consciente da educação de baixo nível e da mistificação ideológica dos 

trabalhadores, exercida em nome do interesse de seu capital nacional, ergue 

obstáculos enormes para o desenvolvimento da consciência internacional do 

trabalho 
 

Harvey também destaca o problema da mobilidade do trabalho e afirma que a 

governabilidade para o capitalismo contemporâneo depende da criação de autoridades 

supranacionais, tais como o NAFTA e a União Européia, bem como de organismos multilaterais 

como o FMI, a OMC e o Banco Mundial e que o trabalho também precisa atuar nas mais variadas 

escalas para fazer frente ao domínio do capital: 

 



A Precarização do Trabalho no Contexto da Crise Estrutural do Capital                                                                    159 

 

GEONORDESTE, Ano XXIII, n.2 

[...] A esquerda tem de aprender a combater o capital em ambas as escalas 

espaciais ao mesmo tempo. [...] Refugiar-se na nação-Estado como o lugar 

estratégico exclusivo da organização e da luta de classes é cortejar o fracasso 

(assim como flertar com o nacionalismo e tudo aquilo que ele envolve). Isso não 

significa que a nação-Estado tenha se tornado irrelevante — na realidade, ela está 

mais relevante do que nunca. Mas a escolha da escala espacial não é uma questão 

de “ou isto ou aquilo”, mas de “tanto isto como aquilo” (HARVEY, 2006, p. 75). 

 

O embate capital X trabalho é inevitável e se alimenta das contradições entre elementos 

antagônicos. Até aqui, o capital vem superando suas crises conjunturais graças ao mecanismo de 

deslocamento das contradições, inclusive transformando-as em mola de propulsão para expandir o 

sistema, até onde seja possível. Mas, as contradições permanecem e até passam a existir também em 

caráter ampliado, uma vez que é impossível para esse sistema resolver as contradições sem deixar 

de ser capital. Nesse contexto, diante de uma crise estrutural, as contradições se intensificam e se 

tornam mais explosivas para o capital, que passa a ter maiores dificuldades em realizar o 

deslocamento através de seus ajustes espaciais e da colonização interna, resultando no momento 

histórico privilegiado em que a ofensiva do trabalho tem plenas potencialidades de superar e 

transcender o capital como modo de reprodução sociometabólica. 

Assim, em tempos de crise estrutural, o deslocamento das contradições fica comprometido, 

porque agora ela afeta a totalidade do complexo social, em todas as suas partes constituintes, do 

microcosmo ao macrocosmo, colocando em xeque a existência do capital como modo de 

reprodução sociometabólica e possibilitando a janela histórica para a sua substituição e superação 

por um complexo alternativo. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo de auto-expansão do capital permitiu o deslocamento das contradições que se 

verificam nas três dimensões fundamentais do capital (produção, consumo e 

circulação/distribuição/realização) através dos mecanismos de ajuste espacial, que criou o mercado 

mundial e de colonização interna, que proporcionou a dupla exploração dos trabalhadores: como 

produtores e como consumidores. 

A tendência da taxa de utilização decrescente que atinge a produção de bens e serviços e a 

maquinaria industrial representa a possibilidade de ativação de um dos limites absolutos do capital 
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uma vez que há restrição de recursos de produção disponíveis para atender a demanda ilimitada 

desse modo de produção. 

A precarização do trabalho verificada pelo desmantelamento das leis trabalhistas, pelas 

novas tecnologias e técnicas organizacionais do trabalho permitiram ao capital fragmentar ainda 

mais o trabalho, subordinando gruposque ainda não foram proletarizados, tais como os camponeses 

dos países da periferia e a força de trabalho das mulheres nos países capitalistas avançados, 

alimentando as diferenças existentes no tocante a gênero, raça, etnia, língua, política, orientação 

sexual e crença religiosa que conduzem a lutas parciais facilmente dominadas pelo capital. 

Assim como não existe viabilidade na tentativa de reformar o capital, não há futuro em lutas 

parciais, sendo necessária a unificação política das diversas lutas dentro de um movimento anti-

capital que englobe todos os despossuídos nas mais variadas escalas espaciais, conforme destaca 

Harvey (2011, p. 209): 

 

Entender a necessidade política disso exige em primeiro lugar que o enigma do 

capital seja desvendado. Uma vez que sua máscara é arrancada e seus mistérios são 

postos a nu, é mais fácil ver o que tem de ser feito e por quê, e como começar a 

fazê-lo. O capitalismo nunca vai cair por si próprio. Terá de ser empurrado. A 

acumulação do capital nunca vai cessar. Terá de ser interrompida. A classe 

capitalista nunca vai entregar voluntariamente seu poder. Terá de ser despossuída. 
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RESUMO 

O ensino da geografia requer diferentes linguagens que contribuam para a formação de um aluno 

participativo e crítico, que reconheça a importância da ciência geográfica para a compreensão do 

mundo que habita. Uma dessas linguagens é a cartografia digital, que pode estimular a inclusão 

digital dos educandos e proporcionar um maior interesse e motivação destes em relação à disciplina. 

Este trabalho tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da alfabetização cartográfica, 

ao apresentar uma proposta de cunho didático baseada num programa cartográfico gratuito. A 

experiência aqui relatada utilizou o software Philcarto em uma oficina escolar no XXIV Congresso 

Brasileiro de Cartografia realizado em 2010 na cidade de Aracaju. O programa pode ser obtido na 

página do autor na internet, possui versão em língua portuguesa, sua estrutura é funcional, de uso 

simples e apresenta recursos cartográficos e estatísticos que podem ser amplamente explorados pelo 

professor e seus alunos. Com base nas experiências com a utilização do software, verificou-se que o 

uso do Philcarto apresenta bons resultados. O programa proporciona a compreensão das 

representações cartográficas implicando em um processo de aquisição, pelos alunos, de um 

conjunto de conhecimentos e habilidades. O mesmo ainda facilita a leitura de informações pelos 

                                                           
1
 Este trabalho resulta de experiências em uma oficina escolar no XXIV Congresso Brasileiro de Cartografia, realizado 

em 2010 na cidade de Aracaju. 

mailto:rrfranca@unir.br
mailto:alyson_pop17@hotmail.com
mailto:hunaldolima@hotmail.com
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educandos e permite uma maior compreensão do espaço que apenas alfabetizados 

cartograficamente podem usufruir. 

Palavras-chave: ensino de cartografia, inclusão digital, alfabetização cartográfica, software 

Philcarto, oficina 

 

ABSTRACT 

The teaching of geography requires different languages that contribute to the formation of a 

participatory and critic student, recognizing the importance of geographic science to understand the 

world. One of these languages is the digital mapping, which can stimulate the digital inclusion of 

students and provide a greater interest and motivation in relation to these disciplines. This paper 

aims to contribute to the development of cartographic literacy by presenting a proposal for a stamp 

based on free mapping software. The experience reported here used the software Philcarto in a 

workshop school at the XXIV Congresso Brasileiro de Cartografia held in 2010 in the city of 

Aracaju, northeastern Brazil. The program can be obtained from the author page on the Internet, has 

Portuguese language version, its structure is functional, simple to use and presents statistical and 

cartographic resources that can be widely exploited by the teacher and his students. Based on 

experiences using the software, it was found that the use of Philcarto were good. The program 

provides an understanding of cartographic representations in a process involving the acquisition by 

students of a body of knowledge and skills. The software also facilitates the reading of information 

by students and allows understanding of the space that only cartography literates can enjoy. 

Keywords: teaching cartography, digital inclusion, cartographic literacy, software Philcarto, 

workshop 

 

RESUMEN 

La enseñanza de la geografía requiere diferentes lenguajes que contribuyen a la formación de un 

estudiante participativo y crítico, que reconozca la importancia de la ciencia geográfica para 

entender el mundo que habita. Uno de estos caminos es la cartografía digital, que puede estimular la 

inclusión digital de los alumnos y proporcionar un mayor interés y motivación en relación a estas 

disciplinas. Este trabajo tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la alfabetización 

cartográfica al presentar una propuesta didáctica basada en la utilización de un software 

cartográfico gratuito. La experiencia aquí usó el software Philcarto en un taller en el XXIV 

Congreso Brasileño de Cartografía, em el año 2010 en la ciudad de Aracaju. El software puede ser 

obtenido en el sitio del autor en Internet, tiene versión en portugués, su estructura es funcional, fácil 

de utilizar y presenta recursos estadísticos y cartográficos que pueden ser ampliamente 

aprovechados por el profesor y sus alumnos. Basándose en la experiencia con el uso del software, se 

concluyo que el uso de Philcarto da buenos resultados. El software proporciona una comprensión 

de las representaciones cartográficas que impliquen en la adquisición por los alumnos de un 

conjunto de conocimientos y habilidades. También facilita la lectura de la información de los 

estudiantes y permite una mayor comprensión del espacio que sólo el cartográficamente 

alfabetizado puede disfrutar. 

Palavras clave: enseñanza de cartografia, inclusión digital, alfabetización cartográfica, software 

Philcarto, taller 

 

  

1 INTRODUÇÃO  
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O ensino da Geografia requer diferentes linguagens que contribuam para a formação de um 

aluno participativo e crítico, que reconheça a importância da ciência geográfica para a compreensão 

do mundo que habita. Uma dessas linguagens é a cartografia digital, uma proposta que contribui 

para a inclusão digital dos educandos, proporciona um maior interesse e motivação por parte dos 

alunos em relação à disciplina. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 1998) apontam para a necessidade de 

formação de um aluno “leitor crítico” e “mapeador consciente”, além disso, o advento da 

informática nas ciências em geral, especialmente na cartografia digital, geoprocessamento e 

sensoriamento remoto, no âmbito da Geografia e o domínio dos microcomputadores e dos softwares 

utilizados no processamento de dados espaciais se tornaram fundamentais para o desenvolvimento 

da ciência geográfica. Sendo, portanto, indispensável o despertar de professores na inclusão digital 

para o entendimento de todos os benefícios que a informática traz para o ensino em sala de aula. 

A confecção de mapas e bancos de dados digitais deve, contudo, ser acompanhada de 

conhecimentos anteriormente abordados na cartografia, estimulando o entendimento de seus 

fundamentos básicos para uma boa formação cartográfica e ressaltando sua aplicação nesses 

modelos digitais, levando o aluno ao maior conhecimento e inter-relação entre a prática e a teoria. 

Na busca por bases teórico-metodológicas sobre o mapa e a cartografia geográfica escolar, 

constata-se que o ensino de cartografia nas escolas é incipiente, sendo o mapa e o mapeamento 

negligenciados nos planos de aulas, o que contribui para o desinteresse do aluno em relação à 

cartografia.  

Sabe-se também que um aprendizado errôneo ou até mesmo deficitário da cartografia nas 

escolas gera problemas de interpretações vindouras, a exemplo de alguns alunos que chegam às 

universidades em cursos de Geografia, por exemplo, e não sabem fazer uma interpretação básica e 

correta de um mapa cartográfico.  

A partir de algumas elucidações, o presente trabalho tem como objetivo repensar este 

equívoco e contribuir para o desenvolvimento da alfabetização cartográfica, ao apresentar uma 

proposta de cunho didático, que envolva noções básicas, tais como: alfabeto cartográfico (ponto, 

linha, área); construção e noções de legenda; proporções e escalas; referências e orientação espacial. 
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A experiência relatada neste artigo utilizou o software Philcarto, um programa cartográfico 

desenvolvido pelo geógrafo francês Philippe Waniez
2
. O programa é gratuito e pode ser obtido na 

página do autor na internet
3
, possui versão em língua portuguesa, sua estrutura é funcional, de uso 

simples e apresenta recursos cartográficos e estatísticos que podem ser amplamente explorados pelo 

professor e seus alunos. 

Com o Philcarto, os alunos podem elaborar mapas coropléticos, mapas de círculos 

proporcionais, mapas de pontos coloridos, mapas de diagramas de setor, representações 

cartográficas norteadores no ensino da cartografia. 

O presente artigo se justifica na medida em que procura resgatar a importância dos produtos 

cartográficos no ensino da Geografia, além de demonstrar algumas formas como o professor de 

Geografia pode atuar nessa tarefa, e por fim a elaboração de cartogramas a partir de exercícios 

práticos na oficina do XXIV Congresso Brasileiro de Cartografia, realizado na cidade de Aracaju. 

 

 

2 EXPLORANDO O SOFTWARE PHILCARTO 

 

 

Philcarto é um programa de cartomática
4
 e está disponível em quatro idiomas: francês, 

inglês, espanhol e português. É gratuito e não requer a necessidade de um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), sendo assim, não possui sistema de georreferenciamento.  

O Philcarto possui três características que atribuem qualidade ao programa: 1) total 

liberdade e versatilidade na elaboração/adaptação das bases cartográficas e de dados; 2) diversidade 

de funções de mapeamento e análise dos dados; e 3) qualidade do mapa final, exportado em formato 

vetorial. 

O princípio básico de funcionamento do Philcarto é o cruzamento de uma base de dados 

com uma base cartográfica, ambos livremente elaborados pelo usuário do programa. A base 

cartográfica é elaborada com o programa Phildigit, também de autoria de Waniez, que aceita 

qualquer tipo de imagem como mapa. A conexão entre os dados e a base cartográfica é realizada 

                                                           
2
 Pesquisador do Institut de Recherche pour le Développement (IRD) e, atualmente professor  da Universidade de 

Bordeux – França. 
3
 O software está disponível para download em <http://philcarto.free.fr/> 

4
 Segundo Waniez (2002) o termo cartomática foi cunhado por Brunet (1987) e agrupa cartografia e automática; refere-

se “ao conjunto de procedimentos matemáticos e gráficos destinados a traduzir sobre uma base cartográfica a variação 

espacial de uma variável estatística” (WANIEZ, 2002, p.47), sendo que a utilização de ferramentas da informática no 

trabalho com os dados estatísticos está diretamente ligada à cartomática. 

http://philcarto.free.fr/
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pelo Philcarto através de códigos atribuídos às unidades espaciais nessas duas bases. A partir desta 

junção são elaborados os mapas e realizadas diferentes análises estatístico-espaciais pelo programa 

por meio de uma interface interativa e fácil.  

Resumidamente, apresenta-se alguns passos para criação de uma base cartográfica com o 

Phildigit, com base no manual de utilização do Philcarto elaborado por Eduardo Paulon Girardi 

(2008): 

 

1. Após executar o programa, escolha a opção nouvelle digitalisation avec umfond de 

carte scanné; 

2. Indique o arquivo do mapa base, que deve estar em formato BMP, JPG, GIF ou TIF; 

3. Vá à janela opções e defina as configurações, caso isso seja necessário; 

4. Na janela calques, clique na opção ajouter un calque para criar uma nova camada; 

5. Escolha o tipo de camada (.S, .L ou .P) e dê um nome para ela, clicando em seguida 

na opção valider. Repita essa opção quantas vezes forem necessárias; 

6. Selecione a camada para onde serão destinados os elementos digitalizados; 

7. Selecione a ferramenta desenhar e em seguida forneça o código do elemento a ser 

digitalizado (ponto, linha ou polígono) - clique em valider; 

8. Inicie a digitalização. Em caso de polígono, para finalizar a digitalização, clique em 

stop. O polígono será fechado automaticamente; 

9. Quando o primeiro elemento for finalizado será requisitado um nome para o arquivo; 

10. Para digitalizar novos elementos realize os passos 7 e 8 quantas vezes forem 

necessárias; 

11. Quando terminada a digitalização, na janela opções, clique em exporter vers 

Philcarto, para que o arquivo seja salvo no formato. Forneça um nome para o arquivo; 

12. Caso seja necessário alterar um mapa base elaborado anteriormente, ao executar o 

Phildigit escolha a opção modifier une digitalisation enregistrée avec Phildigit e em 

seguida indique o arquivo a ser modificado, utilize as ferramentas de edição (que foram 

descritas) e salve o arquivo novamente. 

 

Após a elaboração da base cartografia, é fundamental criar a base de dados. A base de dados 

utilizada no Philcarto pode ser elaborada no software Excel Versão (97-2003). Para a construção da 

base é necessário utilizar o sistema de códigos adotado para a elaboração da base cartográfica. Para 
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que o Philcarto leia a base de dados é vital seguir o padrão apresentado no quadro 1. A primeira 

coluna deve conter os códigos das entidades (polígonos, pontos ou linhas); a segunda coluna deve 

conter os respectivos nomes; a partir da terceira coluna devem está as variáveis. A primeira célula 

da primeira coluna deve ser nomeada ID; a primeira célula da segunda coluna deve ser nomeada 

NOME (também pode ser nom e name); a primeira célula das demais colunas deve ser nomeada de 

acordo com as variáveis (devem ser utilizados nomes curtos). 

 

Quadro 01. Formato da base de dados para o Philcarto 

ID NOME POP. 2010 DES. DEM. 2010 
TAX . URB. 

2010 

1 SIQUEIRA 33497 81 91 

2 S. JOSE 3684 17 83 
          

 

 

Os dados ausentes devem ser registrados com um X (é necessário que seja maiúsculo). 

Nenhuma célula pode estar vazia. Nunca deve ser utilizada vírgula como separador decimal. Os 

decimais devem ser separados por pontos, pois o Philcarto utiliza o sistema inglês de numeração. 

Para que seja lida pelo Philcarto a base de dados deve ser salva no formato texto separado por 

tabulações. Isso pode ser feito no Excel através do menu “Salvar como”, escolhendo texto separado 

por tabulação no campo salvar como tipo. 

Os dados para a tabela podem ser obtidos de diferentes fontes como o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), por exemplo. Através do Sistema IBGE de Recuperação 

Automática (SIDRA)
5
 o Instituto disponibiliza dados agregados em diferentes escalas (município, 

microrregião, mesorregião, estado, região geográfica e Brasil). Esses dados são baixados em 

formato compatível com o Philcarto, ou seja, com código e nome dos municípios.  

 

 

3 OFICINAS DE CARTOGRAFIA COM A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE PHILCARTO: 

EXPERIÊNCIAS E RESULTADOS. 

 

 

                                                           
5
 O SIDRA está disponível em <http://www.sidra.ibge.gov.br> 

http://www.sidra.ibge.gov.br/
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No XXIV Congresso Brasileiro de Cartografia, promovido pela Sociedade Brasileira de 

Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, realizado em Aracaju- SE, entre os 

dias 16 e 20 de maio de 2010, foram desenvolvidas oficinas de cartografia com a aplicação do 

software Phicarto. Participaram das oficinas alunos e professores de escolas públicas, como 

também alunos e docentes do curso de Geografia da Universidade Federal de Sergipe.  

O objetivo geral das oficinas foi apresentar o programa Philcarto como um caminho 

metodológico para o ensino digital da cartografia nas escolas. Esta atividade é apresentada a seguir, 

como uma referência a professores e também para avaliação de sua eficácia quanto um recurso 

didático. 

Desde que sejam feitas de maneira objetiva e planejada, as oficinas são uma metodologia 

diferenciada para o ensino, pois representam uma forma proveitosa para assimilação de conteúdos. 

Para Archela (2003, p.74) “a oficina é um caminho, ou seja, um processo de desenvolvimento de 

determinado conteúdo. Assim, a oficina nada mais é, do que uma forma de desenvolver o conteúdo 

procurando usar uma metodologia adequada.” 

Os procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento da oficina consistiram de 

etapas que favoreceram o desenvolvimento da criatividade, criticidade e interesse dos alunos. Estes 

caminhos buscam possibilitar a construção coletiva do conhecimento (MATUI, 1995). 

Adicionalmente, a utilização de uma abordagem holística, a adoção de um método participativo e a 

integração de temas abordados no ensino da cartografia fez parte do processo de construção do 

trabalho. Assim, a prática e os temas foram trabalhados a partir da participação coletiva, da 

observação, do questionamento e do resgate do conhecimento, superando a simples transmissão do 

conhecimento. Para alcançar os objetivos propostos pela oficina foram definidas quatro etapas ou 

momentos de trabalho. 

No primeiro momento da oficina os participantes foram levados a conhecer os princípios 

básicos de funcionamento do Philcarto. O segundo momento foi destinado ao aprendizado da 

construção da base cartográfica e da construção da base de dados. No terceiro momento os 

participantes, com base nos conhecimentos adquiridos nos momentos anteriores da oficina, 

formaram duplas e elaboraram mapas coropléticos e de círculos proporcionais da população do 

Brasil e um mapa de semi-círculos opostos referente às safras do ano de 2008 de soja, café e cana 

de açúcar do Brasil.  

Ao contrário do que alguns professores que participaram das oficinas manifestaram, é 

possível ministrar aulas diferenciadas, mesmo sem forte aparato de materiais de difícil aquisição. 
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Na experiência das oficinas de cartografia com a utilização do Philcarto foram utilizados 

computadores que para confeccionar os mapas não precisavam estar conectados à internet. A 

simplicidade dos procedimentos das oficinas é o que as tornam mais interessantes aos alunos, pois 

por meio delas eles conseguem ver a praticidade desses conteúdos em seu cotidiano.  

Segundo Padim (2006, p.11):  

 
As oficinas de ensino de Geografia e Cartografia são recursos que oferecem 

condições para um melhor aprendizado. Assim sendo, é uma sugestão didática para 

os professores e alunos que proporciona oportunidades de realizar experiências, de 

forma a construir cada conceito gradativamente e estimular a integração e a 

participação efetiva de ambos na construção do conhecimento.  

 

As oficinas de cartografia realizadas em questão tiveram êxito, pois conseguiram de certa 

forma tornar os conteúdos trabalhados mais atrativos e empolgantes. Tais oficinas proporcionaram 

aos alunos a compreensão de fenômenos e mostraram a importância e as possíveis circunstâncias de 

utilização dos conteúdos ministrados. 

 Alguns produtos – mapas elaborados no Philcarto – do curso em forma de oficina 

ministrado no XXIV Congresso Brasileiro de Cartografia podem se observados no capítulo a seguir.  

 

 

4 ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA COM A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE 

PHILCARTO 

 

 

Desde o final do século XX, o ensino de Geografia tem passado por profundas 

transformações decorrentes da evolução da própria história do pensamento geográfico, e das 

reformas ocorridas na educação brasileira, estimuladas pelas transformações sociais.  A cartografia 

e seus consideráveis avanços tecnológicos, por sua vez, muitas vezes não atingem estudantes de 

Geografia, principalmente aqueles de séries iniciais nas escolas públicas. 

É nesse contexto que se insere o software Philcarto. Como linguagem cartográfica digital 

na escola, ele contribui não apenas para que os alunos compreendam os mapas, mas também para 

que desenvolvam capacidades relativas à representação do espaço. ”Os alunos precisam ser 

preparados para que construam conhecimentos fundamentais sobre essa linguagem, como pessoas 

que representam e codificam o espaço e como leitores” (FRANCISCHETT, 2002, p.37). 
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O caminho metodológico proposto por Paganelli (1987, p.136) para o entendimento sobre a 

produção capitalista do espaço geográfico pela criança é de extrema importância, pois ressalta seu 

papel na construção das estruturas operatórias “possibilitando construir gradualmente a 

compreensão das articulações que ocorrem na sociedade através do espaço e do tempo”. Dessa 

maneira Paganelli apresenta:  

 
[…] um redimensionamento do desenvolvimento cognitivo e social tomou forma 

na busca de uma tomada de consciência, pelo próprio aluno, do pensar, da 

expressão e da representação da realidade como forma de conhecimento do eu, e da 

realidade e da inserção social e conceitual do aluno na sociedade, no espaço, 

através da análise do espaço de vivência cotidiana (op. cit, 1987, p.144). 

 

O aluno deve se sentir parte integrante de todo o processo de ensino-aprendizagem e, ao 

construir um mapa, ele estará participando de forma direta da elaboração. Além desta aproximação 

da realidade da prática cartográfica, é de considerável valor a apreensão da sua realidade com dados 

referentes ao seu convívio, com elaboração de mapas de seu bairro, seu município e outros recortes 

que ele tenha maior aproximação. 

De acordo com Passini (1998), a alfabetização cartográfica como processo metodológico 

propõe que:  

O aluno seja mapeador para que utilizando os elementos cartográficos (símbolos, 

projeção e redução), consiga a cognição da simbologia cartográfica; o objeto a ser 

mapeado seja o espaço conhecido do aluno; o ponto de chegada signifique a 

sistematização dos elementos conhecidos do espaço cotidiano através da 

classificação, comparação, seleção, quantificação, ordenação na elaboração de 

símbolos, que são auxiliares na construção do conhecimento físico e social da 

criança; essas ações estruturantes possibilitem ao aluno a compreensão das relações 

espaços-temporais de forma significativa e a transferência para compreensão de 

espaços mais distantes (generalização), assim como de sua representação; a 

inclusão do espaço conhecido em espaços mais amplos e suas relações mais 

complexas sejam percebidas pela criança através de suas ações e deslocamentos 

diários (casa-escola), ‘a priori”. E “a posteriori” numa continuidade para espaços 

mais distantes, sem que haja fechamento, possibilitando a compreensão do 

processo de produção/consumo/circulação, dependência/dominação de forma 

globalizada (PASSINI, 1998, p.28/29). 

 

É de suma importância, nesse sentido, o professor ter clareza do processo metodológico que 

conduz a teoria à prática. Ter domínio e clareza desse processo é essencial para que se planejem as 

primeiras e últimas ações, constituindo em seqüência consciente o processo de ensino-
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aprendizagem. Essa consciência permite que o professor selecione atividades significativas, como 

expõe Castrogiovanni: 

As atividades devem levar o aluno a ter que buscar generalizações, criar 

classificações, estabelecer categorias, construir signos, selecionar informações, 

escolher uma escala. Somente com tais atividades ele terá a oportunidade de 

interagir com o espaço que está sendo codificado, desenvolvendo seu raciocínio 

lógico-espacial (CASTROGIOVANNI, 1998, p.35)  

 

De acordo com Pereira (1995, pp. 62-66), o objetivo deste fazer consciente e gradativo deve 

possibilitar aos alunos instrumentos para poderem, eles mesmos, lerem o espaço geográfico e sua 

paisagem, pois convém pensar acerca do papel do aluno como participante da sociedade". 

Complementando, para Simielli (1986, p.98) é importante permitir ao aluno a percepção e domínio 

do espaço. 

 

Trabalhando a linguagem cartográfica e a construção de cartograma, o aluno 

desenvolve o raciocínio lógico-matemático, as noções de espaço, a produção 

escrita e a compreensão de representações entre outros objetivos propostos pelas 

diferentes áreas do Núcleo Comum (PIRES JÚNIOR, 1997, p.73).  

 

O software Philcarto proporciona uma alfabetização cartográfica de cunho didático, a partir 

do qual os educandos são levados a saber ler e interpretar um mapa, através da elaboração de 

cartogramas que envolvem noções básicas, tais como: alfabeto cartográfico (ponto, linha, área); 

construção e noções de legenda; proporções e escalas; referências; orientação espacial. O software 

oferece recursos para elaboração de diferentes cartogramas, representando diferentes informações 

para diferentes finalidades: mapas coropléticos, mapas de círculos proporcionais, mapas de semi-

círculos opostos, mapa de nuvens de ponto. Representações cartográficas norteadores no ensino da 

cartografia. 

Os mapas coropléticos (figura 01) são elaborados com dados quantitativos e apresentam sua 

legenda ordenada em classes conforme as regras próprias de utilização da variável visual. 

Geralmente são atribuídos valores a tonalidades de cores, ou seja, é criada uma seqüência ordenada 

de cores que aumentam de intensidade conforme a seqüência de valores apresentados nas classes 

estabelecidas.  
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Figura 01. Mapa de percentagem de pastagem, Brasil, 2011. 

 

A elaboração dos cartogramas é de considerável facilidade. No entanto, em algumas 

ocasiões, pode ocorrer uma elevada concentração de classes, por isso deve-se ter o máximo de 

cuidado e colocar a quantidade de classes condizentes com a realidade do fenômeno expresso no 

mapa. Para isso, existem seis métodos, como o da amplitude, onde o próprio autor escolhe a 

quantidade de classes. 

Para a coloração do mapa (pintura) é recomendável que o autor leve em consideração a 

tipologia internacional das cores. Em fenômenos de crescimento utiliza-se a seqüência de cores 

quentes e no inverso emprega-se cores em degradê frio, esta opção é visível na barra de ferramentas 

que fica ao lado do mapa. 

Estes mapas são indicados para o ensino da distribuição das densidades (habitantes por 

quilômetro quadrado), rendimentos (toneladas por hectare), ou índices expressos em percentagens, 

os quais refletem a variação da densidade de um fenômeno (médicos por habitante, taxa de 
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natalidade, consumo de energia, por exemplo) ou ainda, outros valores que sejam relacionados a 

mais de um elemento. 

Outro tipo de cartograma de elevada importância para análise de fenômenos quantitativos são 

os mapas de círculos proporcionais. Com eles é possível visualizar valores exatos (não apenas 

intervalos) dos fenômenos representados. São indicados para temas puntiformes, ou seja, 

representação de fenômenos pontuais, com a colocação dos pontos no centro do polígono 

(município, estado, região, país e outros). 

Os mapas de círculos proporcionais (figura 02), ao contrário dos coropléticos, são usados 

para representar dados absolutos, tais como população total, população urbana, população rural, 

população masculina, população, renda, etc. Sua representação não se baseia no preenchimento da 

área do polígono, mas apenas na localização de pontos previamente selecionados (como por 

exemplo, a localização da sede municipal). Esse tipo de mapa consiste em elaborar círculos 

proporcionais aos valores de cada unidade (neste caso a unidade é o município) em relação a uma 

determinada variável. 

Na maioria das vezes estes círculos são elaborados com a cor preta e caso fiquem com 

dimensão grande podem atrapalhar a visibilidade dos limites dos polígonos. Para sanar esse 

problema é necessário que se escolha um tamanho adequado do raio do círculo (opção que fica na 

barra de ferramentas, com variação 0 a 40). Caso não seja possível reduzir é aconselhado que os 

círculos sejam pintados com cores mais brandas. Em determinados casos os mapas devem respeitar 

a tipologia cartográfica internacional, a exemplo da utilização da cor azul para fenômenos relativos 

à qualidade e distribuição de reservas de água.  

Como se observa na figura a seguir, os mapas de círculos proporcionais têm um excelente 

efeito visual na interpretação dos dados. 
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Figura 02. Mapa de população, Brasil, 2011. 

 

O mapa de semi-círculos opostos ou cartodiagramas são mapas de considerável utilização, 

pois comportam mais de uma informação e facilitam a compreensão de dois temas ao mesmo 

tempo. Eles podem ser elaborados tanto com dados absolutos como também com dados relativos 

(transformados em graus na circunferência). O modo de elaboração desses mapas é bastante 

semelhante ao dos de círculos proporcionais. 

Como se observa na figura 03, esse cartograma possibilita a representação de duas 

informações quantitativas com implantação pontual, o que permite a comparação de uma mesma 

variável obtida em períodos diferentes. Este tipo de representação é recomendada para o ensino de 

apresentações de uma mesma informação em períodos distintos, ou para duas informações 

diferentes, com dados não muito discrepantes.  

No exemplo a seguir o mapa possibilita a análise de três fenômenos: o espaço para a 

produção de lavouras, pastagens e áreas ainda florestadas. Além de conceber temas diferentes ao 

mesmo tempo, esses mapas permitem representar a dinâmica espacial no tempo, com a 
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representação de um mesmo tema em dois períodos diferentes, como a produção de milho em 1990 

e em 2000. Nesse caso permite observar visualmente aumento ou diminuição de tais elementos. 

 

 

 

Figura 03. Mapa de áreas de lavouras, pastagens e florestas, Brasil, 2011. 

 

Os mapas de pontos ou de nuvem de pontos (figura 04) expõem dados absolutos (número de 

tratores de um município, número de habitantes, totais de produção, etc.) e o número de pontos deve 

refletir exatamente o número de ocorrências. Sua construção depende de duas decisões: o valor que 

será atribuído a cada ponto e como esses pontos serão distribuídos dentro da área a ser mapeada. 

Esse cartograma é de grande valia para estudos que mostram a espacialização dos 

fenômenos dentro dos polígonos (município, estados e outros), não sendo recomendável para 

representar temas pontuais, como localização de cidades, indústrias, aeroportos, hospitais e outros. 

Por facilitar a compreensão de densidade é indicado para representar a população (densidade 

demográfica), a produção agrícola (produtividade), propriedades rurais (concentração de terras) e 

outros. 
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No mapa a seguir é possível notar que o tamanho dos pontos é variável, sendo essa variação 

de 1 a 5 (no mapa encontra-se com o tamanho 4). O próprio autor é quem escolhe o tamanho do 

ponto e também pode mudar sua cor. Com a diversidade dos temas, recomenda-se que quando a 

representação for relacionada ao espaço agrário (produção agrícola, luta pela terra, entre outros), os 

pontos devem ser de cor verde. 

 

 

 

Figura 04. Mapa de população, Brasil, 2011. 

 

Portanto, o Phicarto proporciona a compreensão das representações cartográficas implicando 

em um processo de aquisição, pelos alunos, de um conjunto de conhecimentos e habilidades. O 

mesmo ainda facilita a leitura de informações pelos educandos e permite uma melhor compreensão 

do espaço que apenas alfabetizados cartograficamente podem usufruir. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A partir da análise realizada neste estudo, é notória a importância da cartografia como 

ferramenta que auxilia na compreensão dos fenômenos que contribuem para a produção do espaço 

geográfico, pois possibilita a representação visual desse processo histórico e social realizado pelo 

homem e dos fenômenos naturais que contribuem para tais transformações. 

Neste sentido, Souza 2000), enfatiza que: 

 

[...] a linguagem cartográfica é, a nosso ver, uma das que indubitavelmente devem 

ser utilizadas no ensino, pois representa a territorialidade dos diferentes fenômenos, 

razão de ser da própria ciência geográfica (SOUZA, 2000 apud SILVA & 

CARNEIRO, 2009). 

 

A alfabetização cartográfica produz resultados que extrapolam o ambiente escolar. Para 

Simielli (1993, p.73), o conhecimento cartográfico possibilita um repensar cotidiano: “[...] a 

cartografia não é prioridade da escola e nem do ensino de geografia, mas, sim, uma das muitas 

formas de se entender o mundo”.  

Desta forma, o software Philcarto se coloca como uma ferramenta de elevada valia. Sua 

utilização, além proporcionar aos alunos noções importantes de cartografia digital, estimula a leitura 

e compreensão dos fenômenos geográficos representados nos mapas. 

O Philcarto permite, assim, a interação de metodologias de processamento digital na 

disciplina geográfica, proporcionando ao aluno recursos para exercícios de observação da realidade 

sob determinadas condições, entendendo, elaborando e utilizando o mapa como uma fonte de 

informações acerca do espaço que ele ajudou a produzir como parte do grupo social local. 
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