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de futuro”. 
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RESUMO 

 

O sociometabolismo do capital é estruturalmente incompatível com a busca por um 

ordenamento sócio-ecológico democrático e sustentável. Entretanto, ações públicas e 

privadas continuam a ser direcionadas para grandes projetos que se dizem de 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, nos últimos 8 anos, o Brasil, tem passado 

por um período denominado por alguns como neodesenvolvimentista, devido à 

diversidade e número de projetos urbanos ou rurais de caráter infraestrutural. No que se 

refere à infraestrutura hídrica, sobretudo a destinada à agricultura, o Estado do Ceará, 

tem se constituído numa expressão desse período. Dentre os estados do nordeste, é o 

que possui maior número de projetos de irrigação implantados, quatorze no total, 

destinados à fruticultura para exportação, sendo um deles, o Perímetro Irrigado 

Tabuleiro de Russas. Apesar de tais projetos difundirem em seus estudos técnicos de 

impacto, a impressão de que suas repercussões negativas ou positivas afetam 

indistintamente os diferentes sujeitos sociais neles envolvidos, a justiça socioambiental 

tem se tornando uma demanda cada vez mais presente na pauta daqueles sujeitos 

sociais. Os camponeses, por exemplo, por sua condição socioeconômica vulnerável 

arcam desproporcionalmente com os riscos e incertezas resultantes dos impactos físicos 

e socioculturais que tais projetos trazem para dentro dos seus territórios tradicionais. 

Assim, diante das limitações que as Avaliações de Impacto Ambiental têm demonstrado 

quanto à compreensão do princípio da equidade ambiental, o presente trabalho tem 

como principal objetivo analisar, a partir desse princípio, o impacto do Projeto de 

Irrigação Tabuleiro de Russas sobre a comunidade rural de Lagoa dos Cavalos. Para 

tanto, buscou-se construir uma sequencia metodológica para aferição de um Índice de 

Equidade Ambiental, conforme a metodologia de indicadores de pressão, estado, 

impacto e resposta – PEIR, proposta pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA. O baixo índice de equidade aferido ao final deste estudo de caso 

corroborou o referencial teórico e as considerações sobre a tendência à subestimação do 

principio de equidade ambiental por parte dos grandes projetos de desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Projetos de desenvolvimento. Capital. Sustentabilidade. Território. 

Solidariedade. Equidade Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The social metabolism of capital is structurally incompatible with the search for a socio-

ecological planning sustainable and democratic. However, public and private actions 

continue to be directed towards large projects that are spoken of sustainable 

development. Accordingly, in the last eight years, Brazil has gone through a period 

called by some as neodesenvolvimentista, by the diversity of projects urban or rural 

infrastructural character. With regard to water infrastructure, especially for agriculture, 

the state of Ceará, has become an expression of this period. Among the northeastern 

states, which is the largest number of irrigation projects implemented, fourteen in total, 

for the fruit for export, being an example, the Irrigated Perimeter of Tabuleiro de 

Russas. Although such projects diffuse in their impact technical studies, the impression 

that negative externalities or positive affect indiscriminately the different social actors 

involved in them, the environmental justice has become a demand increasingly present 

on the agenda of those social actors. Farmers, for example, by their 

socioeconomic vulnerable bear disproportionately to the risks and uncertainties arising 

from the physical and socio-cultural impacts that such projects bring in their traditional 

territories.Thus, given the limitations that Environmental Impact Assessments have 

shown regarding the understanding of environmental equity principle, this work has as 

main objective to analyze, from this principle, the impact of Irrigation Project Tabuleiro 

de Russas on the rural community of Lagoa dos Cavalos. Therefore, it sought to 

construct a sequencemethodological for benchmarking Environmental Equity Index, 

according to the methodology of indicators of pressure, state, impact and response - 

PEIR, proposed by the United Nations Environment Programme - UNEP. The low level 

of equity measured at the end of the case study corroborated the above theoretical 

considerations and the tendency to underestimate the environmental principle of fairness 

on the part of major development projects. 

 

Keywords: Developmentprojects. Capital. Sustainability. Territory. Solidarity. 

Environmental Equity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problematização e justificativa 

A partir da segunda metade do governo Lula, o Brasil tem revivido, após 

quase três décadas de intenso neoliberalismo e estagnação do crescimento, um ativismo 

estatal voltado para a retomada do crescimento econômico, o qual tem se apoiado na 

reprimarização da economia e na modernização do meio campesino, tornando-se muito 

comum aos planos e programas de desenvolvimento que integram ou mantem alguma 

convergência com o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, dentre eles o 

Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, os discursos enfáticos acerca da 

sustentabilidade ambiental e da inclusão social, como prioridades estabelecidas, tendo 

em vista, num plano maior o desenvolvimento das regiões interioranas do país e a 

redução das disparidades regionais (PNRH, 2006). 

Essa aparente superação do neoliberalismo e a suposta configuração de 

políticas sociais de desenvolvimento, delineadas em função das demandas da sociedade 

civil organizada e dos movimentos populares, em tese, geridas de forma participativa, 

parece não corresponder à prática governamental observada concretamente, a partir do 

cotidiano dos grupos sociais mais vulneráveis. 

A tão propagandeada “volta por cima” da economia brasileira, devido à 

“lenta recuperação do poder aquisitivo do salário, após décadas de arrocho, a ligeira 

melhoria na distribuição pessoal da renda, o boom do consumo financiado pelo 

endividamento das famílias e a aparente resiliência do Brasil perante a crise econômica 

mundial” (SAMPAIO JR., 2012, p. 679), parece respaldar em certa medida e instigar 

alguns teóricos e políticos a encontrar eco para o que consideram a emergência de uma 

nova tendência do pensamento econômico brasileiro acerca do processo de 

desenvolvimento nacional, denominada por neodesenvolvimentista. 

Esse surto político-econômico, que dá continuidade ao paradigma de 

desenvolvimento conservador centrado no crescimento econômico, tem como seu carro-

chefe o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, destinado à geração de 

emprego e renda, a partir da expansão do crédito para grandes grupos empresariais e da 

retomada de investimentos público-privados, seja no espaço urbano ou rural, em setores 

estratégicos da economia nacional, como: infraestrutura social, urbana, logística e 

energética, mais do que nunca consumidores intensivo-extensivos de recursos naturais, 
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logo de relevante impacto socioambiental (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

2012). 

Assim, o Estado burguês brasileiro, em seu momento político-econômico 

neodesenvolvimentista, tendo em vista alavancar o crescimento econômico e inserir 

competitivamente a nação no âmbito internacional, não tem em vista, assim como não 

teve noutros momentos da história econômica brasileira, propiciar condições políticas, 

econômicas, institucionais e sociais amplas, concretas e justas, que permitam aos 

segmentos populares ascender socialmente, tampouco participar direta e 

democraticamente da definição das metas, bem como dos projetos e políticas que 

implicam fortes transformações em suas vidas, tendo em vista coordená-las em função 

de seus anseios, realidades étnico-culturais, ecológicas e necessidades materiais 

imediatas. 

Conforme Sampaio Jr. (2012, p. 680) o Estado neodesenvolvimentista não 

tem se empenhado e alcançado, em certa medida, nada além de   

 

atenuar os efeitos mais deletérios da ordem global sobre o crescimento, o 

parque industrial nacional e a desigualdade social [garantindo com isso, certa 

ascensão econômica aos segmentos pequeno-burgueses da sociedade, 

fazendo com que não se questione], a possibilidade de a igualdade social e a 

soberania nacional serem simplesmente antagônicas com a estabilidade da 

moeda, a austeridade fiscal, a disciplina monetária, a busca incessante da 

competitividade internacional, a liberalização da economia. 
 

Isso nos remete a questionar sobre o caráter de simulacro do 

desenvolvimento substancial, que esse ciclo dito “novo” desenvolvimentista da historia 

econômica brasileira demonstra ter ao apresentar-se carregado de discursos otimistas, 

estratégias políticas e projetos/planos nacionais supostamente capazes de conciliar 

equilíbrio macroeconômico e expansão industrial com promoção do desenvolvimento 

social nas mais diversas frentes de atuação, sem, no entanto, romper com os 

condicionantes do modelo econômico neoliberal ainda em vigência no país (SAMPAIO 

JR., 2012; BOITO JR., 2012). 

Enquanto proposta, de ordem teórica e prática, que propõe o crescimento 

econômico como chave para o desenvolvimento, se coordenado e orientado para a 

superação das desigualdades sociais, a “terceira via” neodesenvolvimentista 

(SAMPAIO JR,. 2012) mascara a férrea ditadura do capital sobre a vida das classes 

subalternas que compõem a sociedade brasileira, a qual segue submetida à condição 

(semi)periférica, que torna inviável um desenvolvimento socializante substancial, no 
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qual a ação humana coletiva se constitua numa força-motriz da transformação social e 

da condição de histórica de dependência nacional.  

Distinto do “velho” desenvolvimento, que se empenhava em realizar um 

projeto capitalista de desenvolvimento nacional, no qual utopicamente sonhava-se em 

domesticar a acumulação de capital e submetê-la ao controle de uma burguesia 

nacional, o “Novo” desenvolvimentismo disfarça a disposição das classes dominantes a 

ajustar o Brasil à ordem mundial do capital financeiro e às suas emergenciais 

necessidades cumulativas e reprodutivas. 

Essa “nova” ideologia potencializa a função orgânica do Estado brasileiro 

ao capital no contexto internacional, cuja conformidade com a sua condição de 

dependência externa demonstra toda a sua subserviência ao ordenamento mundial do 

capital, manifesta em sua apologia do crescimento acelerado, da modernização 

conservadora, da elevação do consumo e da reprimarização econômica, não se dirigindo 

a atenção para a segregação social, decorrente mesmo dessa apologia ao paradigma 

capitalista de desenvolvimento (SAMPAIO JR., 2012, BOITO JR., 2012).  

Nesse contexto, as demandas e direitos sociais dos povos tradicionais e 

demais segmentos sociais historicamente marginalizados, assim como suas iniciativas 

populares empreendidas no sentido da gestação de alternativas ao paradigma 

hegemônico, têm sido administrados e contidos nos interstícios do modo de produção 

capitalista, por vezes criminalizados e repreendidos quando ganham a forma e expressão 

de movimentos contra-hegemônicos legítimos, capazes de questionar e por em cheque 

as bases da sociedade desigual e insustentável (LEFF, 2009; CARVALHO, 2008).  

Na atualidade, em várias partes do território nacional brasileiro, se observa 

claramente como essas camadas sociais arcam desproporcionalmente com os impactos 

negativos dos projetos modernizantes ou aqueles relacionados ao processo de 

reprimarização, que acompanham a “nova onda” desenvolvimentista, deflagrando-se 

diversos conflitos de ordem socioambiental, como: hidroelétricas em Santo Antônio e 

Jirau (Rondônia), Belo Monte (Pará), Irapê e Murta (Minas Gerais), expansão da 

indústria monocultora de eucalipto (norte do Espírito Santo e sul da Bahia), 

carcinicultura (sul da bahia), Perímetros irrigados (interior do Ceará e Rio Grande do 

Norte), que sinalizam para uma completa contradição entre as ações públicas objetivas e 

as políticas, leis e discursos governamentais, que afirmam os direitos dos povos 
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tradicionais às suas terras, recursos naturais e à possibilidade de reprodução sustentável 

do seu modo de vida. 

Um exemplo desse tipo são as comunidades tradicionais de camponeses, por 

exemplo as situadas no interior do Tabuleiro de Russas no estado do Ceará, que 

resistem, empreendendo e afirmando suas experiências solidárias e agroecológicas de 

organização da economia, da vida comunitária e de convivência com o meio natural, 

como alternativas viáveis ao desenvolvimentismo desigual e insustentável proposto pelo 

capital, que ao se espraiar sobre os territórios campesinos, mediante projetos 

modernizantes centrados no hidro e no agronegócio, expropria, explora e subalterniza a 

classe camponesa. 

O (agro)desenvolvimentismo, característico ao avançado estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas sob o paradigma do capitalismo agrário, no 

Brasil, assim como noutras nações do mundo, se iniciou sob o signo da Revolução 

Verde, empreendendo, a partir dos avanços e aplicabilidades da química, da 

biotecnologia e dos grandes projetos de infraestrutura hídrica voltados exclusivamente 

para a expansão produtiva agroexportadora, transformações radicais sobre os processos 

de trabalho e o modo de vida camponês.  

Pode-se afirmar que tal revolução é o reflexo do ideário produtivista 

praticado pelos países industrialmente mais avançados, sobre as atividades agrícolas, 

tendo se difundido em países (semi)periféricos como o Brasil, a partir da década de 

1970, como símbolo do progresso e da modernização do setor agropecuário, o qual 

serviu de maneira funcional à estruturação de políticas de expansão industrial, tendo 

recebido nesses países a denominação de “Modernização Conservadora” (TAVARES et 

al. 2008). 

Sob a racionalidade produtivista do capital, as transformações técnico-

produtivas dos processos de trabalho agropecuários, engendradas pela Revolução Verde 

se destinaram essencialmente a potencializar a capacidade produtiva da grande 

propriedade fundiária, voltada para a demanda externa e crescente de commodities 

agrícolas, em detrimento do abastecimento interno de alimentos e das produções 

tradicionalmente camponesas, aprofundando dessa maneira, a questão agrária brasileira 

de injustiça e insustentabilidade socioambiental, decorrentes da distribuição desigual da 

terra, do acesso à água e do esgotamento e contaminação dos agroecossistemas. 



13 

 

Tal perspectiva persiste e ganha mais força nos dias de hoje, sobretudo no 

âmbito do neodesenvolvimentismo, que promove a perpetuidade nefasta da condição 

periférica e primário-exportadora da economia brasileira, aprofundada na última década, 

em decorrência dos desdobramentos da crise mundial do capital, ao evidenciar um 

processo de “reprimarização” econômica do Brasil, a partir do qual o país se ajusta ao 

ambiente de recessão internacional, atraindo capital estrangeiro para a agroexploração 

de grãos e da fruticultura, dentre outros gêneros, reinserindo-se na divisão internacional 

do trabalho, como reserva exterior de mão de obra barata e de recursos energético-

naturais, destinados a abastecer os países do centro econômico mundial e os novos 

mercados, como o chinês, em expansão, pelo mundo. 

 
A agricultura passou a ser um empreendimento totalmente associado à 

racionalidade [capitalista] do período, apresentando as mesmas possibilidades 

das demais atividades para a aplicação de capital e para auferir alta 

lucratividade, tornando-se mais competitiva [...] o que a aproximou dos 

demais setores econômicos. Nesse sentido, no Período Técnico-Científico um 

dos principais signos da modernização da agricultura é o fim do isolamento 

que a atividade manteve em relação aos demais setores econômicos, graças a 

uma crescente interdependência com o desenvolvimento geral da economia, 

ocorrendo um processo contínuo de fusão com capitais dos demais setores. 

(ELIAS, 1996 apud, PINHEIRO; CAMPOS, 2008, p. 18). 

 

Essa interdependência, sob os determinantes que a qualificam, sugere a 

vulnerabilidade territorial dos campos e florestas, com toda a sua diversidade e 

dinâmica biológica, cultural e econômica, próprias do modo de vida dos povos 

tradicionais, que compõem a heterogeneidade socioambiental brasileira, à ascendência 

do capital transnacional, que mercantiliza progressiva e integralmente todos os recursos 

humanos e naturais, necessários à retroalimentação e ampliação de sua base de 

valorização. 

Conforme o Relatório-Síntese do Projeto Avaliação de Equidade Ambiental 

realizado pelo Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza – ETTERN da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

 
Tal como a acumulação primitiva “original” do período colonial, observa-se 

hoje um processo violento de expropriação da produção familiar, artesanal, 

camponesa e dos povos tradicionais e indígenas, que tem sua base material de 

reprodução – os recursos naturais de uso comum – apropriados por este 

‘motor de crescimento’ financiado pelo [Estado] e apropriado pela iniciativa 

privada (ETTERN, 2011, p. 19). 
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Assim, modernização, desenvolvimento, progresso e barbárie parecem se 

confundir em pleno século XXI, acirrando os conflitos socioambientais, ao se 

considerar a sustentabilidade ambiental e o reconhecimento do direito dos povos 

tradicionais aos seus territórios, entraves ao desenvolvimento autoexpansivo do capital, 

incitando com isso, a reflexão crítica acerca da análise reducionista de custo-benefício, 

com a qual têm sido considerados os impactos do paradigma do capitalismo agrário 

sobre os diferentes povos, bem como sobre os projetos societários construídos por eles 

“de baixo para cima”, a partir da livre associação e da harmonização econômico-

ecológica. 

Tais projetos de desenvolvimento têm sido impactados profundamente por 

essa racionalidade economicista, que ao se instalar, decompõe os territórios, reduzindo a 

influência, do que a “economia das coisas” denomina: fator humano, deixando às 

parcelas remanescentes, os efeitos mais nefastos da ideologia excludente do pseudo-

progresso e da modernidade, como por exemplo: parcelas de terra improdutiva, 

comprometidas em sua resiliência, desertificadas
1
 pela exploração do capital 

agroindustrial e comunidades campesinas desterritorializadas, compensadas 

assistencialmente com indenizações subvalorizadas e reassentamentos compulsórios e 

disfuncionais.  

Assim, o desenvolvimento e o progresso do capital tem se dado, ampliando 

em paralelo o “exército” de camponeses miseráveis, desprovidos de condições mínimas 

de subsistência e de segurança existencial, cujos impactos danosos sobre o meio social e 

ambiental, na melhor das hipóteses, são considerados mediante um cálculo reducionista, 

que minimiza os seus incomensuráveis custos existenciais da vida (cultural, ecológico, 

étnico, afetivo, moral, dentre outros) estreitamente atrelados a um meio ambiente 

saudável, a simples questão da desapropriação-indenização do núcleo familiar.  

Sabe-se que os segmentos populacionais mais afetados com essa 

desproteção ambiental e social frente aos grandes projetos do agronegócio, são aqueles 

que não possuem representações político-institucionais, tampouco são convidados a 

participar dos processos de tomada de decisão, onde por sua vez impera a racionalidade 

microeconômica em detrimento da macrossocial na concepção, planejamento e 

operacionalização dos projetos de desenvolvimento, se fazendo essencial, analisar o 

                                                 
1
 No Brasil, as áreas mais susceptíveis à desertificação estão localizadas na região Nordeste e no Norte de Minas 

Gerais, totalizando 980.711,58 km2, das quais 238.644,47 km2 se encontram em estágio muito avançado (IICA, 

2006). 
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impacto desses últimos, sob a perspectiva da equidade ambiental, logo os fatores que: 

pressionam, desrespeitam e descaracterizam o modo de vida dos povos do campo, bem 

como aqueles que os levam à articulação e mobilização contra as investidas do capital, 

tendo em vista garantir-lhes a participação e a equanimidade socioambiental. 

Nesse sentido, esta pesquisa realizou um estudo de caso na Comunidade 

Rural Lagoa dos Cavalos, no município de Russas, interior do Estado do Ceará, a qual 

foi escolhida por sua história e representatividade territorial, em termos das práticas 

alternativas ao paradigma hegemônico, de colaboração e construção coletiva de um 

modelo de desenvolvimento comunitário solidário e agroecológico, que atualmente se 

encontra fragilizado e ameaçado de desmobilização pelas incursões do agronegócio, 

devido à estruturação do perímetro irrigado do Tabuleiro de Russas, destinado a 

viabilizar essencialmente a exploração da fruticultura para exportação, o qual se insere 

como subprojeto de infraestrutura hídrica, no âmbito do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos do Ministério da Integração.  

A intencionalidade desde já manifesta e que orientará permanentemente esta 

pesquisa científica, compreende o território como categoria sociogeográfica central à 

avaliação de equidade, pois a abordagem territorial permite vislumbrar a totalidade 

dialética dos conflitos que envolvem as disputas pela posse e controle do espaço 

agrário, onde os indivíduos não só habitam sobre a terra, como também se apropriam 

dela, transformando-a em meio de vida, mediante a ação do trabalho, construindo suas 

relações sociais de produção, identidades e sentimentos de pertencimento particulares.  

Cientificamente, a intencionalidade é concebida como a opção feita pelo 

pesquisador, que “determina a direção de seus pensamentos para a construção e defesa 

de ações políticas, como a escolha de paradigmas, correntes teóricas, políticas públicas, 

modelos de desenvolvimento, ou seja, leituras que direcionam as compreensões das 

realidades” (FERNANDES, 2009, p. 202), não se limitando, portanto, a explicar o 

mundo em que se vive, mas oferecer instrumentos de luta, que possam servir a uma 

praxis verdadeiramente transformadora. 

A metodologia adotada para tratamento das informações obtidas em campo, 

acerca do impacto socioambiental do Tabuleiro de Russas sobre a comunidade de Lagoa 

dos Cavalos, consiste de uma avaliação qualitativo-quantitativa de equidade ambiental, 

centrada nos Princípios da Participação Efetiva e da Equidade Ambiental (ETTERN, 

2004) para formulação do Índice de Equidade Ambiental, cujos indicadores foram 



16 

 

sistematizados numa matriz de indicadores de PRESSÃO-ESTADO-IMPACTO-

RESPOSTA (PEIR), segundo metodologia proposta pelo Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente – PNUMA (2004), como instrumento de avaliação de impacto de 

projetos de desenvolvimento sobre populações vulneráveis. 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a partir do princípio da equidade ambiental, o impacto do Projeto 

de Irrigação Tabuleiro de Russas sobre a comunidade rural Lagoa dos Cavalos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

a) Analisar, no contexto neodesenvolvimentista, o Projeto de Irrigação Tabuleiro de 

Russas em sua concepção e operacionalização. 

b) Avaliar a equidade ambiental do Projeto de Irrigação Tabuleiro de Russas sobre a 

comunidade Lagoa dos Cavalos, a partir da metodologia PEIR.  

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

A dissertação está composta por 5 capítulos, mais as considerações finais. O 

primeiro, de caráter introdutório, destina-se à apresentação da problemática em torno 

dos agropolos fruticultores e irrigados, que se estruturam atualmente no âmbito do 

paradigma capitalista de desenvolvimento agrário e do seu impacto em termos da 

equidade ambiental sobre as comunidades tradicionais de produtores camponeses.  

No segundo capítulo, é discutido em termos gerais, como o 

desenvolvimento, sob a racionalidade do capital, tem se dado de forma desigual, 

insustentável, dando continuidade à condição brasileira de economia dependente e 

agroexportadora, repercutindo assim, tal paradigma, negativamente sobre o espaço 

agrário-ecológico. 

O terceiro trata inicialmente da essência territorial do desenvolvimento e da 

sustentabilidade, da emergência de formas de organização solidarias e agroecológicas 
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da produção destinadas a antagonizar o sociometabolismo do capital e reestabelecer o 

equilíbrio metabólico entre o meio socioeconômico e ambiental. Por fim são tecidas 

considerações sobre como os projetos agroindustriais, baseados na fruticultura e 

irrigação desconsideram a equidade ambiental como diretriz para um desenvolvimento 

rural ecologicamente sustentável e justo.  

O quarto capítulo se destina à descrição da área de estudo, definição da 

escala de abordagem espacial, delineamento metodológico da análise de equidade 

ambiental mencionada e sistematização dos indicadores de PRESSÃO-ESTADO-

IMPACTO-RESPOSTA.  

No quinto é apresentada a concepção do Projeto de Irrigação Tabuleiro de 

Russas no âmbito do (agro)desenvolvimentismo, abordando a forma como o Projeto 

pressiona o meio socioambiental da Comunidade rural de Lagoa dos Cavalos, levando-

se em consideração o Principio da Equidade Ambiental para logo em seguida serem 

discutidos os resultados dos indicadores formulados e enfim serem tecidas as 

considerações finais acerca da problemática analisada. 
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2 DESENVOLVIMENTO, CAPITAL E SUSTENTABILIDADE 

 

2.1 Desenvolvimento desigual e insustentável 

 

Cada civilização, numa perspectiva relacional entre o seu modo de produção 

e as demais dimensões (ética, religiosa, cultural, política, geográfica, ambiental, dentre 

outras) da vida social, assume um padrão de desenvolvimento historicamente 

determinado das suas forças produtivas, de transformação não só do mundo 

socioeconômico, como também do mundo biofísico que lhe dá sustentação, longe de se 

constituir o desenvolvimento, num processo anistórico motivado por forças universais 

sobre-humanas. 

Nessa perspectiva, diante do atual desafio histórico de superar o paradigma 

de desenvolvimento hegemônico por outro superior, em que a plena realização do ser 

humano e a sustentabilidade da natureza, sejam as finalidades e prioridades da vida em 

sociedade, requer a consideração analítica das determinações fundamentais do sistema 

econômico que lhe dá sustentação, sobretudo quando o produto final da dinâmica das 

suas forças produtivas é a convulsão das relações entre seres humanos e destes com a 

natureza, produzindo desigualdades e desencadeando crises de toda ordem, que 

ameaçam no longo prazo, as condições de reprodução social e ambiental dos seres 

humanos. 

Conforme Marx formulou,  

 
No desenvolvimento das forças produtivas, atinge-se um estágio no qual se 

produzem forças de produção e meios de intercâmbio que, sob as relações 

vigentes, só causam desgraça, que já não são mais forças de produção, mas 

forças de destruição [...] Sob a propriedade privada, estas forças produtivas 

recebem um desenvolvimento apenas unilateral, tornam-se forças destrutivas 

para a maioria [...] Chegou-se agora, portanto, a um ponto tal que os 

indivíduos têm de apropriar-se da totalidade existente das forças produtivas, 

não só para alcançarem a sua auto-ocupação, mas principalmente para 

assegurarem a sua existência (MARX; ENGELS, 1982, pp. 30, 54 e 69). 

   

Nesse sentido, afirmar que as desigualdades geoeconômicas e 

socioambientais, são produtos inevitáveis, pois são necessários, ao mecanismo 

fundamental do padrão de desenvolvimento vigente: a exploração econômica das forças 

do trabalho e da natureza, bem como de sua finalidade: a produção de mais-valia, a ser 

apropriada privadamente sob a forma de lucro pela classe dos capitalistas, significa 
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afirmar que o seu caráter desigual é “pouco mais do que o resultado inevitável da eterna 

impossibilidade de desenvolvimento uniforme” (SMITH, 1988, p. 16). 

Esse caráter desigual de distribuição da riqueza pode ser observado não só a 

partir da perspectiva de classe, mas ainda mais se partirmos do núcleo familiar como 

referência básica, visto que a família, em sua função de agente econômico, representa 

por um lado, tanto a célula responsável pela reprodução da força de trabalho assalariada, 

como por outro, representa o lócus onde a riqueza capitalista, os meios de produção e 

consumo supérfluo se concentram.  

O estudo realizado pela Organização das Nações Unidas – ONU, intitulado 

“Riqueza pessoal a partir de uma perspectiva global” (Personal Wealth from a Global 

Perspective) 
2
, divulgado em 2008, que cobriu todos os países do mundo e os 

componentes principais da riqueza familiar agregada: ativos financeiros, dívidas, 

terrenos, edifícios e outros elementos materiais, tornou possível perceber que a riqueza 

está concentrada nas famílias localizadas em espaços de controle hegemônico da 

economia global. 

 
Wealth is heavily concentrated in North America, Europe and high income 

Asia-Pacific countries. People in these countries collectively hold almost 

90% of total world wealth. Although North America has only 6% of the 

world adult population, it accounts for 34% of household wealth. Europe and 

high income Asia-Pacific countries also own disproportionate amounts of 

wealth. In contrast, the overall share of wealth owned by people in Africa, 

China, India, and other lower income countries in Asia is considerably less 

than their population share, sometimes by a factor of more than 10 (UNU-

WIDER, 2008). 

 

No que concerne ao aspecto ambiental, o “Relatório Planeta Vivo 2012”, 

produzido em conjunto pela World Wide Fund for Nature (WWF), Zoological Society 

of London (ZSL) e a Global Footprint Network, observou uma tendência à imposição, 

pelos países de renda mais elevada, de demandas desproporcionais sobre os recursos 

naturais, chamando à atenção, a partir do Índice Planeta Vivo – IPV 
3
, para uma redução 

de 28% da biodiversidade global entre 1970 e 2008 e para a disposição desigual da 

degradação ambiental e perda da biodiversidade, na medida em que se verifica uma 

                                                 
2
 Segundo o mesmo estudo, 2% dos adultos mais ricos no mundo concentram mais da metade da riqueza global das 

famílias, 1% da população mundial concentra 40% da riqueza, os 10% mais ricos concentram 82,5%, restando aos 

50% mais pobres a distribuição de 1% da riqueza mundial (UNU-WIDER, 2008). 
3 O Índice Planeta Vivo indica alterações, variações médias ao longo do tempo, no estado da biodiversidade do 

planeta por meio do acompanhamento da evolução do tamanho de 9.014 populações de 2.688 mamíferos, aves, 

peixes, répteis, anfíbios e peixes de diferentes biomas e regiões. As variações, cujo limite de confiança é de 95%, na 

abundância de uma seleção de espécies podem ser usadas como um importante indicador da situação ecológica do 

planeta (WWF/ZSL, 2012). 
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variação positiva na diversidade ecológica de espécies da ordem de 7% no IPV, em 

países de renda elevada, em contraste com a fortíssima queda de 60% no mesmo índice 

nos países de renda média e baixa. 

Segundo o Relatório, é provável que esse contraste se deva, 

 
A uma combinação de fatores, principalmente o fato de esses países serem 

capazes de adquirir e importar recursos de países de renda mais baixa, 

degradando assim a biodiversidade desses países e, ao mesmo tempo, 

mantendo a biodiversidade e ecossistemas remanescentes de seu próprio 

‘quintal’. [...] Essa tendência pode ser catastrófica, não só para a 

biodiversidade, mas também para as pessoas que vivem nesses países. 

Embora todas as pessoas dependam, em última análise, dos serviços 

ecossistêmicos e dos bens naturais, as populações mais carentes do mundo 

são as que sentem mais diretamente o impacto da degradação ambiental. Sem 

acesso a terra, água limpa, alimentos, combustíveis e matérias-primas 

adequadas, as populações vulneráveis não são capazes de se libertar do ciclo 

de pobreza e prosperar (WWF, 2012, p. 18). 

 

A produção e reprodução das desigualdades no capitalismo tem se 

demonstrado uma condição antes estrutural, sine qua non a Lei de Acumulação de 

Capital, estando no seu cerne a produção de mais-valor, de trabalho excedente, pelos 

capitais territorialmente imobilizados nos mais diversos ramos e escalas espaciais (local, 

regional, nacional e global), sendo o espaço geográfico a base, a natureza e o trabalho as 

fontes originais de produção desse mais-valor. 

  
O capital é continuamente investido no ambiente construído com o fito de se 

produzir mais-valia e expansão da base do próprio capital. Mas, da mesma 

forma, o capital é continuamente retirado do ambiente construído de forma 

que ele possa se deslocar para outra parte e se beneficiar com taxas de lucro 

mais altas. A imobilização espacial do capital produtivo em sua forma 

material não é nem menos necessária do que a perpétua circulação do capital 

como valor (SMITH, 1988, p. 19). 

 

Essa dinâmica espacial inerente ao paradigma de desenvolvimento 

capitalista pode ser vista como manifestação dialética de seu caráter mundializado, 

supra ou extraterritorial; noutras palavras, significa o espaço geográfico, em qualquer 

escala, transformado em território do capital, na medida em que serve aos propósitos de 

sua Lei de Acumulação Ampliada e ao mesmo tempo em que o capital, entendido como 

relação social não só de produção, mas também de dominação, perde o seu caráter 

nacional, tornando-se uma força cada vez mais abstrata e difícil de contrapor.  

Em paralelo a essa dinâmica espacial, além de explorar as forças do trabalho 

e da natureza, extraindo-lhes as substâncias necessárias à sua reprodução 
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sociometabólica centrada em valores-mercadoria, o desenvolvimento capitalista avança 

transformando sob o signo do progresso e da modernização, o espaço geográfico, 

expropriando em paralelo, populações de suas terras tradicionais, desenraizando e 

dissolvendo suas identidades culturais, liquidificando seus territórios, tornando a vida 

dos indivíduos, sinônimo de insegurança existencial, de relações materiais e imateriais 

fluídas. 

Em seus manuscritos econômicos de 1857-1858, Marx (2011, p. 332), 

observava que 

 
A tendência de criar o mercado mundial está imediatamente dada no próprio 

conceito do capital. Cada limite aparece como barreira a ser superada. De 

inicio, o capital tem a tendência de submeter cada momento da própria 

produção à troca, e de abolir a produção de valores de uso imediatos que não 

entram na troca, i.e., justamente a tendência de pôr a produção baseada no 

capital no lugar de modos de produção anteriores, do seu ponto de vista, 

espontâneos e naturais. O comércio não aparece mais aqui com uma função 

operando entre as produções autônomas para a troca do seu excedente, mas 

como pressuposto e momento essencialmente universais da própria produção.   

 

Desde a sua forma mercantil, o capital tende à internacionalização de sua 

organização socioprodutiva e à superação das fronteiras do Estado-Nação e de qualquer 

barreira à sua autoexpansão, tendo em vista a geração de parcelas crescentes de mais-

valia mediante a apropriação exploração das forças produtivas noutras regiões do 

planeta, resultando em processos de espoliação econômica, degradação socioambiental, 

“periferização” e aprofundamento das relações de dependência-dominação entre as 

Nações. 

Nas palavras de Mészáros (2011, p. 253) 

 
É da natureza do capital não reconhecer qualquer medida de restrição, não 

importando o peso das implicações materiais dos obstáculos a enfrentar, nem 

a urgência relativa (chegando à emergência extrema) em relação a sua escala 

temporal. A própria ideia de ‘restrição’ é sinônimo de crise no quadro 

conceitual do sistema do capital. A degradação da natureza ou a dor da 

devastação social não têm qualquer significado para seu sistema de controle 

sociometabólico, em relação ao imperativo absoluto de sua autorreprodução 

numa escala cada vez maior.  

 

Nesse sentido, a partir do último quarto do século XX, tem se observado o 

aprofundamento e a necessária manutenção das relações de dependência entre as 

Nações, como pressuposto para a manutenção do sociometabolismo do capital, quando 

a acumulação de capital alcança um elevado grau de maturidade (industrial, 

institucional e tecnológico) nos países centrais da economia mundial, sobretudo nos 
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Estados Unidos, onde o Regime de Produção Fordista atinge o seu ápice, enquanto 

padrão de organização científica do trabalho, centrado no controle oligopolístico dos 

mercados, na sincronização das normas de produção e consumo em massa, associado à 

forte intervenção estatal na economia e se consuma o mecanismo linear do crescimento 

econômico, em que “a taxa de investimento se eleva fortemente, as técnicas produtivas 

se transformam, a renda per capita cresce, levando a uma diversificação da demanda 

que, por sua vez, fecha o circuito ampliando novamente as oportunidades de 

investimentos” (ROMEIRO, 1991, p. 143). 

Nesse contexto, o processo de mundialização do capital pode ser 

compreendido como um movimento impulsionado “por uma dinâmica essencialmente 

seletiva e excludente que faz com que certos espaços do globo interessem mais que 

outros, que alguns espaços exerçam função de comando e que outros espaços 

considerados não competitivos, fiquem isolados, excluídos, enquanto os espaços 

competitivos são ferrenhamente disputados pelos atores globais” (CARVALHO, 2001, 

p. 17). 

Para que o capital continuasse a se retroalimentar, a partir desse mecanismo, 

transformações técnico-organizacionais no âmbito dos processos de trabalho, se 

processaram no sentido da elevação de sua composição orgânica nos países onde o 

capitalismo avançou com maior intensidade e assim, a busca por novas fontes e formas 

de acumulação pôs em movimento “processos produtivos cada vez mais tecnificados 

para revalorizar e incrementar a taxa de mais-valia do capital. Com a expansão do 

capital em escala mundial e abertura de novos campos de investimento, esta 

tecnoestrutura foi-se transferindo para os países ‘subdesenvolvidos’” (LEFF, 2009, p. 

32). 

Esse processo se deu de maneira mais intensa, sobretudo ao final da década 

de 70, quando o capital demonstrou ser capaz de abrir novas vias de reprodução 

ampliada, agora sob um padrão de produção flexível e acumulação financeira, fundado 

na inovação e no alargamento da base técnica, que por sua vez impactou profundamente 

sobre o meio ambiente ao ativar a tendência decrescente do valor de uso das 

mercadorias, potencializando dessa maneira a produção supérflua e o consumo em 

massa.  

Nas palavras de Oliveira (2005, p.18), essa manobra do sociometabolismo 

do capital lhe possibilitou 
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Tirar vantagens dos diferenciais internacionais de composição orgânica do 

capital e de taxas de lucro, em função da heterogeneidade da base técnica e 

do desmonte de direitos individuais e coletivos dos trabalhadores que tem 

sido praticado principalmente em países da periferia capitalista
4
. 

 

Ao mesmo tempo, observou-se, uma disseminação global da perspectiva de 

progresso e modernidade, caracteristicamente urbano-industrial, produtivista e 

consumista, resumida na mítica ideia, a qual fora (e ainda é) doutrinariamente 

perseguida pelas Nações da periferia do capitalismo “segundo a qual o desenvolvimento 

econômico, tal qual vem sendo praticado pelos países que lideraram a revolução 

industrial, pode ser universalizado” (FURTADO, 1983, p. 16). 

A pretensão universalista desse mito se deve à pressuposta ampliação não só 

do circuito da circulação-comercialização, mas do consumo além das necessidades reais 

socialmente determinadas, tendo em vista a reprodução do capital no sistema capitalista 

(MARX, 2011; LUXEMBURGO, 1985).  

Marx (2011, p. 332) ressalta que o capital tem como uma de suas 

características marcantes 

   
A produção de um círculo sempre ampliado da circulação, seja o círculo 

diretamente ampliado ou sejam criados nele mais pontos como pontos de 

produção. Se a circulação aparecia como de início como magnitude dada, 

aqui ela aparece como magnitude movida e expandida pela própria produção. 

[...] O capital, portanto, da mesma maneira que, por um lado, tem a tendência 

de criar continuamente mais trabalho excedente, tem a tendência 

complementar, por outro, de criar mais pontos de troca; i.e., considerado aqui 

do ponto de vista do mais-valor absoluto ou do trabalho excedente, de causar 

mais trabalho excedente como complemento para si mesmo; no fundo, de 

propagar a produção baseada no capital ou o modo de produção que lhe 

corresponde.  

 

Na tentativa de suprir uma insuficiência de Marx, quanto à sua analise do 

esquema da reprodução do capital, restrito ao consumo social apenas da classe dos 

capitalistas e dos operários por razões metodológicas reconhecíveis, Rosa Luxemburgo 

em sua “Acumulação de Capital” (1985) vai mais além, demonstrando que as 

determinações da reprodução do capital, logo o seu desenvolvimento sob a formação 

social capitalista, não residem unicamente na esfera da produção, limitada à capacidade 

do capital de produzir uma massa de mais-valia superior a cada ciclo de sua 

                                                 
4
 Texto didático Nº 3: A transformação da Mais-Valia em Lucro, aplicado na disciplina de Pensamento Econômico 

Marxista II, de autoria do Professor Adjunto Aécio Alves de Oliveira do Departamento de Teoria Econômica da 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará. A expressão 

destacada é baseada em MARX, Karl, O Capital – Livro Terceiro, capítulos I, II, III, VIII, IX, XIII e XIV. 



24 

 

acumulação, mas na dimensão da parcela dessa massa, que pode efetivamente ser 

realizada, vendida, portanto, convertida em lucro, a ser retornado ao circuito da 

reprodução ampliada como parcela capitalizável da mais-valia. 

Dessa forma, a conclusão a qual se pose chegar é que essa parcela da mais-

valia a ser realizada e destinada para fins de acumulação, não pode ser convertida em 

capital unicamente pelo consumo social das duas classes, que caracterizam 

particularmente o sistema capitalista, visto que a sua realização numa “sociedade 

composta só por capitalistas ou operários é, portanto, um problema sem solução” 

(LUXEMBURGO, 1985, p. 241). 

A questão central da capacidade de retroalimentação do padrão capitalista 

de desenvolvimento reside no fato de que tal padrão não tem se perpetuado apenas pela 

expansão e diversificação da esfera produtiva, mas, sobretudo, por pressupor um círculo 

sempre ampliado também de comercialização, que abrange escalas espaciais diversas, 

absorvendo as marginais produções pré-capitalistas ou até mesmo pós-capitalistas, bem 

como classes e grupos sociais de diferentes posições na estratificação social, por 

exemplo: funcionários públicos, profissionais liberais, clérigos, camponeses, dentre 

outros. 

Portanto, a reprodução ampliada do capital, pressupõe a capacidade do 

sociometabolismo do capital de universalizar não só os padrões de produção, como de 

consumo e mesmo de vida em geral, tendendo para a eliminação, o completo 

aniquilamento de toda cultura e/ou projeto de sociedade estranho ao desenvolvimento 

capitalista, como as pequenas produções de caráter autônomo e não capitalistas em geral 

mais recorrentes no espaço rural. 

Assim, a estruturação e mundialização da sociedade industrial, onde impera 

a cultura do desperdício, cujas bases se assentam sobre a produção em massa e o 

consumo inconsciente de caráter suntuoso, tomou o lugar das culturas tradicionais dos 

diversos povos, nos mais variados recantos do globo, mediante processos de 

acumulação primitiva, que ofereceram ao capital, desde os primórdios do capitalismo, 

as condições necessárias e suficientes para sua retroalimentação e predominância sobre 

as demais “economias naturais
5
” (LUXEMBURGO, 1985). 

                                                 
5
 São economias pré-capitalistas. Na Europa ocidental, onde o sistema capitalista se originou se caracterizavam pelos 

resquícios da organização feudal, das corporações de profissionais urbanos e da produção simples de caráter 

estritamente camponês/artesanal. No restante do mundo, se tratavam de formações socioeconômicas tradicionais do 

tipo comunal ou tribal de camponeses, artesãos, caçadores coletores, com traços feudais, servis ou congêneres.  
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Sua forma mais atual se manifesta através da universalização/imposição do 

padrão de desenvolvimento urbano-industrial às formações socioeconômicas 

tradicionais, existentes nos interstícios do sistema capitalista, sobretudo nos países 

periféricos e semiperiféricos, onde tem demonstrado ao longo do tempo ser 

estruturalmente irrealizável tal universalização, seja pelo aspecto econômico, seja pelo 

aspecto ecológico, servindo unicamente como pretexto à abertura das economias 

dependentes aos interesses expansionistas dos capitais transnacionais, ávidos por novos 

mercados, nos quais possam difundir seus padrões consumistas, motivados por 

necessidades artificialmente criadas, relacionadas ao “estilo de vida moderno” dos 

países industrialmente avançados. 

 
A universalidade para a qual o capital tende irresistivelmente encontra 

barreiras em sua própria natureza, barreiras que, em um determinado nível de 

seu desenvolvimento, permitirão reconhecer o próprio capital como a barreira 

a essa tendência e, por isso, tenderão à sua superação por ele mesmo 

(MARX, 2011, p. 334). 

 

 Quanto ao aspecto econômico “o fator-chave a observar é que, no interior 

da economia capitalista mundial, por definição, os Estados não podem todos ‘se 

desenvolver’ simultaneamente, já que o sistema funciona graças à existência de regiões 

desiguais de núcleo orgânico e de periferia” (WALLERSTEIN apud ARRIGHI, 1997, 

p. 141). 

No que se refere ao aspecto ecológico, a evidência a observar é que no 

contexto do sistema capitalista, perdeu-se de vista a interdependência entre a dimensão 

socioeconômica e ecológica da vida, ou seja, que a contrapartida do desenvolvimento 

fundado na produção generalizada e crescente de valores de troca, é o desencadeamento 

de processos biofísicos em sua grande maioria, irreversíveis e nefastos ao meio 

ambiente. 

Destarte, a produção de desigualdades, de um desenvolvimento do 

subdesenvolvimento, se apresenta mais uma vez como resultante estrutural necessária 

ao padrão capitalista de desenvolvimento do capital, visto que a universalização de seu 

caráter produtivista-consumista implicaria no curto prazo, num esgotamento 

generalizado das forças humanas e naturais, comprometendo os pilares sustentadores da 

sobrevida da sociedade industrial. 

Conforme, Furtado (2001, p. 64) “é certo que a engrenagem do 

subdesenvolvimento constitui um eficiente mecanismo para minorar a pressão sobre os 
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recursos, ao reduzir o nível de consumo da maioria da humanidade”, possibilitando 

assim, que padrões de produção e consumo sejam ampliados exponencialmente por um 

grupo diminuto de países ou regiões onde o desenvolvimento capitalista das forças 

técnico-científicas se concentrou mais precocemente, impondo às Nações periféricas 

uma demanda crescente pela exploração da sua base de recursos naturais, sobretudo não 

renováveis. 

Para suportar o padrão de riqueza das Nações do centro orgânico da 

economia globalizada, fundado no monopólio do progresso cientifico-tecnológico, na 

elevação sistemática da capacidade de compra e de investimento, se fez necessário 

estabelecer no mundo uma rede desigual de trocas de mercadorias e difusão tardia de 

tecnologias entre Estados, caracterizados por diferentes níveis salariais, diminuta 

mobilidade de mão de obra e elevada mobilidade dos recursos de capital entre os 

“parceiros” comerciais, resultando na apropriação de benefícios do comércio pelo 

parceiro com nível salarial mais alto e posicionado hegemonicamente no âmbito da 

divisão internacional do trabalho (ARRIGHI, 1997). 

Essas tecnologias, transferidas unicamente com o objetivo de dar vazão à 

evolução das forças produtivas nos países do núcleo orgânico da ordem mundial do 

capital e manter a condição de dependência e desvantagem geoeconômica das demais 

nações, via de regra inadequadas à realidade socioambiental das populações 

(semi)periféricas, concorrem, além da transferência desigual de riqueza, para uma 

transferência desigual de recursos naturais e consumação de uma histórica relação de 

exploração e “degradação do potencial produtivo dos ecossistemas que constituem a 

base de sustentabilidade das forças sociais de produção destes países” (LEFF, 2009, 

p.28). 

As raízes dessa relação se encontram já nos movimentos imperialistas de 

colonização (pré-capitalistas ou capitalistas) empreendidos pelas nações que se 

lançaram à frente do desenvolvimento industrial e por isso foram beneficiadas com a 

hegemonia da economia internacional, passando então a condicionar a divisão 

internacional do trabalho e reverter às populações (semi)periféricas apenas os custos 

sociais, econômicos, ecológicos e culturais da acumulação de capital, traduzidos em 

pauperização e destruição material e imaterial dos povos. 

Esse movimento característico ao desenvolvimento territorial expansionista 

do capital, pressupõe a extinção continuada na periferia das formas tradicionais, não-
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capitalistas de produção, tendo em vista, a partir de suas populações, ampliar a esfera do 

consumo, tanto quanto ou além da produção nas Nações centrais, o que ocorre 

primeiramente pela ampliação quantitativa do consumo existente nessas últimas, para 

logo em seguida abrir espaço à criação de novas necessidades, qualitativamente 

diferentes, propagando as já existentes em um circulo mais amplo e culturalmente 

diverso (localidades, regiões, países), motivando enfim, a produção de novas 

necessidades, a descoberta e criação de novos valores de uso a serem comercializados 

(MARX, 2011). 

Portanto, o estado de subdesenvolvimento e dependência para o qual cada 

vez mais são empurradas as populações da periferia do capitalismo, pode ser 

compreendido como uma homogeneização produtivo-consumista e cultural, produto 

também do processo que o economista austríaco Joseph Schumpeter (1982) denominou 

por “Destruição Criadora”, expressão formulada para expressar a tendência à abertura e 

dinamização de novos mercados e elevação da produtividade, a partir da rápida 

sobreposição do “arcaico” pelo “moderno”, dos grandes projetos catalizadores do 

potencial competitivo dos agentes econômicos das economias nacionais em geral, da 

homogeneização dos modos de produzir e consumir, da obsolescência e descarte das 

mercadorias outrora produzidas, criando assim, as necessidades que motivam 

progressivamente a inovação de estruturas, ferramentas, processos e produtos, por sua 

vez responsáveis pela abertura de novos ciclos de crescimento econômico. 

Entretanto, diante de tal racionalidade, numa perspectiva de longo prazo, o 

que se vislumbra, dia a dia, é muito mais uma tendência ameaçadora e crescente de 

“Criação Destrutiva”, pois essa rotativa “inundação” dos mercados globais de novas 

mercadorias e as transformações cada vez mais radicais e profundas dos ecossistemas, 

pressupõe a intensificação e ampliação do consumo produtivo da força de trabalho e das 

forças da natureza para a sua produção, demonstrando assim, que nesse sistema, a 

propriedade privada dos meios de produção confere, a uma diminuta parcela de 

indivíduos, o poder sobre a natureza, os espaços, a economia, logo sobre as pessoas, ao 

permitir criar “no outro uma nova necessidade para o forçar a novo sacrifício, o colocar 

em nova dependência, para o atrair a uma nova espécie de prazer e, dessa forma, à 

destruição” (MARX, 2004, p. 149). 

No contexto das relações de dependência-dominação, seja em escala inter 

ou intranacional, a criação artificial e difusa de necessidades, logo materializadas em 
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meios de satisfação, símbolos de modernidade e progresso no capitalismo, a 

homogeneização dos padrões de produção-consumo e dos projetos societários em 

conformidade com os praticados pelas Nações ditas desenvolvidas, tem funcionado 

como um mecanismo “civilizatório” e de absorção pelo capital das formações 

socioeconômicas tradicionais existentes em sua periferia e em seu horizonte territorial 

de expansão. 

Essas formações sociais rotuladas como: primitivas, naturalistas, arcaicas, 

rudimentares, selvagens, atrasadas, subdesenvolvidas, para citar aqui apenas alguns dos 

adjetivos empregues, aos modos não-capitalistas de produção da vida material e 

imaterial, passam a ser ameaçados em sua existência e possibilidade de evolução por um 

sociometabolismo apreendido e considerado como um “sistema de necessidades 

constantemente ampliado e mais rico [fora do qual] nada aparece elevado-em-si-mesmo, 

legítimo-em-si-mesmo” (MARX, 2011, p. 333). 

Conforme furtado (1983), à disseminação da crença na universalidade do 

progresso capitalista funcionou como um mecanismo de domínio ideológico, 

falsificador da realidade, a serviço unicamente dos grupos diretores da sociedade 

industrial, que ao desconfigurar a identidade cultural e os projetos de desenvolvimento 

autônomo das Nações periféricas, induziram seus povos a se empenharem, em superar 

seus resquícios de “economias naturais”, comungando do paradigma hegemônico de 

desenvolvimento e dos projetos destinados à sua efetivação sobre seus territórios, 

concorrendo assim, para o aprofundamento da relação de dependência entre centro e 

periferia, logo para a generalização da visão única acerca do desenvolvimento. 

No Brasil, esse empenho se verificou com maior clareza, a partir de 1929, 

quando, em detrimento da heterogeneidade social e do equilíbrio ecossistêmico, o 

processo de Industrialização se deu por Substituição de Importações, tendo como 

percepção estratégica, que o crescimento de uma economia periférica não poderia se 

basear unicamente em suas vantagens comparativas absolutas, decorrentes da produção 

de commodities, essencialmente baseadas na extração mineral e na agricultura, 

concentrando-se a economia do país desde então, em atividades industriais de base, 

intensivas em emissão de gás carbônico, “ainda mais a partir da consolidação dos 

investimentos do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), que resultou em 

forte expansão de indústrias de grande potencial poluidor – especialmente dos 
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complexos metalúrgico e químico/petroquímico – sem o devido acompanhamento de 

tratamento dessas emissões” (YOUNG; LUSTOSA, 2001, p. 234). 

Além disso, a ascendência do modo de vida urbano-industrial sobre a 

periferia, como meio para se alcançar o progresso e a ordem social, manifestou seu 

caráter desigual não só em relação às desigualdades econômicas e sociais, mas também 

ambientais, quando mais recentemente, a partir de 1980, as economias centrais no 

sentido de amenizar a pressão desse modo de vida sobre seus biomas e aproveitando o 

movimento de transnacionalização dos capitais, deslocam para a periferia os elos mais 

poluidores das cadeias de produção industrial, intensivos em mão de obra (disponível e 

barata) e em consumo de recursos naturais, possibilitando aos seus países, maiores 

ganhos em produtividade, acompanhados por precarização do trabalho e 

aprofundamento da degradação ambiental. 

No entanto, desde o inicio do processo de industrialização brasileira, esses 

ganhos não corresponderam como esperado num aumento na mesma magnitude da taxa 

de salário, tampouco em melhorias significativas da qualidade de vida da maioria 

populacional; ao contrário, resultaram apenas na “elevação dos gastos em consumo e 

modificação qualitativa do padrão de vida da minoria proprietária e dos grupos urbanos 

profissionais e burocráticos” (FURTADO, 1983, p.181), engendrando formas 

tradicionais ou reinventadas de exploração, marginalização social e degradação 

ambiental. 

Quanto à sustentabilidade ambiental, no contexto do desenvolvimento 

desigual entre centro e periferia, tal questão não fez parte da preocupação dos 

economistas que vislumbraram o desenvolvimento das Nações abraçadas tardiamente 

pelo capitalismo, tal e qual o que se processou nas Nações do centro, apesar dos países 

periféricos, como o Brasil, por exemplo, se inserirem no âmbito da economia capitalista 

internacional essencialmente pelo consumo intensivo dos seus recursos naturais 

decorrente da produção de commodities agrícolas e/ou extraídas sob a forma de 

matérias-primas destinadas à exportação. 

No âmbito da universalização do paradigma capitalista de desenvolvimento, 

a questão ambiental sempre fora relegada ao segundo plano, sobretudo pela crença 

ingênua em termos econômicos e sociopolíticos, assentada na ideia fetichista de que a 

tecnologia, em sua onipotência, seria capaz de superar o limite à autoexpansão do 

capital imposto pela necessidade incômoda da sustentabilidade ambiental 
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(MÉSZÁROS, 2011), como se a própria tecnologia em seu avanço possibilitado pelo 

sociometabolismo do capital, não seja ela mesma um fator de agravamento das 

desigualdades, das relações de dependências e do esgotamento dos recursos da natureza. 

Esse tipo de mistificação tem servido fundamentalmente àqueles países que 

se lançaram à frente do processo de industrialização e buscam artifícios que garantam, 

“chutando a escada” 
6
, sua posição no centro hegemônico da economia global, a partir 

da formulação de diretrizes a serem seguidas pelas demais nações como uma espécie de 

“bula” para o tratamento e superação de suas fragilidades sociais, comerciais, sobretudo 

financeiras e manutenção da “saúde” político-institucional, passando a ser consideradas 

como “Políticas Boas”, que nada mais são do que aquelas “políticas prescritas pelo 

chamado Consenso de Washington em geral. Entre elas figuram políticas 

macroeconômicas restritivas, a liberalização do comércio internacional e dos 

investimentos, a privatização e a desregulamentação” (CHANG, 2004, p. 11). 

Essas políticas e com elas as “boas” instituições, a “boa” governança, cujo 

“pano de fundo” mais atual é o discurso consensual da sustentabilidade ambiental, do 

economicamente viável e do socialmente justo, do ponto de vista geopolítico, tornaram-

se responsáveis por uma espécie de demarcação, que dificulta mais ainda a ascensão de 

outras nações ao tão desejado, porém restrito núcleo orgânico da economia capitalista 

mundial, encobrindo assim, o real propósito de manutenção das relações de dependência 

e subalternidade das Nações periféricas, bem como de suas camadas populares menos 

favorecidas, quanto à posse e gestão autônoma do consumo das suas reservas naturais e 

de suas fontes de riqueza em geral. 

O que a história econômica do desenvolvimento no capitalismo tem 

demonstrado com as tentativas de superação do subdesenvolvimento, mediante a 

generalização, claramente ajustada aos interesses dos países do centro orgânico do 

sistema do capital, do paradigma de desenvolvimento centrado na sociedade industrial 

de consumo em massa e com ele de toda uma superestrutura político-institucional 

supostamente voltada para sua efetivação, é que tal universalização não produziu 

transformações nas estruturas sociais capazes de modificar significativamente na 

periferia, não só a distribuição de renda e destinação dos excedentes produzidos, como 

                                                 
6
 Expressão formulada no século XIX pelo economista alemão Friedrich List (1789-1846), em sua obra “O sistema 

nacional de economia política”, para sintetizar como os países desenvolvidos inviabilizaram a ascensão (pelas 

mesmas estratégias utilizadas em seu processo de desenvolvimento) das economias nacionais mais atrasadas, 

impedindo as mesmas de se desenvolver e concorrer em condições de igualdade. 
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também não possibilitou a ascensão política das suas camadas populares, apartadas das 

condições reais e efetivas de tomada de decisão quanto à superação dos meios históricos 

de sua opressão e exploração.     

Pelo contrário, o resultado da mundialização do padrão de vida que sustenta 

a sociedade dos valores de troca e do consumo inconsciente, nada mais fez do que 

reproduzir no submundo caricaturas das sociedades estruturadas sobre a produção em 

larga escala e o consumo em massa, acentuar a concentração de riqueza e socialização 

de desigualdades, reinventar formas de exploração da força de trabalho, da natureza e de 

manifestação da pobreza, servindo apenas à ampliação de possibilidades ao processo de 

acumulação, tendo em vista unicamente a abertura de novos espaços para escoamento 

de excedentes econômicos e manutenção dos elevados padrões de consumo das nações 

do núcleo orgânico e dos grupos elitistas no âmbito dos países subdesenvolvidos. 

Atualmente, na periferia do globo, essa mesma perspectiva de progresso 

incita a necessidade e urgência dos países buscarem estratégias e políticas, em geral 

inadequadas à sua heterogeneidade socioambiental, de desenvolvimento e 

sustentabilidade, ainda que seus ecossistemas tenham de continuar suportando, em prol 

da sustentação de um sistema desigual de ordenação econômica e ecológica, a extração, 

exportação e consumo de suas biocapacidades, culminando enfim, na aceleração dos 

processos de degradação dos seus ecossistemas. 

Um exemplo disso é o avanço do desmatamento e da desertificação, que 

ameaçam o potencial (re)produtivo dos agroecossistemas, em decorrência dos padrões 

produtivistas praticados desde a irradiação da Revolução Verde sobre os campos e 

florestas dos países subdesenvolvidos, alvos da pecuária e do monocultivo 

agroexportador, tornando a agricultura ao mesmo tempo vítima e uma das principais 

responsáveis pelos desequilíbrios ambientais, haja vista que “as emissões do setor, 

somadas ao desmatamento para a conversão de terras agrícolas, representam entre 17% 

e 32% de todas as emissões de gases-estufa provocadas pelo ser humano no mundo” 

(IICA, 2009, p. 83). 

Conforme o Relatório Planeta Vivo, Anseeuw et al. (2012, apud WWF, 

2012, p.22),  

 
Nos países em desenvolvimento, investidores externos estão se acotovelando 

para garantir o acesso à terra agrícola para a produção futura de alimentos. 

Desde meados da década de 2000, estima-se que uma área quase do tamanho 

da Europa Ocidental tenha sido transferida em transações de distribuição de 
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terras. A última corrida por terras agrícolas foi desencadeada pela crise de 

alimentos de 2007-2008, mas entre os fatores determinantes de longo prazo 

estão o crescimento demográfico, o aumento do consumo por parte de uma 

minoria global e demandas do mercado por alimentos, biocombustíveis, 

matérias-primas e madeira. 

 

Assim, é perceptível que o aprofundamento da dependência e alargamento 

do fosso econômico e socioambiental entre países do centro e periferia, assim como na 

periferia reproduz-se a mesma desigualdade quando grupos minoritários detém a 

propriedade, logo a gestão privada, sobre as maiores e mais produtivas parcelas de 

recursos naturais, está diretamente relacionado à lógica do desenvolvimento das forças 

produtivas no capitalismo e de toda sua superestrutura ideológico-institucional que 

favorece no âmbito geopolítico a “transferência de riqueza gerada mediante sobre-

exploração dos recursos naturais e da força de trabalho – principalmente das populações 

camponesas e dos povos indígenas – dos países dominados, para os países dominantes” 

(LEFF, 2009, p. 28).  

Destarte, não é difícil vislumbrar os limites econômico-ecológicos da 

generalização desse padrão de desenvolvimento, assim como de suas formas e rótulos, 

nada mais que reinventados e reajustados às necessidades do capital, respectivas a cada 

novo domínio territorial, que buscam agora, estabelecer conciliações entre o que se 

considera como os aspectos “positivos” das estratégias conservadoras outrora 

empreendidas, com os discursos atualizados da sensibilidade social e sustentabilidade 

ambiental, proporcionando assim, a “matéria-prima” necessária à produção das “novas” 

teorias e modelos que fundamentam as políticas, acordos e consensos multilaterais 

diversos, destinados à compatibilização (do incompatível) da racionalidade do capital à 

noção de sustentabilidade.  

O discurso acerca da sustentabilidade ambiental tem se demonstrado cada 

vez mais contraditório e esvaziado de sentido, ainda mais no mundo (semi)periférico,  

pois tem funcionado mais como mecanismo de aprofundamento do que de superação da 

condição de dependência e subdesenvolvimento, na medida em que transfere àqueles 

países, em prol da manutenção/elevação do nível de atividade econômica dos países 

centrais, a responsabilidade pela preservação das reservas energéticas não-renováveis e 

dos seus ecossistemas ricos em biomassa e terras agricultáveis. 

No âmbito da divisão internacional do trabalho, os países (semi)periféricos 

têm sido induzidos, em certa medida a (re)primarizar suas economias, passando a ter 
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seus sistemas sociais e ecológicos pressionados, por um lado pelo consenso acerca do 

discurso do desenvolvimento sustentável, o qual se impõe como uma emergência 

internacional, e por outro pelo aumento da demanda por alimentos e biomassa como 

fonte de energia alternativa e commoditie emergente, destinada a suprir os mercados 

globais. 

Dessa maneira, mais do que nunca, pode-se afirmar que a condição de 

subdesenvolvimento não admite mais ser compreendida como um estágio momentâneo 

do progresso de cada nação em específico, que o processo de desenvolvimento 

capitalista se encarrega naturalmente de superar, conforme o estágio evolutivo das 

forças produtivas, mediante ações centradas na eficiência da governança e da alocação 

dos fatores de produção.  

Diante da ativação dos limites biofísicos em nível global à autoexpansão do 

capital, a questão ambiental passa a permear também a questão do subdesenvolvimento, 

constituindo-se em mais um ponto a ser levado em consideração na agenda de ações 

econômico-políticas concretas e territorialmente definidas, a serem empreendidas pelos 

segmentos populares da (semi)periferia, tendo em vista a superação dos modelos e 

parâmetros, que os rebaixam à condição de subdesenvolvidos, para então lançar as bases 

de experimentação de formas outras de organização sócio-produtiva, que apontem para 

além do desenvolvimento do capital.  

Nesse sentido, a ideologia do desenvolvimento sustentável, assentada sobre 

os alicerces do sociometabolismo do capital, tem buscado diluir e/ou ofuscar a 

conflitualidade socioambiental estruturalmente decorrente da racionalidade reprodutora 

das desigualdades, tanto em nível das relações dependência-dominação internacionais, 

como em nível das classes sociais em especifico, estabelecendo consensos, a partir de 

ações paliativo-regulatórias, que se destinam a conciliar a necessidade de manutenção 

do crescimento econômico com os inquestionáveis limites socioambientais do planeta 

terra. 

A crença na sustentabilidade do modo de produção capitalista tem então 

difundido e proposto a aplicação de mecanismos, como: Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação, Conservação, Manejo Florestal Sustentável, Manutenção 

e Aumento dos Estoques de Carbono Florestal (REDD+), Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA), Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, dentre outros, de caráter 
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meramente compensatório, tendo em vista atenuar os impactos nefastos do 

desenvolvimento do capital sobre os ecossistemas. 

Entretanto, o caráter paliativo e a ineficácia de tais mecanismos residem na 

essência do paradigma de desenvolvimento vigente, pois “os obstáculos externos jamais 

detiveram o impulso ilimitado do capital; a natureza e os seres humanos só poderiam ser 

considerados ‘fatores de produção’ externos em termos da lógica autoexpansionista do 

capital. Para ter impacto limitador, o poder de restrição do capital teria de ser interno à 

sua lógica” (MÉSZÁROS, 2011, p. 253). 

Em resistência a essa tendência, têm se ampliado os espaços de conflito 

voltados para a afirmação de novos paradigmas e de práticas alternativas “para o 

desenvolvimento e ao desenvolvimento” (LEFF, 2009, p. 364), para além da ótica 

economicista que tanto se imbricou nessa questão e a tem condenado exclusivamente à 

perspectiva civilizatória ocidental, assentada sobre a forma capitalística imposta de 

maneira universal como paradigma único e definitivo na historia da humanidade.  

Essas experiências alternativas tem se voltado na atualidade, sobretudo no 

meio campesino dos países (semi)periféricos, como é o caso do Brasil, para iniciativas 

coletivas, modos de organização social coletivistas, solidários e agroecológicos, os 

quais se pretendem autogestivos quanto aos seus territórios, tratando-se, portanto, de um 

movimento social “de baixo para cima” de afirmação de que outra sociedade, logo outra 

perspectiva de humanidade e de desenvolvimento é possível, desde que pautado pela 

autonomia territorial dos povos tradicionais do campo e das florestas, os quais 

reivindicam ser ouvidos e atendidos publicamente quanto ao estabelecimento dos 

limites para o consumo dos recursos da natureza e na determinação dos meios e sentidos 

da reprodução da existência social e material. 

Consistem, pois, de ações culturalmente orientadas no sentido da negação 

dialética (negação que propõe uma saída, outra via superior a que está posta) da forma 

conservadora, hegemonicamente estabelecida no campo e nas florestas pelos sucessivos 

revolucionamentos dos processos agropecuários (entendidos aqui em sua amplitude de 

culturas de ordem animal e/ou vegetal), que ao longo do desenvolvimento agrário do 

capital, progressivamente e de forma acentuada, tem subjugado e determinado cada vez 

mais a evolução da agricultura à expansão industrial, modificando radicalmente não só 

os processos de trabalho, mas todo o modo de vida campesino. 
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Sinaliza-se assim, a construção ainda que frágil, embrionária, mas 

consciente e criativa, de outra racionalidade, centrada no controle coletivo e comum 

sobre os recursos naturais, o qual só poderá se dar de fato, mediante a apropriação 

coletiva dos meios de produção (máquinas, ferramentas, matérias-primas, sobretudo a 

água e a terra e das técnicas em geral) e a superação da relação o paradigma de 

desenvolvimento vigente, por outro capaz de criar e socializar a riqueza material ao 

mesmo tempo em que restabelece o equilíbrio ecológico do metabolismo entre ser 

humano e natureza. 

Conforme, Furtado (2001, p. 47), “quando a capacidade criativa do homem 

se volta para a descoberta de suas potencialidades, e ele se empenha em enriquecer o 

universo que o gerou, produz-se o que chamamos de desenvolvimento”, consistindo este 

no significado, na finalidade das atividades humanas, nos valores criados, na forma com 

que são difundidos na coletividade, tendo em vista o enriquecimento do patrimônio 

existencial do ser humano e nos processos técnicos, devidamente adequados a cada 

realidade cultural, ambiental e social, destinados prioritariamente a aumentar a 

capacidade de ação e resolução dos seres humanos frente aos desafios da sobrevivência 

e reprodução de sua espécie, que se põem em dados momentos da sua evolução 

histórica. 

Ainda no sentido de uma definição mais geral e ecológica do que venha a 

ser o desenvolvimento, face à problemática ambiental que se aprofunda no atual estagio 

da modernidade, este deveria se tratar de um fenômeno, onde não só a espécie humana, 

como nas antigas visões, mas todas as formas de vida apareçam como finalidade dos 

processos de produção-consumo. 

Nas palavras de Marx (2011, p. 399), o que é desenvolvimento senão a 

produção de riqueza, e o que é esta última, se despojada da estreiteza da forma 

capitalista, senão,  

 
A universalidade das necessidades, capacidades, fruições, forças produtivas 

etc. dos indivíduos, gerada pela troca universal? [O que é senão o] pleno 

desenvolvimento do domínio humano sobre as forças naturais, sobre as 

forças da assim chamada natureza, bem como sobre as forças de sua própria 

natureza? [O que é senão a] elaboração absoluta de seus talentos criativos, 

sem qualquer outro pressuposto além do desenvolvimento histórico 

precedente, que faz dessa totalidade do desenvolvimento um fim em si 

mesmo, i.e., do desenvolvimento de todas as forças humanas enquanto tais, 

sem que sejam medidas por um padrão determinado? [O que é senão um 

desenvolvimento] em que o ser humano não se reproduz em uma 

determinabilidade, mas produz sua totalidade? Em que não procura 
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permanecer como alguma coisa que deveio, mas é no movimento absoluto do 

devir? Na economia burguesa – e na época de produção que lhe corresponde 

–, essa exteriorização total de conteúdo humano aparece como completo 

esvaziamento; essa objetivação universal, como estranhamento total, e a 

desintegração de todas as finalidades unilaterais determinadas, como 

sacrifício do fim em mesmo a um fim totalmente exterior. 

 

Não se está aqui reelaborando de forma humanística e sob um viés político-

ideológico, o antropocentrismo característico ao paradigma desenvolvimento gestado 

desde os séculos XVIII e XIX, mas se está afirmando que “a teia da vida planetária 

tornou-se tão permeada de influências humanas que os caminhos da evolução dependem 

fortemente (embora de modo não exclusivo) de nossas atividades e ações coletivas” 

(HARVEY, 2004, p. 289). 

Desenvolvimento e sustentabilidade extrapolariam, assim, o caráter 

conceitual-distintivo (desenvolvimento regional, local, territorial, urbano, rural, 

integrado, solidário, sustentável, dentre tantos outros), mistificador da realidade 

concreta, cujos enfoques esvaziados de substância têm sugerido em sua maioria, nada 

além da “humanização e ecologização” do capital, para então se resgatar sua essência 

dialética de superação dos obstáculos ao livre desenvolvimento da vida, haja vista se 

tratarem de uma totalidade de processos sociais e ecológicos, que requerem a apreensão 

da diversidade de projetos societários, territorialmente fundamentados na harmonização 

das relações técnico-produtivas, sociais, culturais e ecológicas de cada povo, em 

detrimento do caráter utilitarista do paradigma de desenvolvimento hegemônico, que 

justifica a sobre-exploração da natureza em nome da produção de valores-mercadoria. 

 

2.2 Repercussão agrário-ecológica do desenvolvimento do capital 

Por ser a atividade produtiva na qual o homem mais interfere diretamente 

sobre o seu substrato material, a terra propriamente dita, domesticando-a, manejando-a, 

cultivando-a para então, extrair-lhe sob a forma de valores de uso, os elementos 

essenciais à manutenção e reprodução de sua vida individual e de sua vida social, a 

agricultura, tem se constituído historicamente na forma mais antiga de ocupação do 

espaço e transformação humana da natureza. 

Ambientalmente, “por sua natureza biofísica, a agricultura faz parte dos 

ecossistemas locais e, evidentemente, ao procurar transformar a natureza, o homem, por 
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meio da atividade agrícola, introduz no sistema, elementos exteriores, utiliza recursos 

naturais e produz novos elementos físicos e biológicos” (TAVARES et al.; 2008 p. 36). 

 
La agricultura es una estrategia de adquisición de alimentos radicalmente 

distinta de la caza y la recolección. La última implica, básicamente, tomar lo 

que el medio ambiente ofrece, lo cual es muy similar a lo que hacen otros 

animales. La agricultura implica la domesticación de algunas plantas y 

animales, la manipulación de su comportamiento reproductivo y el control de 

plantas y animales ‘salvajes’ no domesticados para limitar la competencia 

con las especies domesticadas o su depredación. […] La agricultura altera 

ecosistemas maduros para después mantenerlos en un estado sucesional 

temprano. El objetivo es aumentar la disponibilidad de las poblaciones 

domesticadas y reducir la presencia de las no domesticadas para, de ese 

modo, aumentar la disponibilidad de alimentos para la población humana 

(COMMON; STAGL, 2008, p. 72).      

 

Conforme Mazoyer e Roudart (2010, p. 69-70), há aproximadamente 12.000 

anos, o processo de fabricação de instrumentos, a partir do polimento da pedra, marca o 

fim do período pré-histórico denominado neolítico. Entretanto, além desses utensílios, 

esse período é caracterizado por outras inovações no âmbito do processo de 

hominização, como, 

 
A construção de moradias duráveis, a cerâmica de argila cozida e os 

primeiros desenvolvimentos da agricultura e da criação. Entre 10.000 e 5.000 

anos antes de nossa Era, algumas dessas sociedades neolíticas tinham, com 

efeito, começado a semear plantas e manter animais em cativeiro, com vistas 

a multiplicá-los e utilizar-se de seus produtos. Nessa mesma época, após 

algum tempo, essas plantas e esses animais especialmente escolhidos e 

explorados foram domesticados e, dessa forma, essas sociedades de 

predadores se transformaram por si mesmas, paulatinamente, em sociedades 

de cultivadores. Desde então, essas sociedades introduziram e desenvolveram 

espécies domesticadas na maior parte dos ecossistemas do planeta, 

transformando-os, então, por seu trabalho, em ecossistemas cultivados, 

artificializados, cada vez mais distintos dos ecossistemas naturais originais. 

Essa passagem da predação à agricultura, ou seja, a revolução agrícola 

neolítica, foi sem dúvida, como enfatiza V. G. Childe (1983), “a primeira 

revolução que transformou a economia humana”. 

 

Quanto ao aspecto socioeconômico do desenvolvimento humano, a 

apreensão e compreensão da agricultura enquanto conjunto de processos de intervenção 

sobre o espaço natural, não pode prescindir da ótica dos sistemas agrários, 

possibilitando numa maior amplitude, perceber as diferenciações históricas, geográficas 

e ecológicas das diversas formas de sua organização. 

 
A agricultura, tal qual se pode observar em um dado lugar e momento, 

aparecem em princípio como um objeto ecológico e econômico complexo, 

composto de um meio cultivado e de um conjunto de estabelecimentos 
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agrícolas vizinhos, que entretêm e que exploram a fertilidade desse meio. 

Levando mais longe o olhar, pode-se observar que as formas de agricultura 

praticadas num dado momento variam de uma localidade a outra. E se 

estende longamente a observação num dado lugar, constata-se que as formas 

de agriculturas praticadas variam de uma época para outra. Dito de outra 

forma, a agricultura se apresenta como um conjunto de formas locais, 

variáveis no espaço e no tempo, tão diversas quanto as próprias observações 

(MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 71). 

 

Segundo o esquema marxista de formações econômicas (comunal, 

germânica, feudal e capitalista), variáveis no tempo e espaço, não significando 

necessariamente uma sucessão cronológica, unilinear de progresso, mas se aproximando 

mais de uma representação evolutiva dos saltos (decorrentes das determinações 

socioeconômicas especificas que levam à ascensão e declínio de uma ou de outra 

formação) de uma etapa para outra, que sinalizam o distanciamento do ser humano mais 

e mais de sua constituição primitiva (HOBSBAWM, 1986), a agricultura aparece de 

uma forma ou de outra, ora como centro da organização social, ora como atividade 

funcional ao desenvolvimento citadino. 

 
A história da Antiguidade clássica é [a] história da cidade, mas de cidades 

fundadas na propriedade de terra e na agricultura; a história asiática é uma 

espécie de unidade indiferente de cidade e campo (nesse caso, as cidades 

realmente grandes têm de ser consideradas unicamente como acampamentos 

principescos, como superfluidade acrescida à construção econômica 

propriamente dita); a Idade Média (época germânica) parte como sede da 

história, cujo desenvolvimento posterior se desenrola então como oposição 

entre cidade e campo; a [história] moderna é a urbanização do campo, não a 

ruralização da cidade, como entre os antigos. (MARX, 2011, p. 395). 

 

Até o fim da Idade Média, a agricultura experimentara três momentos de 

profunda transformação dos seus processos técnico-produtivos, foram eles: o neolítico, 

antigo e o medieval, mas foi com o advento do sistema capitalista que essa atividade de 

produção sofrera as suas duas maiores revoluções, transformando-a também em ciência 

mecânica e da química dos solos. 

Não convém se tratar aqui das diferentes classificações e revoluções pelas 

quais passou a agricultura em cada época e localidade, mas, em face do aprofundamento 

da problemática ambiental vivenciada no atual momento da sociedade moderna, não se 

pode deixar de analisar a forma como o capital em seu desenvolvimento moderno, tem 

influenciado fortemente a prática da agricultura, tanto em seu aspecto ecológico, como 

sócio-produtivo. 
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Marco da era moderna e da hegemonia do desenvolvimento característico ao 

sociometabolismo do capital, a Revolução Industrial, no século XIX, consumou a sua 

capacidade de superar as formas tradicionais de organização social, de revolucionar 

continuamente e em grande escala os processos produtivos, ampliando e aprofundando a 

intervenção humana sobre a natureza, demonstrando já naquela época, profundos efeitos 

nocivos sobre o meio social e ambiental, seja ele urbano ou rural. 

Ao revolucionar a indústria, o sociometabolismo do capital, também 

modificou radicalmente o desenvolvimento da agricultura e as relações sociais de seus 

agentes de produção: o camponês e os capitalistas-arrendatários, na medida em que 

expropriou os primeiros e os proletarizou, concentrou terra e capital nas mãos da classe 

latifundiária em ascensão e transformou radicalmente os processos de trabalho com 

sucessivas revoluções técnico-científicas, que também marcaram as práticas agrícolas 

com menos interferência humana e maior emprego da ciência e da tecnologia em suas 

diferentes culturas, concorrendo para o esgotamento das duas “fontes originais de 

geração de toda a riqueza: a terra e o trabalhador” (MARX, 2012, p.571). 

Desde os primórdios do sistema capitalista, o que marca profundamente o 

sociometabolismo do capital é o caráter primitivo que assume o seu processo de 

acumulação no meio campesino e se mantém ao longo de toda a evolução histórica 

desse modo de produção, modificando contínua e violentamente o espaço agrário, ainda 

nos dias de hoje, para simplesmente dar sustentação às suas necessidades gerais de 

valorização e autoexpansão. Conforme Marx (1984, p. 263) 

 
São todos os revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista 

em formação; sobretudo, porém, todos os momentos em que grandes massas 

humanas são arrancadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência 

e lançadas no mercado de trabalho como proletários, livres como os pássaros. 

A expropriação da base fundiária do produtor rural, do camponês, forma a 

base de todo o processo. Sua historia assume coloridos diferentes nos 

diferentes países e percorre as várias fases em sequência diversa e em 

diferentes épocas históricas. 

 

Em paralelo a essa marcha de subsunção do trabalho ao capital no meio 

rural, se deu também a submissão das forças da natureza ao determinismo econômico, 

transformando radicalmente o modo de vida e a então existência de ecossistemas 

campesinos naturais, ainda não incluídos no circuito capitalístico de produção, 

induzindo o desenvolvimento de meios para contornar e amenizar o impacto 

progressivo do que já naquela época se considerava “a arte de usurpar do solo os seus 
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elementos”, como por exemplo, “a adoção de técnicas e procedimentos mais 

sustentáveis. Um exemplo significativo neste sentido foi o uso intensivo de fertilizantes 

químicos baratos, que, em muitas regiões, mascarou o efeito da erosão dos solos sobre a 

produtividade agrícola” (ROMEIRO, 2003, p. 5). 

Ao superar as pequenas propriedades produtivas e revolucionar 

continuamente os processos agrícolas de produção, o capitalismo manifestou desde os 

seus primórdios, seu caráter desigual e insustentável.  

Conforme Foster (2010, p. 211),  

 
Durante o século XIX, a principal preocupação ambiental da sociedade 

capitalista em toda a Europa e América do Norte era o esgotamento da 

fertilidade do solo, só comparável às preocupações com a crescente poluição 

das cidades, o desflorestamento de continentes inteiros e os temores 

malthusianos de superpopulação. A natureza crítica deste problema da 

relação com o solo pode ser vista com bastante clareza nas décadas de 1820 e 

1830, durante o período de franca crise que engendrou a segunda revolução 

agrícola. Mas o problema não acabou simplesmente com a ciência da química 

do solo. Em vez disso, houve um reconhecimento cada vez maior de até onde 

os novos métodos haviam servido apenas para racionalizar um processo de 

destruição ecológica (FOSTER, 2010, p. 211). 

 

Assim, a evolução dos processos agrícolas ao longo da historia moderna tem 

sido essencial à percepção cada vez mais clara e objetiva da insustentabilidade inerente 

ao desenvolvimento das forças produtivas sob a égide do modo de produção capitalista, 

na medida em que as técnicas evoluem, não para poupar os agroecossistemas do excesso 

de impacto antrópico, mas no sentido de compensar os efeitos negativos da 

racionalidade agroeconômica, a qual só tem provocado, em decorrência da mecanização 

e quimificação dos processos agrícolas, uma punção cada vez maior de energia sobre os 

recursos da natureza, comprometendo a sua capacidade natural de resiliência. 

 “La revolución industrial e sus consecuencias afectaron profundamente a la 

agricultura, que en las economías industriales modernas se ha transformado en una 

actividad industrial, en el sentido de que utiliza grandes cantidades de energía 

extrasomáticas” (COMMON; STAGL, 2008, p. 78). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a industrialização da agricultura inicia a 

partir da primeira revolução agrícola da era moderna (do século XVI ao XIX), 

consistindo basicamente da expansão da fronteira agrícola de produção, mediante o 

aproveitamento integral das terras agricultáveis, a partir da progressiva substituição do 
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alqueive e do pousio
7
 pelo cultivo integral das terras com pastagens, leguminosas e/ou 

cereais. 

Como consequência desse primeiro salto produtivo, decorrente da utilização 

extensiva de mais terras, a disponibilidade no mercado do excedente de gêneros 

alimentícios, logo encontrou na população não-agrícola em franca ascensão e expansão, 

sua correspondente demanda efetiva, acelerando o crescimento demográfico e um 

desenvolvimento urbano-industrial sem precedente histórico, o qual viria logo a 

requerer inovações de ordem técnico-cientifica em sua base produtiva, que 

possibilitassem explorar de maneira intensiva a produtividade do solo. (MAZOYER; 

ROUDART, 2010). 

Se por um lado a produção agrícola encontrou, no aspecto técnico-produtivo 

artesanal herdado da Idade Média, o limite da expansão da área cultivada necessária à 

geração de um excedente à altura do “boom urbano-industrial”, por outro, a indústria 

viria a confirmar sua relação “simbiótica” com a agricultura, ao efetivar a superação dos 

processos de produção manufatureiros pela Grande Indústria, agora destinada não mais 

só a bens de consumo, como também a bens de capital, máquinas e ferramentas, cada 

vez mais complexas pela sua mecânica de engrenagem, transmissão e tração, postas a 

serviço do produtivismo agrícola (arados mecânicos, semeadeiras, ceifadeiras, 

colhedoras, limpadores de grãos, os picadores de palha, os picadores de raízes, 

moedores, batedeiras etc.), favorecendo um salto exponencial, nunca observado, na 

produção agrícola por trabalhador e por área de terra cultivável. 

Assim como na indústria, a agricultura acompanhou a tendência de 

subsunção do trabalho ao capital, difundindo-se com maior intensidade o uso desse 

maquinário nas grandes fazendas no norte da América e na Europa, particularmente na 

Inglaterra e na Prússia, confirmando no meio campesino a substituição do trabalho vivo 

pelo trabalho morto (trabalho objetivado nas máquinas), na medida em que “os grandes 

estabelecimentos assalariados começaram a se equipar desde a segunda metade do 

século XIX e, em consequência, reduziram o número de seus assalariados” 

(MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 407), servindo já naquele século essa liberação de 

                                                 
7 O Alqueive é o estado de uma terra de cultivo em rotação, não semeada durante certo período, submetida ao 

pastoreio dos animais domésticos e, por definição, uma terra arada. Já o pousio, geralmente consiste em certa parcela 

de terra, também em cultivo de rotação, desmatada com o sistema de derrubada-queimada, mas não lavrada. Ambas 

as técnicas destinam-se a tornar o solo mais fértil (MAZOYER; ROUDART, 2010). 
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mão de obra camponesa às desocupações do campo e migrações para os centros 

urbanos, resultando enfim, na ampliação do exército industrial de reserva. 

Outro fator que colaborou para a extensão dessa primeira revolução agrícola 

foram os avanços observados nos transportes: ferroviário e transoceânico, que 

favoreceram o rompimento da limitação territorial da comercialização do excedente 

agrícola, que se realizava somente no entorno dos centros de consumo urbano daquelas 

cidades em franco processo de industrialização, viabilizando o escoamento dos produtos 

além-mar, permitindo a especialização produtiva de determinadas regiões, bem como a 

colonização agrícola doutras regiões noutros continentes, que viriam por sua vez 

ampliar mais ainda, o excedente comercializável de produtos agrícolas ou derivados 

destes (cereais, lã, carne, manteiga, óleo etc.) nas metrópoles capitalistas europeias, a 

preços cada vez mais inferiores ao seu custo de produção, deflagrando em seguida o que 

viria a ser a primeira crise de superprodução de alimentos europeia. 

Na medida em que o mercado de produtos agrícolas se ajustou, devido às 

especializações de países como a Dinamarca e os Países Baixos noutros segmentos 

cultivo, que não o cerealífero, ao protecionismo estabelecido pelos Estados da 

Alemanha e França, bem como da sustentação do preço dos produtos agrícolas 

decorrente do seu rápido perecimento, o cenário se reorganizava para então abrir espaço 

à Segunda Revolução Agrícola, que deu seguimento no meio campesino à oposição 

entre capital e trabalho, como expressão do desenvolvimento histórico da relação de 

produção baseada no valor (MARX, 2011).  

Essa nova onda de inovações dos processos produtivos agrícolas, se 

processou logo ao final do século XIX e ao longo da primeira metade do século XX, 

consistindo num prolongamento intensificado da mecanização iniciada pela primeira 

revolução, ao acentuar a motorização (à explosão, elétrica, tratores e engenhos 

automotivos cada vez mais potentes), mas se caracterizou principalmente pela 

quimificação dos solos, o que confirmou a tendência à aplicação sistemática das 

ciências naturais aos processos produtivos, tendo em vista atender as necessidades 

expansionistas do capital. 

Assim, conforme observado por Marx (2011, p. 587-588), no capitalismo,  

 
A criação de riqueza efetiva passa a depender menos do tempo de trabalho e 

do quantum de trabalho empregado que do poder dos agentes postos em 

movimento durante o tempo de trabalho, poder que – sua ‘poderosa 

efetividade’ –, por sua vez, não tem nenhuma relação com o tempo de 
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trabalho imediato que custa sua produção, mas que depende, ao contrário, do 

nível geral da ciência e do progresso da tecnologia, ou da aplicação dessa 

ciência à produção. (Por seu lado, o próprio desenvolvimento dessa ciência, 

especialmente da ciência natural e, com esta, todas as demais, esta 

relacionado ao desenvolvimento da produção material.) A agricultura, p. ex., 

torna-se simples aplicação da ciência do metabolismo material, de forma a 

regulá-lo do modo mais vantajoso possível para todo o corpo social. 

 

 Daí todo o pessimismo malthusiano quanto à limitação da capacidade de 

suprir a crescente demanda por alimentos ter caído por terra, frente a enorme 

desproporção entre o volume de produção agrícola, o estoque de terras férteis e 

fertilizáveis e o tempo de trabalho empregado na sua produção. 

Contudo, o suprimento de alimentos da crescente demanda urbano-industrial 

na Europa e sua irradiação nas diversas regiões do globo terrestre, suscitou já nos anos 

de 1820 e 1830 (FOSTER, 2010), preocupações não só com o assalariamento do 

camponês e a descaracterização do seu modo vida tradicional, mas também quanto à 

exaustão dos solos cultivados (resultando em maior demanda por fertilizantes), dada a 

intensidade de extração de seus elementos sob a forma de valores-mercadoria 

(alimentos, vestuário, fibras, etc.) o que por sua vez demonstrava comprometer a 

capacidade de restauração, condição natural da fertilidade permanente do solo. 

Marx (2012, p. 570-571) então afirmou, com a segurança empírica dos fatos 

observados já em sua época, que “todo progresso da agricultura capitalista significa 

progresso na arte de despojar não só o trabalhador, mas também o solo; e todo aumento 

da fertilidade da terra num tempo dado significa esgotamento mais rápido das fontes 

duradouras dessa fertilidade”. 

O imperativo de expansionista quanto às fronteiras produtivistas da 

agricultura capitalista se deve antes ao caráter assalariado do trabalho nesse modo de 

produção, pois o trabalhador individual, expropriado dos meios de produção, não é 

capaz de se autosustentar, produzindo por si e para si mesmo, de maneira que o que lhe 

resta é vender a sua força de trabalho em troca da remuneração salarial que lhe 

“garanta”, a aquisição dos meios imediatos e essenciais de consumo e reprodução de 

suas capacidades laborais. 

À medida que o exército de trabalhadores assalariados se ampliou 

exponencialmente no mundo, se amplia também um mercado consumidor de gêneros 

agrícolas, florestais e derivados, cuja magnitude e diversificação não encontram 

precedentes históricos, tornando a elevação da produtividade agrícola uma condição 
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necessária à expansão dos mercados relacionados às indústrias agroalimentares, 

relevantes demandadoras de produtos agropecuários para as suas cadeias de produção, 

devidamente atendidas, a partir da aplicação eficiente da ciência e da tecnologia em 

função da inovação de processos e produtos, capazes de potencializar a produtividade, 

consequentemente o consumo dos recursos naturais dos agroecossistemas. 

Para garantir tal “segurança alimentar” em nível mundial, logo a expansão 

intensivo-extensiva da área plantada, é que a mecanização dos processos agrícolas, a 

engenharia genética e a indústria química têm conjugado forças e revolucionado 

continuamente a produção agropecuária no mundo, num movimento de progressiva 

modernização capitalista do campo, que em seu estágio mais avançado ficou conhecido 

como Revolução Verde, denominado no Brasil, particularmente como Modernização 

Conservadora. 

No Brasil esse fenômeno modernizador da estrutura produtiva agrária 

iniciou em 1950, quando se atingiu o ápice do período conhecido na historia econômica 

brasileira por desenvolvimentista, centrado na industrialização por substituição de 

importações, no qual a agricultura começou a sofrer pressões internas e externas para se 

modernizar, e assim, iniciar a expansão agroindustrial brasileira, que serviu 

funcionalmente como sustentáculo do desenvolvimento urbano-industrial do capital.  

Enquanto sustentáculo do desenvolvimento urbano-industrial, a 

impregnação da agricultura pelo caráter capitalista, implicou numa crescente exploração 

intensivo-extensiva de recursos agrário-ecológicos, tendo em vista: “a) produzir 

alimentos a baixos preços para as cidades; b) liberar mão-de-obra para a indústria e 

fornecer recursos para a formação de capital; c) abrir mercado consumidor para 

produtos industriais e produzir excedentes para a exportação” (CARVALHO, 1998, 

apud TAVARES et al.; 2008, p. 42). 

A partir da década de 70, a introdução de tecnologias capital-intensivas se 

apoiou com mais intensidade em politicas governamentais destinadas a inserir o Brasil 

competitivamente no mercado mundial dos produtos e subprodutos agrícolas, podendo 

ser compreendida como uma manifestação neoliberal do capitalismo agrário, baseada 

crescentemente “no uso combinado e intensivo de insumos modernos, como máquinas e 

tratores, fertilizantes químicos e corretivos, controle químico de pragas e doenças, 

irrigação, sementes geneticamente modificadas, rações e suplementos alimentares. 
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Concomitantemente, esse sistema tem sido acompanhado de transformações 

organizacionais da produção e nas relações de trabalho” (DIEESE, 2012, p. 114). 

Assim como a revolução técnico-científica da microeletrônica e robótica 

marcou a fase da acumulação flexível de capital e concorreu mais que qualquer outra 

para a mundialização do paradigma de desenvolvimento capitalista sobre o espaço 

urbano, a Revolução Verde significou o mesmo ajuste tecnológico e gerencial 

correspondente à era neoliberal, responsável no campo, pela acentuação dos processos 

de expropriação/expulsão e assalariamento do campesinato, realizados ao estilo da 

acumulação primitiva de capital, ainda que de maneira sazonal e qualitativamente 

distinta de região para região (CARVALHO, 2004). 

Com efeito, no contexto do pós-segunda guerra, logo que a globalização 

acentua a interdependência dos mercados, a transnacionalização das empresas em seus 

mais diversos ramos e elimina o “lastro” nacional do capital, a inserção competitiva no 

âmbito do comercio exterior, passa a ser vislumbrada, a partir da oferta bens com 

elevado valor agregado, passando a ser meta estabelecida tanto pela indústria, como 

pela agricultura, o que leva à integração mesma dos dois setores pelo capital financeiro 

ávido por oportunidades de rentabilização. 

 
Com efeito, em uma de suas acepções mais difundidas, a globalização remete 

à internacionalização financeira, industrial e comercial comandada por estas 

grandes empresas, que consideram o mundo em seu conjunto como mercado 

para seus produtos, a fonte de suas matérias-primas e de seus produtos 

semielaborados, assim como o espaço apropriado para suas transações de 

capital, ou fontes e mercados para seus investimentos (TEUBAL, 2008, p. 

141). 

 

No âmbito desse movimento global de expansão geográfica do capital, se 

percebe uma integração cada vez maior e intensa de novos ambientes e atividades à 

racionalidade capitalista, a qual, sem dúvida alguma, a agricultura e todo o espaço 

agrário foram definitivamente integrados, sobretudo a partir de 1970, com a colaboração 

das políticas neoliberais, que ao reduzirem a presença do Estado como indutor do 

desenvolvimento no campo, abriram oportunidades de mercantilização das terras, logo 

de absorção-apropriação privada de um número crescente de pequenas propriedades 

camponesas pelo capital agroindustrial, logo de dominância e controle privado sobre os 

recursos naturais e o modo de vida campesino.  
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Nesse contexto, o paradigma capitalista de desenvolvimento impulsiona no 

espaço agrário a transformação da estrutura produtiva estritamente primária, para uma 

em que se formam verdadeiros complexos industriais em torno da produção agrícola, 

agregando-se processos de beneficiamento aos elos da cadeia produtiva agropecuária, 

consolidando o que veio a se denominar modernamente como agronegócio ou 

(agribusiness), sistemas produtivos agroindustriais ou agroalimentares modernos, 

instalados nos mais diversos países sob o controle de multinacionais. 

A articulação e o controle por grupos empresariais dos segmentos 

agroalimentícios, alimentícios, da indústria de sementes, agroquímica e de outros 

insumos (TEUBAL, 2008), resulta da “simbiose” do capital financeiro, industrial e do 

capital imobilizado sob a forma concreta da grande propriedade fundiária, favorecidos 

por articulações entre Estado e organismos internacionais multilaterais, por exemplo, o 

Banco Mundial, onde se mobilizam recursos financeiros para garantir crédito e 

infraestrutura de grande porte à realização das atividades produtivas, cada vez mais 

especializadas na produção de Commodities, destinadas a atender, não às necessidades 

humanas, mas as do mercado externo de alimentos e matérias primas. 

Essa consolidação do agronegócio, como manifestação da lógica 

produtivista agropecuária e de todo o aparato político institucional que lhe dá 

sustentação até os dias de hoje, tem resultado em muitas regiões, sobretudo naquelas 

onde os “caminhos do progresso e da modernidade” começaram a ser trilhados 

tardiamente, em impactos de ordem sócio-ecológica de diversos tipos, como: 

“poluições, prejuízos à qualidade e à segurança sanitária dos alimentos, concentração 

excessiva das produções e abandono de regiões inteiras, degradação dos solos e do 

ambiente” (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 34). 

Teubal (2008, p. 143) aponta outras consequências desse modelo, como:  

 
A difusão crescente do trabalho assalariado, a precariedade do emprego rural; 

a ocupação, especialmente daquelas famílias com uma escala de produção 

relativamente pequena; a expulsão de pequenos e médios produtores e 

camponeses do setor; as contínuas migrações campo-cidade ou nas fronteiras; 

a articulação dos produtores agrários com complexos agroindustriais em que 

predominam as decisões de núcleos de poder vinculados às grandes empresas 

multinacionais ou tornadas assim; a conformação em alguns países dos 

denominados pools de semeadura, que permitem integrar o agro com a 

especulação financeira, etc. 
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Ao invés de garantir o equilíbrio metabólico entre sociedade e natureza e 

assim, a reprodução de uma sociedade justa e sustentável ecologicamente como 

condições essenciais ao desenvolvimento humano, seja ele presente ou futuro, o 

paradigma moderno tem favorecido a composição de uma estrutura agrária excludente, 

apartadora e ainda por cima intensificadora dos processos entrópicos dos ecossistemas. 

As técnicas que caracterizam os sistemas agrários postos em movimento sob 

a racionalidade capitalista, não poupa o solo, ao contrário acentua a espoliação de seus 

recursos, promovendo a elevação das emissões de gás carbônico, comprometendo as 

reservas aquíferas superficiais e/ou subterrâneas com a utilização de fertilizantes e 

agrotóxicos, extrapolando os limites de sua fertilidade natural, de sua capacidade de 

suporte e resiliência, enfim, contribuindo para a exaustão de parcelas sempre maiores do 

meio natural. 

A industrialização dessa atividade essencialmente ecológica, no sentido de 

que mediante o trabalho agrícola é que o homem passou a se relacionar de maneira mais 

estreita com o seu meio natural, conhecendo e controlando intimamente as suas leis e 

potenciais, tem contribuído com esses efeitos para a redução da biodiversidade, visto 

que a agricultura, muito mais que a indústria, é limitada por fatores ecológicos, tendo, 

portanto amplo e profundo impacto sobre a biodiversidade, sobretudo por ser a 

agricultura capitalista, centrada em sistemas produtivos extremamente artificiais, cada 

vez mais simplificados pela especialização monocultora. 

Conforme o especificado pelo Ministério do Meio Ambiente na Convenção 

sobre Diversidade Biológica, esta “significa a variabilidade de organismos vivos de 

todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e 

outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 

compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas” (BRASIL, 2000, p.9). 

 
Hoje sabemos que, quanto maior número de espécies presentes em um 

determinado ecossistema, maior será o número de interações tróficas entre os 

seus componentes e, consequentemente, a estabilidade tenderá a aumentar, ou 

seja, a estabilidade é função direta da biodiversidade. Os agroecossistemas 

estáveis tendem a absorver mais facilmente as perturbações externas, pois os 

impactos são dissipados entre seus vários componentes (PASCHOAL, 1979 

apud VEIGA, 2003, p. 283). 
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Portanto, no longo prazo, ao se despreocupar da preservação da 

biodiversidade, tem se percebido hoje, os custos futuros, não só econômicos, mas, 

sobretudo socioambientais, talvez irreversíveis, decorrentes dessa racionalidade 

modernizante, estritamente agroeconômica, que justifica o consumo produtivo, ainda 

que predatório, do potencial ecológico dos agroecossistemas, devido o valor econômico 

superior que a agricultura capitalista pode gerar frente à agricultura camponesa. 

Essa contradição entre a racionalidade econômico-contábil do capital e uma 

racionalidade ecológica acerca da agricultura pode ser muito bem observada no volume 

3 de O Capital de Marx, 1985 apud Foster (2010, p. 230), quando o autor expõe que  

 
O modo pelo qual o cultivo de determinadas lavouras depende das flutuações 

dos preços de mercado e as mudanças constantes do cultivo com estas 

flutuações de preço – todo o espírito da produção capitalista, que é orientada 

para os lucros monetários mais imediatos – é contraditório com a agricultura, 

que precisa se preocupar com toda a gama de condições de vida permanentes 

exigidas pela cadeia de gerações humanas. 

  

Conforme Salcedo, 1997 apud Martins (2001, p. 51) o comprometimento da 

segurança alimentar futura e do equilíbrio metabólico do meio ambiente rural, 

responsável pela reposição do potencial (re)produtivo dos agroecossistemas, fonte da 

vida dos povos do campo e das florestas se deve ao fato de que 

 
um dos mais graves problemas da agricultura atual é a perda de três quartas 

partes da diversidade genética com relação ao século passado, significando 

que a agricultura depende cada vez mais de uma menor biodiversidade 

ficando mais vulnerável às adversidades ambientais e aos desastres naturais. 

 

Esse quadro, decorrente da perpetuidade da concepção hegemônica de 

modernização e progresso, subjacente às revoluções agrícolas empreendidas desde o 

advento do modo de produção capitalista, tem se agravado ainda mais nos últimos anos, 

devido ao aprofundamento da crise estrutural do capital na última década, que também 

consiste numa crise da natureza, ao evidenciar “os desajustes entre a conformação 

ecossistêmica do planeta e a apropriação capitalista da natureza” (LEFF, 2009, p.205).  

Diante da ativação cada vez mais evidente dos limites à sua lógica 

autoexpansiva, o capital é levado a redirecionar sua estrutura de exploração econômica 

para novas oportunidades de investimento e territórios em sua (semi)periferia, abrindo 

assim, novas possibilidades de acumulação, novos circuitos de intensificada exploração, 
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em nível mundial, da força de trabalho e da natureza, suas fontes originais de produção 

de valor-mercadoria. 

No cerne desse movimento clássico de contra-tendência, no qual o capital se 

direciona para regiões, cuja inserção na ordem econômica mundial se dá de maneira 

subordinada, lhe possibilitando encontrar saídas para as limitações à sua autoexpansão, 

se encontram dois fenômenos atuais: o “neodesenvolvimentismo” e a “reprimarização”, 

que se processam na economia brasileira dita “em desenvolvimento”, como 

representações da relação orgânica do Estado ao capital, que continua a realizar seus 

ajustes estruturais e politico-institucionais, mascarados por novos discursos 

progressistas, em prol das necessidades expansionistas do capital, em detrimento das 

necessidades humanas e da sustentabilidade ecossistêmica. 

Tais ajustes têm servido à reprodução ampliada do capital, mediante toda 

uma infraestrutura centrada em grandes projetos, como: as hidrelétricas, perímetros de 

irrigação e todo um modal logístico (portos, aeroportos, rodovias, etc.), com visíveis e 

relevantes impactos socioambientais sobre os territórios rurais e seus povos tradicionais, 

mascarados por uma espécie de “pacto nacional” celebrado entre as camadas burguesas 

e pequeno-burguesas, que ideologicamente se sobrepõe às demandas sociais das 

camadas subalternas, tendo em vista a “Aceleração do Crescimento”, tão desejada nos 

tempos de hoje, para a efetivação do “Novo projeto nacional de desenvolvimento”, o 

qual promete acompanhar-se da extinção da miséria, geração de empregos, melhorias na 

qualidade de vida local, maior oferta e acessibilidade a serviços públicos, dentre outros. 

Essa nova vertente, que tem alimentado alguns ânimos acadêmicos e 

políticos, se assemelha ao período desenvolvimentista outrora vivenciado pelo Brasil, 

somente no que diz respeito aos vultosos investimentos públicos em grandes projetos 

infraestruturais, verdadeiras alavancas da acumulação de capital, que se promovem 

como empreendimentos de utilidade pública, prioridades estratégicas, sinônimos de 

progresso e modernização nacional, sem as quais a nação não seria capaz de alcançar 

sua inserção no rol dos países então considerados desenvolvidos. 

Entretanto, o “novo” desenvolvimentismo não passa de um fenômeno 

recente e muito particular da realidade político-econômica brasileira, vivenciada a partir 

da segunda metade dos anos 2000, longe de se constituir numa nova tendência do 

pensamento econômico, pois aparenta ser muito mais uma espécie de terceira via, 
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encontrada para dar seguimento ao ajuste da dependente economia brasileira aos 

imperativos interesses do capital financeiro. 

Nesse sentido, resume-se a uma estratégia político-econômica de 

conciliação dos aspectos considerado como positivos do neoliberalismo – compromisso 

incondicional com a estabilidade da moeda, austeridade fiscal, busca pela 

competitividade internacional, ausência de discriminações contra o capital internacional 

– com os aspectos ditos positivos do velho desenvolvimentismo – comprometimento 

com o crescimento econômico, industrialização, papel regulador do Estado e 

sensibilidade social (JÚNIOR, 2012). 

A agricultura se insere nesse momento de reorientação da acumulação de 

capital, assim como nesse “novo” momento do desenvolvimento brasileiro, retomando 

certa centralidade no âmbito da economia nacional, a partir de outro fenômeno: a 

reprimarização econômica, que tem chamado a atenção por “ir de encontro” à estratégia 

de desenvolvimento urbano-industrial a qual todos estavam habituados.  

Nas palavras de Leff (2009, p. 252), pode-se dizer que o atual estágio da 

globalização, 

 
Justifica as vantagens comparativas entre os países mais industrializados e 

contaminadores e os países pobres que revalorizam sua capacidade para 

absorver os excessos dos países ricos e oferecem os recursos genéticos e 

ecoturísticos de suas reservas de biodiversidade. As diferenças entre países 

centrais e periféricos já não ocorrem apenas pelo saque e pela 

superexploração visível dos recursos, mas também pelo disfarce diante das 

novas funções destinadas à natureza nas estratégias de exploração dos bens e 

serviços ambientais do planeta. 

 

Nesse contexto, a reprimarização da economia observada no Brasil 

representa o determinismo econômico do capital quanto à posição que cada Nação deve 

ter no âmbito da divisão internacional do trabalho, consumando a égide do 

Agronegócio, essencialmente destinado ao intercâmbio dos recursos naturais, adotado 

mais do que nunca no Brasil, como um dos motores do atual projeto 

neodesenvolvimentista sobre o espaço agrário. 

Com isso, tem se favorecido o acirramento dos processos de expropriação 

da população camponesa de suas terras tradicionais, por capitais que ao se instalarem 

em seus territórios, absorvem parcelas crescentes de seus recursos naturais e humanos, 

acelerando, no ritmo do giro do capital, o esgotamento dos solos, a contaminação dos 

alimentos por agrotóxicos, a destruição ambiental, a exclusão e a violência no campo. 
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Nos marcos do ajuste brasileiro aos processos de expansão do capital é nítido 

o privilegiamento dos interesses dos segmentos vinculados ao capital. No 

caso da questão do campo, o privilegiamento do agronegócio, do 

hidronegócio, do agrotóxico, das hidroelétricas, secundarizando os interesses 

dos trabalhadores, no âmbito da Agricultura Familiar, no tocante à Reforma 

Agrária, amplamente concebida, à Segurança Alimentar, à Preservação 

Ambiental (CARVALHO, 2012, p. 6). 

 

Na base desse panorama agrário, ainda que as políticas ditas de 

desenvolvimento territorial sustentável afirmem vagas transformações dessa realidade, 

“encontramos o antagonismo inconciliável entre capital e trabalho, assumindo sempre e 

necessariamente a forma de subordinação estrutural e hierárquica do trabalho ao capital, 

não importando o grau de elaboração e mistificação das tentativas de camuflá-la” 

(MÈSZÁROS, 2003, p. 19). 

Desse antagonismo, eclodem nos últimos anos, muitos conflitos 

socioambientais, nos quais os povos tradicionais, ameaçados de expropriação e 

proletarização, reivindicam o seu direito natural à terra, à gestão autônoma de seus 

recursos e à intervenção nos projetos que o Estado e o capital empreendem sobre seus 

espaços de vida, ameaçando suas cultura e seus projetos de desenvolvimento 

alternativos construídos em função do diálogo da economia com a diversidade ecológica 

e cultural em cada bioma. 

Daí, as territorialidades emergirem como elementos de afirmação dos 

direitos desses povos, em tese reconhecidos por lei, como movimentos estratégicos de 

enfretamento local do capital e de contraposição dos interesses comunitários aos da 

racionalidade orientada pela ávida busca do lucro, a qual tem deixado por onde passa 

um rastro de degradação social e ambiental em nome da modernização e do crescimento 

econômico. 

Tendo em vista unicamente a produção de riqueza, o desenvolvimento 

capitalista segue reafirmando sua indiferença em relação a tal degradação, resultante das 

relações de produção hegemônicas norteadoras da evolução das forças produtivas, 

aviltando as condições de vida de populações camponesas pela expropriação e expulsão 

de seus territórios, esgotando a terra, em sua capacidade natural de reposição do que lhe 

tem sido extraído sob a forma de valores de troca e deixando por fim, à coletividade de 

despojados, parcelas de terras cada vez menos produtivas, restando-lhes apenas subsistir 

ou optar por uma vida de retirante. 
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Muito tem se afirmado acerca da inviabilidade e insustentabilidade das 

pequenas organizações produtivas camponesas, entretanto pouco se observa e se reage 

sobre o fato de que ao longo do tempo, tais organizações foram deixadas à própria sorte, 

relegadas ao esquecimento e submetidas às limitações estruturais, como: “a baixa 

produtividade das culturas tradicionais de subsistência, deterioração crescente dos solos, 

insuficiência dos serviços governamentais e não-governamentais, deficiências na 

coordenação dos programas governamentais para o setor e baixo grau de organização 

dos produtores o que impede o seu desenvolvimento sustentável” (LIMA et al., 2008, p. 

3). 

Diante dessas condições, às populações camponesas não restam muitas 

alternativas de sobrevivência, além da adoção de atividades produtivas de elevada 

agressão antrópica ao meio ambiente e reduzido retorno econômico, como forma de 

garantir a subsistência de suas famílias, tornando-as cada vez mais expostas às pressões 

expansionistas do paradigma do capitalismo agrário, que para legitimar suas investidas 

sobre os territórios campesinos, acusa as comunidades tradicionais de improdutivas e 

suas resistências à instalação do capital de obstáculos ao progresso nacional. 

Situadas nos elos mais frágeis da cadeia social, as comunidades camponeses 

encontram muita vezes na solidariedade e no associativismo comunitário, cultivados 

organicamente ao longo de uma historia de luta pela sobrevivência, seu maior e único 

instrumento de afirmação dos seus direitos sociais e de construção de experiências que 

apontem para a um tratamento socioeconômico e ambiental mais equânime de suas 

populações, historicamente situadas às margens do projeto desigual e insustentável de 

desenvolvimento agrário. 

Ao se contraporem, enquanto classe social dominada, aos interesses do 

capital, tanto na práxis política como sócio-produtiva, determinadas comunidades de 

camponeses tem suscitado a reflexão acerca da efetividade da democracia substantiva, 

direta e participativa, no âmbito do discurso atual do desenvolvimento sustentável, que 

ao que parece tem servido mais para disfarçar os impactos negativos do 

sociometabolismo do capital sobre a natureza e a humanidade em geral do que construir 

propriamente um projeto social, superior, equilibrado e socializante da natureza, da 

economia e de uma agricultura sustentável. 
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3 TERRITÓRIO E (AGRO)DESENVOLVIMENTISMO 

 

3.1 Território e Solidariedade: elementos para uma crítica ao 

(agro)desenvolvimentismo 

 

Pensar a sustentabilidade ecológica das bases naturais da reprodução da vida 

planetária, no âmbito do sistema do capital, é inquestionavelmente um contrassenso, 

resultante da inobservância de sua tendência em “ir além de suas possibilidades, [...] 

marca da relação do capital também com as condições elementares de reprodução 

sociometabólica, no intercâmbio absolutamente inevitável da humanidade com a 

natureza” (MÉSZÁROS, 2011, p. 250). 

A intenção amplamente difundida na atualidade de tornar o capitalismo um 

sistema ecologicamente sustentável não deverá ir muito além dos limites da 

intencionalidade, pois esbarra na contradição originada no âmbito do metabolismo 

Sociedade ↔ Natureza, pois a noção de sustentabilidade, sob as relações de produção 

e consumo características da sociedade moderna, industrial, significa em si mesma uma 

limitação, um entrave à tendência intensivo-extensiva de desenvolvimento das forças 

produtivas sob o comando mortificador do capital, que torna tais forças, como já citado 

anteriormente, não mais forças de produção, mas forças de destruição social e 

ambiental. 

  Tal contradição requer sua apreensão no âmbito da totalidade que a 

envolve, para uma compreensão menos “mistificada” da problemática ambiental, ora 

aprofundada pelo paradigma hegemônico de desenvolvimento, o qual tem suscitado nos 

discursos em prol da manutenção do seu modus operandi e acerca de sua 

sustentabilidade, acepções e teorias, ortodoxas ou heterodoxas, das mais variadas, 

entretanto “compartimentalizadas”, que visam muito mais avançar na adjetivação, do 

que na compreensão substantiva, do processo de desenvolvimento, entravando assim a 

reflexão crítica e a formação de dissensos na construção dialógica de alternativas, 

contribuindo dessa maneira unicamente para formação de consensos acerca da 

racionalidade capitalista. 

Analisar cientificamente um problema sob a ótica da totalidade pode 

parecer, a priori um objetivo fora do alcance de abstração do pesquisador, observada a 

improbabilidade de se dar conta de uma só vez da infinidade dialética de elementos, 
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dimensões e contradições que a compõem e se manifestam, imprimindo-lhe um caráter 

dinâmico. Sobre essa perspectiva de análise, Kosik (2002, p. 44) afirma que a dialética 

da totalidade concreta,  

 
Não é um método que pretenda ingenuamente conhecer a todos os aspectos 

da realidade, sem exceções, e oferecer um quadro “total” da realidade, na 

infinidade dos seus aspectos e propriedades; é uma teoria da realidade e do 

conhecimento que dela se tem como realidade. A totalidade concreta não é 

um método para captar e exaurir todos os aspectos, caracteres, propriedades, 

relações e processos da realidade; é a teoria da realidade como totalidade 

concreta. Se a realidade é entendida como concreticidade, como um todo que 

possui sua própria estrutura (e, portanto, não é caótico), que se desenvolve (e, 

portanto, não é imutável nem dado uma vez por todas), que se vai criando (e 

que, portanto, não é um todo perfeito e acabado no seu conjunto e não é 

mutável apenas em suas partes isoladas, na maneira de ordená-las), de 

semelhante concepção da realidade, decorrem certas conclusões 

metodológicas que se convertem em orientação heurística e principio 

epistemológico para estudo, descrição, compreensão, ilustração e avaliação 

de certas seções tematizadas da realidade, quer se trate da física ou da ciência 

literária, da biologia ou da política econômica, de problemas teóricos da 

matemática ou de questões práticas relativas à organização da vida humana e 

da situação social.  

 

Nessa perspectiva, dentre as variadas áreas temáticas que possibilitam a 

análise de uma problemática, neste caso a ambiental, produzida pelo paradigma de 

desenvolvimento capitalista, a abordagem sociogeográfica e econômico-ecológica 

possibilita abranger com maior amplitude a questão no cerne da relação sociedade ↔ 

natureza. 

 
A problemática ambiental nos defronta com os desafios relativos aos 

estoques de recursos materiais e energéticos e a questão fundamental da sua 

utilização no longo prazo, o que impõe uma revalorização da dimensão 

territorial, regional e espacial. Não nos havíamos precavido quanto à 

dimensão física da problemática econômica, ou seja, que na realidade os 

fluxos monetários usados pelos economistas eram, em última instância, a 

consequência de mudanças no meio ambiente natural tal como no ambiente 

construído (SUNKEL E LEAL, 1985 apud LEFF, 2009, p. 29). 

 

A opção pela dimensão espacial, no âmbito da problemática ambiental, 

sobretudo sob o enfoque territorial, se deve ao fato de que o sistema econômico 

capitalista tem imprimido modificações radicais sobre o espaço natural, biofísico, bem 

como sobre espaço social, sobre as relações de sociabilidade entre os indivíduos, ao 

expropriar a natureza de seus elementos materiais, de sua capacidade de renovação e os 

seres humanos do direito de constituírem e reproduzirem suas vidas de maneira estável, 
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sólida e em conformidade com as suas culturas tradicionais, controlando 

autonomamente a sua terra. 

Berço do território, o “espaço usado”, nas palavras de Milton Santos, é 

entendido aqui como “um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o 

quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 1997, p. 51). 

 Dessa forma, a problemática ambiental consiste em muito mais do que uma 

questão de ordem ecológica, mas também de ordem econômica, geopolítica e social, 

onde se confrontam as classes, grupos e demais agentes sociais, alguns desses 

segmentos visando garantir sua posição privilegiada na escala de controle econômico e 

socioambiental sobre os recursos naturais, ao passo que os demais segmentos 

marginalizados, subalternizados lutam pela afirmação de seus direitos e legitimação de 

seus projetos alternativos de organização social, almejando muitas vezes, em seus 

territórios, a construção de alternativas à forma capitalista de desenvolvimento, que ao 

longo de sua marcha, tudo tem submetido às determinações econômicas do capital. 

“Designa-se por território uma porção da natureza e, portanto, do espaço 

sobre o qual uma determinada sociedade reivindica e garante a todos ou a parte de seus 

membros direitos estáveis de acesso, de controle e de uso com respeito à totalidade ou 

parte dos recursos que aí se encontram e que ela deseja e é capaz de explorar” 

(GODELIER, 1984 apud HAESBAERT, 2004, p. 56). 

Assim como é fundamental compreender o desenvolvimento das forças 

produtivas em cada modo de produção historicamente determinado, o território se 

constitui da mesma forma em categoria essencial à percepção de como as sociedades, 

mais especificamente os seus grupamentos sociais, num dado estágio da evolução 

dessas forças, se comportam em relação a sua terra, transformando o meio ambiente, 

exercendo ou lutando para exercer, a sua posse e intervenção direta sobre esse meio. 

 
Sem dúvida, sempre que houver homens em interação com um espaço, 

primeiramente transformando a natureza (espaço natural) através do trabalho, 

e depois criando continuamente valor ao modificar e retrabalhar o espaço 

social, estar-se-á também diante de um território, e não só de um espaço 

econômico: é inconcebível que um espaço que tenha sido alvo de valorização 

pelo trabalho possa deixar de estar territorializado por alguém (SOUZA, 

1995, p. 96). 
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Sob a ótica da economia e da geografia política, a constituição de um 

território, ou seja, a demarcação espacial realizada por uma coletividade de seres 

humanos se dá antes de tudo, mediante a ação consciente do trabalho humano, que ao 

mesmo tempo em que produz os meios materiais de existência dos indivíduos, de 

controle e intervenção sobre as forças da natureza, também transforma a natureza 

exterior ao ser humano, em espaço social produtor de identidades e racionalidades, 

advindas da materialidade e imaterialidade da terra, vivenciadas pela coletividade. 

 
Aquilo que chamamos terra é um elemento da natureza inexplicavelmente 

entrelaçado com as instituições do homem. Tradicionalmente, a terra e o 

trabalho não são separados: o trabalho é parte da vida, a terra continua sendo 

parte da natureza, a vida e a natureza formam um todo articulado 

(POLANYI, 1988, p. 214 apud TAVARES  et al., 2008, p. 32). 

 

Os seres humanos, assim como os demais animais, pressupõem uma 

existência natural e objetiva, que consiste na interação de elementos químicos, físicos e 

biológicos, provenientes do substrato material, da terra propriamente dita, sobre a qual 

vivem, mas se distinguem das demais espécies diretamente pelo trabalho, pelos métodos 

e técnicas particularmente desenvolvidas de interferência sobre o espaço natural e de 

assimilação-desassimilação, ou seja, pelo metabolismo, das suas substâncias necessárias 

à produção e reprodução das energias vitais à espécie humana. 

Para Santos (1997) o fenômeno técnico é parte integrante e determinante da 

conformação espaço-territorial, tendo, portanto implicações sobre o espaço natural, 

visto que a transformação criativa da natureza em produtos e objetos úteis à vida 

cotidiana (agricultura, estradas, canais, transportes, edificações, máquinas, 

combustíveis, etc.), compõe a organização territorial, de maneira que as ciências sociais, 

assim como as ambientais, não devem prescindir da sua compreensão no âmbito do 

sistema econômico-ecológico, na medida em que a relação entre técnica e produção-

demarcação espacial, a cada momento do desenvolvimento histórico da humanidade, se 

evidencia com mais intensidade, tanto pela ocupação do espaço físico pelas 

infraestruturas, como pelas inovações em máquinas, processos e em manejos/métodos 

organizacionais adotados. 

Para além da instintiva relação das demais espécies com o seu meio natural, 

a apropriação real da natureza pelo ser humano se dá mediante o trabalho, dispêndio 

consciente de energia física e mental do individuo em interação com a natureza, 

concebido aqui como,  
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Processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser 

humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercambio 

material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas 

forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, 

cabeça e mão –, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-

lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e 

modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza (MARX, 

2001, p. 211). 

 

De maneira geral, o trabalho e os meios de trabalho (as técnicas, os 

instrumentos de intervenção) mediatizam o intercambio elementar da vida entre seres 

humanos e sua natureza exterior, resultando não só na transformação das formas 

materiais e dos elementos da natureza em produtos concretos, úteis às necessidades 

objetivas da espécie humana, mas na formação da percepção humana acerca da 

integralidade da vida em sociedade, pois em todas as formações sociais a universalidade 

da vida humana se manifestou através desse metabolismo inevitável com a natureza 

exterior, intencionalmente e inevitavelmente transformada em função da progressiva 

extensão das coletividades e ampliação das necessidades inerentes ao desenvolvimento 

da existência social. 

 

A universalidade do homem aparece praticamente na universalidade que faz 

de toda a natureza o seu corpo inorgânico: 1) como imediato meio de vida; e 

igualmente 2) como objeto material e instrumento da sua atividade vital. A 

natureza é o corpo inorgânico do homem, ou seja, a natureza na medida em 

que não é o próprio corpo humano. O homem vive da natureza, ou também, a 

natureza é o seu corpo, com o qual tem de manter-se em permanente 

intercâmbio para não morrer. Afirmar que a vida física e espiritual do homem 

e a natureza são interdependentes significa apenas que a natureza se inter-

relaciona consigo mesma, já que o homem é uma parte da natureza (MARX, 

2004, p. 116). 

 

Nessa concepção de natureza em geral e de natureza humana formulada por 

Marx, reside a essência da categoria território: a territorialidade, ou seja, sua 

substancia, aquilo que o define como território, que nada mais é que a consciência 

coletiva, a identidade estabelecida entre a natureza interior e exterior aos seres humanos, 

que caracteriza o seu comportamento socioambiental, a partir da relação metabólica, 

que em primeira instância é puramente material e só então é que se manifesta também 

como espiritual, simbólica, cultural, ritual, etc. 

  
A produção das ideias, representações, da consciência está a principio 

directamente entrelaçada com a actividade material e o intercambio material 

dos homens, linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercambio 

espiritual dos homens aparecem aqui ainda como efluxo directo do seu 
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comportamento material. O mesmo se aplica à produção espiritual como ela 

se apresenta na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da 

metafísica, etc., de um povo (MARX; ENGELS, 1982, p. 13).  

 

Entretanto, essa interdependência entre a existência natural e social da vida 

humana, assume historicamente formas distintas, devido ao caráter e finalidade das 

condições objetivas de produção, que por sua vez pressupõem relações de propriedade 

sobre o meio natural, especificas de cada estágio de organização social da humanidade, 

não cabendo aqui tratar as especificidades de cada formação societal, contudo, é 

possível se demarcar momentos históricos mais gerais e fundamentais para 

compreensão territorial do metabolismo ora exposto, entre seres humanos e sua natureza 

exterior: o primeiro pré-capitalista e o segundo capitalista. 

Nas formações sociais pré-capitalistas: tribal (civilizações de caçadores-

coletores/agricultores primitivos por volta de 7.500 a.C. e civilizações fluviais de 4.000 

a.C ao século I d.C.), comunal e feudal (civilizações dos impérios agrícolas do século V 

a.C. às vésperas da Revolução Industrial no século XVIII), os seres humanos em suas 

atividades produtivas, se demonstravam territorialmente mais conectados e integrados a 

sua natureza exterior, logo relativamente expostos às forças dessa natureza no que se 

referia à manutenção e reprodução de suas vidas, daí a interdependência entre a 

existência natural e social ser mais explícita nesses estágios de desenvolvimento da 

civilização humana (MARX, 2011; SIMMONS, 1993).  

Com a emergência do período moderno, caracterizado pelo advento do 

sistema capitalista, centrado na propriedade privada, no trabalho assalariado, na 

acentuação da divisão técnica do trabalho e na produção de valores de troca, o 

metabolismo equilibrado e evidente entre ser humano e natureza, decorrente da estreita 

identidade ecológica dos grupos sociais com o seu espaço natural territorialmente 

delimitado, foi progressivamente obscurecido pelo antropocentrismo característico da 

racionalidade norteadora do novo modo de produção, que o corrompeu e o afetou em 

seu equilíbrio natural, transformando-o numa relação radicalmente oposta de cisão entre 

o processo de trabalho e seus pressupostos naturais de realização. 

 
Se um pressuposto do trabalho assalariado e uma das condições históricas do 

capital são o trabalho livre e a troca desse trabalho livre por dinheiro a fim de 

reproduzir e valorizar o dinheiro, a fim de ser consumido pelo dinheiro não 

como valor de uso para a fruição, mas como valor de uso para o dinheiro, 

outro pressuposto é a separação do trabalho livre das condições objetivas de 

sua realização – do meio de trabalho e do material de trabalho. Portanto, 
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sobretudo a desvinculação do trabalhador da terra como seu laboratório 

natural – em consequência, a dissolução da pequena propriedade livre de 

terras, bem como da propriedade comunitária baseada na comunidade 

oriental. Nessas duas formas, o trabalhador se relaciona às condições 

objetivas de seu trabalho como sua propriedade; trata-se, nesse caso, da 

unidade natural do trabalhado com seus pressupostos objetivos (MARX, 

2011, p. 388). 

 

 Na formação capitalista, a apropriação real da natureza pelo trabalho, agora 

livre, no sentido do despojamento dos produtores dos seus pressupostos naturais, da 

posse de sua terra, dos seus meios de controle sobre seu território e da sua existência em 

geral, se dá de maneira alheia e indireta por se realizar no âmbito de uma organização 

da produção, voltada estritamente para o mundo das coisas e não das pessoas, das 

necessidades (desnecessárias), constantemente supridas e reproduzidas de forma 

alienada.  

O trabalho na moderna sociedade industrial não se constitui mais num meio 

de “satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras 

necessidades”, é alienado e alienante, porque não é mais para o trabalhador “sua própria 

atividade”, objeto de sua vontade e consciência, mas uma deliberação e atividade 

pertencente a outrem (MARX, 2004, p. 114), condição característica e pressuposto da 

formação social capitalista, o que por sua vez resulta no âmbito sócio-ecológico, na 

falha metabólica, ou seja, a separação, distanciamento e estranhamento do ser humano, 

do trabalhador em relação a sua natureza exterior.  

Daí poder-se atribuir a essa alienação do trabalho, uma categoria 

essencialmente econômica, repercussões de ordem sócio-ecológica e geográfica que 

comprometem a sustentabilidade do intercambio material entre ser humano e a natureza 

em geral, pois somente a utilização do espaço natural, mediante o emprego autônomo e 

consciente de técnicas e meios próprios de produção pelo ser humano, é capaz de 

restabelecer e de maneira equilibrada o metabolismo sócio-ecológico e um sentimento 

de pertencimento do individuo e da coletividade em geral a determinado “pedaço de 

chão”, reconectando organicamente assim o seu ser ao meio natural e social que o 

circunda.  

Portanto, pode-se concluir que o território, como categoria não só 

geográfica, mas econômica também, não é só um fim, mas ao mesmo tempo um meio 

de reprodução da vida em geral, daí (SANTOS, 1997) defini-lo como “território usado”, 

ou seja, espaço efetivamente apropriado e transformado, mediante as técnicas e 
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processos de trabalho que lhes conferem a natureza territorial, aplicados por uma 

determinada população, tornando-o, enfim, um “meio geográfico”. 

 
A aplicação de um dado sistema de técnicas no espaço geográfico depende da 

disponibilidade e da escolha desse sistema pelos agenciamentos sociais. A 

aplicação da técnica reflete uma série de interações no espaço, advindas da 

esfera política, econômica e cultural, isto é, advindas da sua formação 

econômica social. Inversamente, as inovações e mudanças dos sistemas 

técnicos também provocam transformações nas instancias sociais e no 

próprio caráter da formação econômica social. Qualquer mudança no sistema 

técnico é capaz de provocar reestruturações no meio geográfico, podendo 

torná-lo palco de conflitos e tensões (GEIGER, 2003, p.38). 

 

Ao expropriar os produtores tradicionais de seus meios de produção, 

especializando-os estritamente em função da produção de excedente, o capital reduz a 

natureza exterior à mera objetivação para os trabalhadores alienados e 

desterritorializados, seja na indústria ou na agricultura, passando os indivíduos agora 

atomizados, a perceberem a natureza como um simples fator de produção, desconectada 

de sua natureza pessoal, um reservatório de recursos naturais a ser explorado em 

beneficio da produção de valores de uso que não lhes pertencem, mas se destinam à 

reprodução ampliada do capital. 

Essa abordagem materialista e dialética do território é central para a 

compreensão do paradigma de desenvolvimento capitalista, porque o território, 

enquanto espaço econômico implica relações concretas de produção material, sem as 

quais não existiria vida social e nem controle de um espaço físico que lhe dê 

sustentação, tampouco espaço físico que não se transforme em espaço social pela 

produção historicamente determinada de valores de uso, na qual a conflitualidade, a 

disputa por poder, entre as diferentes classes e segmentos sociais, produto nesse sistema 

econômico da propriedade privada dos meios de produção, manifesta suas contradições 

e os limites externos a sua lógica autoexpansiva.   

Convém salientar aqui que não se pretende, ao adotar essa perspectiva 

acerca da categoria território, reduzi-la em sua complexidade, simplificá-la, submetendo 

as suas demais dimensões de análises: etológica, idealista, naturalista, jurídica, política, 

antropológica, integracionista, relacional, dentre outras, a um determinismo materialista, 

mas explicitar a dominância, o condicionamento exercido pela dimensão econômica 

sobre as demais, estabelecer as mediações entre a lógica da acumulação de capital, as 

tensões e conflitos que desencadeia entre as classes e demais segmentos sociais e a 
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(re)construção dos territórios, a partir de relações baseadas numa solidariedade de 

resistência e contraposição à racionalidade hegemônica, no âmbito do seu complexo 

processo de desenvolvimento. 

A conflitualidade no capitalismo, cuja motivação é a progressiva acentuação 

da expropriação dos produtores camponeses livres, da exploração da força de trabalho e 

da concentração de poder sobre a gestão do espaço e dos recursos naturais nas mãos de 

uma minoria, causas da produção das desigualdades e resultantes inevitáveis da 

racionalidade que norteia o seu desenvolvimento, é elemento essencial à compreensão 

das dinâmicas territoriais, das quais não se pode abstrair a consideração da pluralidade 

de sujeitos e sujeitos sociais, especialmente aqueles menos favorecidos, cujos interesses 

e projetos societários se contrapõem ao do capital. 

Nesse sentido, entretanto, a realidade da abordagem territorial no contexto 

do paradigma capitalista de desenvolvimento tem sido a redução dessa categoria a um 

mero adjetivo, aposto ao substantivo desenvolvimento, tendo em vista a concepção de 

“uma espécie de ‘zona neutra’, onde se procederia construir uma definição do consenso 

em busca de uma ideia harmônica de desenvolvimento” (FERNANDES, 2005, p. 2), 

prescindindo assim, do componente político, tanto na apreensão do processo de 

desenvolvimento, como da categoria território. 

Assim, essa manobra ideológica tem encobrido ou mesmo desvirtuado 

análises mais criticas e profundas acerca de processos atuais e cada vez mais intensos, 

como a formação de um exército de desterritorializados, populações inteiras deslocadas 

dos centros de suas vidas, para a territorialização do capital, produzindo instabilidades e 

inseguranças nos indivíduos devido ao ‘não-acesso’ à terra e aos meios de produção, 

assolando assim, a vida de trabalhadores, sobretudo os do campo, que ao manterem 

ainda estreitos vínculos com as suas terras tradicionais, buscam resistir ao movimento 

expropriador do capital, com suas perspectivas de desenvolvimento, tentando manter 

ainda certo grau de controle sobre o destino de suas vidas. 

Portanto, é primordial se perceber quem são os indivíduos e coletividades, 

classes e grupos sociais que influenciam, dominam, disputam, reivindicam e produzem 

o espaço, tornando-o território, campo de dinâmicas político-econômicas, logo, “um 

espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder” (SOUZA, 1995, p. 78), 

que podem ser exercidas “por uma comunida aldeã, uma Cidade-Estado, uma 

organização religiosa, o Estado moderno, poderosas empresas ou grupos que se 
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identificam por uma dada especificidade e numa dada porção do espaço” (CORRÊA, 

1995, p. 37). 

Prescindida aqui as causas naturais que podem levar à desterritorialização 

de certa coletividade, a possibilidade de se obter taxas mais elevadas de lucro e 

dinamizar determinados setores da economia, motiva, sobretudo nos momentos de crise 

de acumulação do capital, quando este necessita se expandir sobre aqueles espaços onde 

modos de produção não-capitalistas coexistem de maneira intersticial, a intervenção 

sobre o espaço habitado, territorializado por uma determinada coletividade, 

desembocando em conflitos, os quais por sua vez resultam na restrição ou mesmo 

anulação do direito de posse e usufruto dos grupamentos sociais sobre as suas terras. 

No que se refere ao desenvolvimento da sociedade moderna, a 

desterritorialização dos seres humanos das suas terras tradicionais para dar lugar à 

dominação e controle do espaço pelo capital é uma consequência da dinâmica espacial 

do seu sociometabolismo, consistindo em processos simultâneos, a partir dos quais “a 

economia se multilocaliza, tentando superar o entrave distância, na medida em que se 

difundem conexões instantâneas que relativizam o controle físico das fronteiras 

políticas, promovendo, assim, um certo desenraizamento das pessoas em relação aos 

seus espaços imediatos de vida” (COSTA, 2002, p. 132-3). 

No contexto do atual estagio de evolução do paradigma de desenvolvimento 

hegemônico, esse fenômeno sociogeográfico se constitui em mais uma manifestação da 

intensidade e profundidade dos sinais de desgaste e da limitação do sistema capitalista 

enquanto forma de organização social, ao lado da precarização e flexibilização dos 

processos de trabalho, que progressivamente acentuam a subsunção do trabalho ao 

capital, empurrando os indivíduos em particular e a sociedade em geral, para uma crise 

de segurança quanto aos seus meios imediatos de manutenção da vida, devido à 

relativização, à liquefação das relações de produção e dos territórios, enquanto meios e 

espaços de manifestação existencial dos diferentes povos, das suas identidades culturais, 

enfim, dos territórios como “alicerces da solidariedade social” (BAUMAN, 2007, p. 8). 

Nesse sentido, conforme Bauman (2007, p. 7) vivenciamos atualmente um 

momento do capitalismo que significa a   

 
Passagem da fase ‘sólida’ da modernidade para a ‘liquida’ – ou seja, para 

uma condição em que as organizações sociais (estruturas que limitam as 

escolhas individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, 

padrões de comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por 
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muito tempo (nem se espera que o façam), pois se decompõem e se 

dissolvem mais rápido que o tempo que leva para moldá-las e, uma vez 

reorganizadas, para que se estabeleçam. 

 

Entretanto, a desterritorialização como expressão da “modernidade liquida”, 

no âmbito do movimento espaço-territorial do capital, não tem nada de novo, é ela 

mesma inerente ao seu comportamento autoexpansivo, portanto, natural ao seu 

sociometabolismo, apenas se intensificando, assumindo novas formas de acumulação 

primitiva e se estendendo cada vez mais ao longo da sua história, sempre com o fito de 

subsumir o trabalho e a natureza aos imperativos do capital.  

Para que o trabalho tenha sido progressivamente submetido ao capital, 

mediante a divisão técnica, deixando o processo de produção de ter o ser humano como 

sua finalidade maior, relegando a realização das suas necessidades imediatas à mera 

condição de pressuposto do mecanismo produtor de valores de troca, necessário foi, 

antes de qualquer coisa, que a relação de produção capitalista deterritorializasse 

progressivamente os produtores tradicionais, submetendo-os aos seus imperativos tão 

logo ao dissolver o seu “comportamento em relação à terra – território – como condição 

natural de produção, com a qual ele se relaciona como sua própria existência inorgânica; 

como laboratório de suas forças e domínio de sua vontade” (MARX, 2011, p. 408). 

Esse processo de expropriação das comunidades tradicionais de produtores 

de suas terras e dos seus meios concretos de reprodução da vida é resultante da 

dissociação entre campo e cidade, no contexto da divisão do trabalho respectiva ao 

momento pré-capitalista de desenvolvimento do capital em cada nação, tendo por 

finalidade a liberação de mão de obra para as atividades industriais emergentes. 

Na atualidade, a necessidade de liberação do espaço e dos seus recursos 

naturais para a exploração pelo processo reprodutivo do capital destina-se, seja para a 

extração de matérias primas e/ou geração de energia, destinada a garantir maiores 

margens de lucro às atividades industriais, seja para garantir à agricultura capitalista 

parcelas maiores de terras agricultáveis, tendo em vista a suposta “segurança alimentar” 

futura do planeta. 

Como decorrência desse processo, a atomização dos produtores no meio 

campesino desempenha sua funcionalidade ao capital ao fragilizar os camponeses, não 

só em seu horizonte de possibilidades econômicas, mas também no que se refere à 

consistência, coesão e solidariedade internas às suas relações enquanto classe social.   



64 

 

 
A dispersão dos trabalhadores rurais em áreas cada vez maiores quebra, ao 

mesmo tempo, sua capacidade de resistência, enquanto a concentração 

aumenta a dos trabalhadores urbanos. Assim como na indústria citadina, na 

agricultura moderna o aumento da força de produtiva e a maior mobilização 

do trabalho são conseguidos mediante a devastação e o empestamento da 

própria força de trabalho (MARX, 1984, p. 102). 

 

Daí se considerar o território e a solidariedade, elementos para uma crítica 

ecológica ao paradigma capitalista de desenvolvimento, na medida em que se reconhece 

impossível a efetividade da sustentabilidade, a partir desse paradigma, haja vista que a 

insustentabilidade do modo de produção do capital é uma resultante estrutural 

característica do sociometabolismo que lhe é próprio, não sendo passível, portanto, de 

ajustes e/ou regulações. 

A sustentabilidade ecológica e substancial requer necessariamente a 

superação do caráter alienado e assalariado do trabalho, como pressuposto para o 

envolvimento efetivo de todos os sujeitos sociais num processo de construção 

consciente e integral de outra racionalidade; no caso da agricultura, por exemplo, se 

trata da superação da racionalidade agroeconômica respectiva ao desenvolvimento do 

capital. 

 
A construção social de uma racionalidade ambiental é sua territorialização 

em espaços bioculturais, onde a cultura não só ressignifica e imprime seus 

valores culturais nos seus processos de intervenção sobre a natureza, como 

também onde os direitos culturais à natureza se traduzem em movimentos 

sociais de reapropriação da natureza, em processos de r-existência fundados 

nos princípios da sustentabilidade [e da solidariedade] (LEFF, 2009, p. 357). 

 

No meio campesino, a construção de uma racionalidade agroecológica e 

solidária, que se proponha superior, será realmente levada a efeito e se constituirá num 

contraponto objetivo à hegemonia agroeconômica, na medida em que a classe 

camponesa reaver, a partir da luta pelos seus territórios, as condições objetivas e a 

capacidade de intervir sobre a natureza, agora de forma organizada, planejada e 

macrossocial, em detrimento da ação microeconômica de agricultores familiares 

individuais, introjetada pelos seus indivíduos e que tem corrompido o seu caráter de 

classe, desde o advento do modo de produção capitalista. 

Nas palavras de Engels (1977, p. 26-27), 

 
Somente uma organização consciente da produção social, de acordo com a 

qual se produza e se distribua obedecendo a um plano, pode elevar os 
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homens, também sob o ponto de vista social, sobre o resto do mundo animal, 

assim como a produção, em termos gerais, conseguiu realizá-lo para o 

homem considerado como espécie. A partir daí, iniciar-se-á uma nova época 

histórica, em que os homens como tais, (e com eles, todos os ramos de suas 

atividades, especialmente as ciências naturais) darão à sociedade um impulso 

que deixará na sombra tudo quanto foi realizado até agora. 

 

Nesse sentido, o restabelecimento equilibrado do comportamento 

metabólico em relação à terra, ou seja, sua reapropriação e territorialização pelos 

produtores camponeses, sob condições sociotécnicas adequadas e que lhes 

proporcionem autonomia para transformar conscientemente o seu meio socioambiental, 

é que permitirá se vislumbrar a sustentabilidade do desenvolvimento humano no campo, 

como resultado de uma nova forma de produzir e de se sociabilizar. 

 
“O conceito de adequação sociotécnica (AST) vislumbra transcender a visão 

estática e normativa, de produto já idealizado, e introduzir a ideia de que a 

tecnologia é em si mesma um processo de construção social e, portanto, 

político (e não apenas um produto), que terá que ser operacionalizado nas 

condições dadas pelo ambiente específico onde irá ocorrer, e cuja cena final 

depende dessas condições e da interação passível de ser lograda entre os 

atores envolvidos” (NOVAES, 2007, p.183). 

 

Corroborando o caráter das técnicas (instrumentais e/ou gestionárias) de 

elementos transformadores da formação econômica e sociogeográfica, indutores, 

portanto, de dinâmicas territoriais, desde a década de 80 no Brasil, vários segmentos 

populares têm se organizado e engajado na experimentação de novas formas de gestão 

da produção, dos recursos naturais e da vida em geral, tendo em vista o enfrentamento 

da pobreza, do desemprego, da exclusão socioambiental, a sobrevivência territorial e a 

superação do estado de subalternidade para o qual historicamente têm sido empurrados 

os extratos sociais mais volumosos. 

 
Assim como o capitalismo se consolidou em várias regiões do mundo 

separando o homem da natureza, explorando a força de trabalho e 

mercantilizando a natureza, os diferentes movimentos sociais reivindicam o 

vinculo indissolúvel das culturas com seu entorno, não só como condição de 

vida e de sustentabilidade econômico-social, como também o sentido da vida 

e de suas múltiplas significações. Nessa perspectiva, emergem nos últimos 

anos vários movimentos sociais em que novos sujeitos sociais estão 

reivindicando seus direitos e reinventando suas identidades culturais. A partir 

de meados dos anos oitenta vários encontros vêm reunindo pescadores, 

seringueiros, populações negras remanescentes de quilombos (Brasil), 

afrodescendentes (Colômbia), assim como atingidos pelas represas, mulheres 

quebradeiras de coco babaçu, povos da floresta, além de múltiplas 

comunidades indígenas e camponesas que reivindicam seus direitos culturais, 

seus territórios de vida e seu patrimônio de recursos naturais. Esses 

movimentos não são simplesmente de resistência, mas de r-existência, posto 
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que não só lutam para resistir contra o desmatamento e a degradação de seus 

ecossistemas como também através da legitimação de seus novos direitos 

culturais propugnam por um novo modo de ser, um determinado modo de 

vida e de produção, por formas diferenciadas de pensar, de sentir e de agir 

(LEFF, 2009, p. 366-7). 

 

A organização social desses movimentos, conforme Carvalho (2008), têm se 

irradiado, a partir dos conflitos e das lutas pela ampliação democrática e popular do 

Estado – entenda-se aqui esse movimento como uma tentativa dos movimentos 

populares e dos originários da sociedade civil organizada, de permear a sociedade 

política, o Estado burocrático em si. 

O que se vislumbra por uma grande parte desses movimentos, a partir das 

tensões e conflitos políticos desencadeados, não é a solução localizada das 

problemáticas impostas ao conjunto da sociedade pelo sistema hegemônico, em nome 

de um estado de paz, interessante somente àqueles que se beneficiam das “regras do 

jogo” do capital, mas a evidente pretensão de uma maioria expropriada do direito a uma 

vida digna, de reapropriação da natureza e dos meios de produção para retomar a 

posição de controle e planejamento sobre os rumos de suas vidas e só então, se pensar e 

projetar a transição para um projeto civilizatório “para além do capital” (MÉSZÁROS, 

2011). 

A consciência, em certa medida, cada vez mais generalizada do limite 

socioambiental e, portanto, da inegável necessidade de superação do sociometabolismo 

do capital, se deve à falência econômica inconteste do atual modo de produção, mais 

ainda no que se refere à crise ambiental deflagrada pelo seu desenvolvimento, cujos 

efeitos são sentidos mais intensamente na periferia, especialmente pelos povos do 

campo e da floresta por dependerem diretamente do equilíbrio e preservação dos seus 

ecossistemas à reprodução da vida material e imaterial. 

A sociedade em geral, mediante iniciativas civis organizadas, também 

começa a compreender os efeitos da diminuição gradativa da biodiversidade, mais como 

uma ameaça à continuidade planetária da espécie humana, a qual depende tanto quanto 

as outras, do equilíbrio ecossistêmico e muito menos como uma externalidade, que de 

maneira reducionista implica na diminuição da satisfação dos agentes econômicos, 

decorrente da utilidade marginal decrescente dos benefícios, que os recursos ou serviços 
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ambientais
8
, podem proporcionar aos agentes econômicos dispostos a pagar, conforme o 

interesse em maximizar o seu bem-estar individual, seja pela extração ou preservação 

dos seus recursos (SOUZA, 2008). 

Nesse sentido, os povos mais afetados pelos efeitos do desenvolvimento do 

capital, os mesmos que outrora foram colonizados e massacrados quando das fortes 

ondas de acumulação primitiva de capital, tem sido aqueles que resistem ainda hoje aos 

projetos de modernização conservadora, a partir de suas experiências econômicas, 

socioambientais e político-culturais de contraposição e superação do sociometabolismo 

do capital, destacando-se no âmbito dos territórios rurais aquelas vinculadas à 

agricultura, que tem resultado em transformações nas relações de sociabilidade 

camponesas, bem como na percepção e na intervenção sobre o espaço natural.  

Tais experiências sinalizam para a possibilidade de construção de outra 

forma de cultivar a terra, organizar a economia e gerir os espaços naturais, mediante 

uma espécie de “cultura da recusa”, expressão utilizada por muitos movimentos para 

sintetizar a sua total discordância do paradigma de desenvolvimento dominante, o que 

os leva a interpelar o Estado pela afirmação de direitos e como estratégia de resistência 

política às investidas do capital sobre seus territórios.  

Estar-se-á falar aqui de um enfrentamento humano da realidade concreta, a 

partir de uma negação dialética, ou seja, uma negação centrada não no simples fato de 

negar, mas nas vias e possibilidades de transformação, de transição para outra estrutura 

social, capaz de lançar mão da ciência e da tecnologia e assim revolucionar as bases do 

desenvolvimento histórico da humanidade. Nas palavras de Oliveira (2006, p. 175), a 

superação do modo de desenvolvimento hegemônico, só é possível mediante a 

 
Elaboração de uma crítica social radical ao modo de funcionamento de toda 

essa estrutura técnico-social erigida com o capitalismo. [...] trata-se de uma 

crítica que explicita delineamentos de princípios e diretrizes que permitem 

vislumbrar a construção coletiva de um contraponto que tem por base a 

negação dialética da ordem vigente. 

 

Nesse sentido, a agricultura vai deixando de ser tratada estritamente como 

uma atividade econômico-produtiva, cuja finalidade última é a mera produção de 

                                                 
8 Como convencionou a escola neoclássica, os serviços ambientais, também denominados ecossistêmicos, podem ser 

divididos em: serviços de provisão (alimentos, água doce, fibras, madeira, etc.), serviços de regulação (controle do 

clima, polinização, controle de doenças e pragas), serviços culturais (religiosos, culturais, sociais, patrimoniais, 

paisagístico), serviços de suporte (reciclagem de nutrientes, formação do solo, produção primária, etc.) (Böll, 2012, p. 

21). 
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alimentos e a geração de lucro, passando a ser tratada pela ótica ecológica, como 

agroecossistemas, os quais são reivindicados pela coletividade camponesa, também 

como espaços étnicos, cujo direito à posse e à gestão territorial participativa dos seus 

recursos, se faz não só necessária, como essencial à manutenção das identidades 

socioculturais e à descoberta, a partir dos conhecimentos tradicionais, de práticas e 

manejos mais sustentáveis. 

A preservação do potencial produtivo desses agroecossistemas é, portanto, 

uma função dos conhecimentos tradicionais, visto que tais povos, por se encontrarem 

ainda estreitamente vinculados aos seus respectivos biomas, detêm historicamente os 

conhecimentos acerca do seu funcionamento equilibrado, se constituindo numa força 

construtora e de transição, que não pode ser desperdiçada, para um paradigma superior 

de desenvolvimento humano e ambiental. 

Entendido sob o enfoque territorial aqui apresentado, o desenvolvimento 

agrário implica muito mais do que o que propõem as políticas nacionais de 

desenvolvimento rural sustentável, significa “reconstruir a agricultura não apenas no 

nível dos estabelecimentos, mas em termos regionais e da economia rural como um 

todo; representa, enfim, uma saída para as limitações e falta de perspectivas intrínsecas 

ao paradigma da modernização e ao acelerado aumento de escala e industrialização que 

ele impõe” (KAGEYAMA, 2004, p. 3). 

Assim, outra forma de economia, de relacionamento e de intervenção sobre 

o meio natural, a partir dos processos de trabalho agrícolas, vai se gestando como forma 

de (re)produção da biodiversidade e de manutenção do equilíbrio dos seus 

agroecossistemas, pois essas são as bases de toda produção social, emergindo nesse 

contexto, a dimensão conflitual, devido à contraposição de projetos vários de 

desenvolvimento, acerca da função social do espaço agrário, oferecendo os elementos 

para se pensar a continuidade ou a descontinuidade do paradigma dominante, frente ao 

desafio de construção e prática de uma racionalidade agroecológica, que restabeleça a 

harmonia do intercambio material entre sociedade e natureza. 

Nesse sentido, considerando a agroecologia, como experimento social que 

converge no sentido de um movimento de contraposição à cultura de trabalho e de 

natureza características do modo de produção capitalista, que tem levado à degradação 

do ser humano e do seu ambiente natural, justifica-se a importância de compreendê-la, 

como elemento essencial à valorização e afirmação de projetos alternativos de 
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desenvolvimento agrário, ameaçados na atualidade, pela lógica neodesenvolvimentista 

que avança atualmente. 

A agroecologia, nesse sentido, se apresenta como uma proposta científica de 

superação do cartesianismo característico das ciências agronômicas, fornecendo, 

entretanto, mais que um corpo de conhecimentos e novas teorias, mas  

 
uma estrutura metodológica de trabalho para a compreensão mais profunda 

tanto da natureza dos agroecossistemas como dos princípios segundo os quais 

eles funcionam. Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios 

agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do 

efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um 

todo. Ela utiliza os agroecossistemas como unidade de estudo, ultrapassando 

a visão unidimensional – genética, agronomia, edafologia – incluindo 

dimensões ecológicas, sociais e culturais (ALTIERI, 1998, p. 23).  

 

Aceitar essa nova abordagem dos processos de trabalho agrícola, requer o 

estabelecimento de limites quanto ao uso do solo e à forma de cultivo das plantações, ou 

seja, “passar de uma concepção restrita da produção, orientada pela busca da 

rentabilidade máxima imediata, para uma agricultura parceira da natureza, responsável 

pelo desenvolvimento local e por gerenciar os recursos em longo prazo” (TAVARES; 

SIQUEIRA; SILVA, 2008). 

Essa passagem, transição comum a toda mudança de racionalidade, tão 

urgente diante da problemática ambiental que envolve a agricultura, não pode ser 

pensada e alcançada de maneira particularizada, desconsiderando os aspectos político-

culturais, éticos, econômicos, ecológicos, enfim toda a tessitura territorial, mas 

construída coletivamente em função das experiências concretas dos diferentes povos, 

devendo, sobretudo “constituir-se no terreno sólido da produção, na criação da nova 

economia e na fundação da nova concepção de Estado” (SEMEARO, 1999, p. 87). 

Isso significa dizer que enquanto racionalidade superior a que está posta, a 

agroecologia só pode encontrar sustentação e efetividade no cerne de outro modo de 

produção, de outra organização socioeconômica que lhe complemente e interaja com os 

seus princípios, respeitando a heterogeneidade e autonomia socioambiental dos 

diferentes territórios e, sobretudo, onde o planejamento e a operacionalização das 

estratégias de desenvolvimento se realizem democraticamente, de maneira solidária e 

autogestionária. 

 
A produção estável somente pode acontecer no contexto de uma organização 

social que proteja a integridade dos recursos naturais e estimule a interação 
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harmônica entre os seres humanos, o agroecossistema e o ambiente. A 

agroecologia fornece as ferramentas metodológicas necessárias para que a 

participação da comunidade venha a se tornar a força geradora dos objetivos 

e atividades dos projetos de desenvolvimento. O objetivo é que os 

camponeses se tornem os arquitetos e atores de seu próprio desenvolvimento 

(CHAMBERS, 1983, apud ALTIERI, 1998, p. 27). 

 

No âmbito dos territórios campesinos, tal complementaridade tem sido 

possível, na medida em os territórios são espaços de solidariedade, segundo a concepção 

“miltoniana” aqui adotada, historicamente produzidos por dinâmicas sociogeográficas 

inerentes ao próprio gênero humano, baseadas na coexistência de indivíduos 

semelhantes sobre um mesmo espaço físico, vivenciado e usufruído coletivamente, 

demarcado como seu território, precedendo as relações de solidariedade que aí se 

estabelecem e que definem as técnicas, os sistemas de valores e de gestão que permeiam 

a multidimensionalidade: cultural, antropológica, econômica, social, ecológica da vida 

social. 

As dinâmicas sociogeográficas consistem da formação de territorialidades: 

ideias, tendências culturais, objetivos, técnicas e perspectivas de grupo e sociedade 

comuns aos membros da comunidade, sentidos em intensidade superior ao nível da 

pessoalidade de cada um dos indivíduos; são, portanto, aspectos concretos, 

convergentes e próprios da história do desenvolvimento humano, na medida em que este 

ser, ao longo do tempo demarcou seus territórios não de forma individual, mas a partir 

de relações de sociabilidade fundadas na cooperação e solidariedade, as quais evoluíram 

em função do modo de produção hegemônico de cada civilização, lhe garantindo a 

segurança necessária à perpetuação de sua espécie. 

Em sua obra “A divisão do trabalho social” Durkheim (2010) interpretava 

essa dinâmica como o momento em que indivíduos possuidores de interesses comuns se 

associavam, não só para reivindicarem e defenderem esses interesses, mas para se 

associarem e se comunicarem como iguais, não mais se sentindo desconectados, 

fragmentados e perdidos em meio aos seus adversários, tonando-se senão “um em 

vários”.  

Isso pressupõe a conjugação de crenças e sentimentos comuns à maioria dos 

indivíduos, mas, sobretudo, de condições materiais que favoreçam a composição de um 

sistema determinado de consciência coletiva. “Com efeito, nessas condições, não só 

todos os membros do grupo são individualmente atraídos uns pelos outros, por se 
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assemelharem, mas também são apegados ao que é a condição de existência desse tipo 

coletivo, isto é, a sociedade que formam por sua reunião” (DURKHEIM, 2010, p. 50). 

No modo de produção capitalista, no entanto, a consciência coletiva que 

norteia o desenvolvimento social, que se origina das relações de solidariedade e 

cooperação próprias desse sistema, nada mais é do que uma aproximação mecânica dos 

indivíduos componentes da sociedade, contribuindo para manter a sua coesão social, 

necessária à única ação conjunta para a qual os átomos sociais estão capacitados: a 

reprodução ampliada do capital.  

Trata-se de uma Solidariedade Mecânica, para usar aqui a expressão dada 

por Durkheim àquele tipo de solidariedade proveniente da instituição do direito 

repressivo que pune os indivíduos transgressores do “conjunto de crenças e de 

sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, formando um 

sistema determinado com vida própria” (DURKHEIM, 2010, p. 98). 

Já a solidariedade emanada das dinâmicas territoriais, sobretudo aquelas 

relacionadas a projetos emancipatórios ou de contraposição à racionalidade dominante, 

é totalmente distinta da que é produzida pelo sociometabolismo do modo de produção 

do capital, distinguindo-se desta última por não se orientar pelo utilitarismo e pela busca 

do ganho financeiro; esta significa uma sinergia positiva entre as vontades de indivíduos 

que se movem em direção a fins comuns, porque se conscientizam de que dependem ao 

mesmo tempo da totalidade da sociedade e de cada uma de suas partes integrantes para 

sua perpetuidade e desenvolvimento como organismo social. 

Essa Solidariedade Orgânica se funda na reciprocidade, cooperação e na 

liberdade substantiva, essenciais à manifestação sistêmica nos indivíduos de uma 

consciência realmente coletiva, oriunda da percepção acerca da complementaridade e 

convergência das relações ensejadas pelas diferentes atividades e atribuições dos 

indivíduos e de suas organizações coletivas, demonstrando o quanto somos mais que 

partículas sociais dependentes em sua integridade material e imaterial à instituição 

sociedade, pois somos em si mesmos, seres essencialmente gregários condicionados ao 

funcionamento e evolução do organismo coletivo, macrossocial.  

Na concepção do autor, tanto mais acentuada será essa dependência, quanto 

mais especializado for o trabalho, observado aqui que a especialização de que o autor 

trata não se refere à resultante da divisão técnica do trabalho, que aliena e embrutece o 

ser que trabalha, ao longo do desenvolvimento do capitalismo; mas uma divisão do 
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trabalho social, autônoma e conscientemente estabelecida, que “pressupõe que o 

trabalhador, bem longe de permanecer curvado sobre sua tarefa, não perca de vista seus 

colaboradores, aja sobre eles e receba sua influência. Não é, portanto, uma máquina que 

repete movimentos de que não apercebe a direção, mas sabe que tendem para algum 

lado, para uma finalidade que ele concebe mais ou menos distintamente. Ele [o 

produtor] sente que serve para alguma coisa” (DURKHEIM, 2010, p. 167). 

Assim, a categoria solidariedade extrapola e supera aquela a que o senso 

comum habituou-se a entender como manifestação puramente moral e espiritual; a 

solidariedade territorial de que se trata aqui é produzida orgânica e endogenamente nas 

entranhas das comunidades camponesas mediante histórias de luta política pela posse da 

terra e pela sobrevivência comunitária, bem como pela livre associação dos 

camponeses, na tentativa de viabilizar economicamente suas atividades, gerir 

coletivamente seus territórios e seus recursos naturais. 

 
O território é o lugar onde a sustentabilidade se fundamenta em bases 

ecológicas e em identidades culturais. É o espaço social onde os atores 

sociais exercem seu poder para controlar a degradação ambiental e para 

mobilizar potenciais ambientais em projetos autogerenciáveis criados a fim 

de satisfazer necessidades, aspirações e desejos dos povos, que a globalização 

econômica não consegue cumprir. O território é o lócus das demandas e dos 

protestos das pessoas para reconstruir seus modos de vida. [...] Se a economia 

global constrói o espaço onde as sinergias negativas da degradação 

socioambiental evidenciam os limites do crescimento, no espaço local 

surgem as sinergias positivas da racionalidade ambiental e de um novo 

paradigma de produtividade ecotecnológica (LEFF, 2009, p. 274).  

 

O vinculo social indissociável, resultante dessas sinergias positivas não é 

mais aquele contratualmente definido e de caráter utilitarista, mas um vínculo 

construído no cotidiano das comunidades e sobre relações de confiança mútua, que 

nascem entre os membros e de suas experiências passadas e presentes de vida na 

comunidade, motivados pelo que é mais vantajoso para cada um, mas, sobretudo pelo 

que é para a comunidade em geral. 

Assim, dessa indissociabilidade entre território e solidariedade manifestam-

se “novas formas de vida associadas a novos modos de produzir riqueza material e 

simbólica” (OLIVEIRA, 2006, p. 167), que passaram a se definir como práticas de uma 

socioeconomia popular e solidária, a qual conjuga práticas sobre as quais, não se pode 

lançar uma interpretação única, reduzindo-as a um mesmo conceito, visto que a sua 
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dinâmica, diversidade e complexidade requerem necessariamente formulações teóricas 

mais abertas, porém, não desprovidas de sentido e substancialidade. 

Tais práticas estão relacionadas a diferentes ações, politicamente orientadas: 

de consumo, comercialização, produção e serviços, interagindo e desenvolvendo seus 

membros, em graus variados, relações de sociabilidade fundadas em princípios como: a 

participação coletiva, autogestão, democracia direta, igualitarismo, cooperação interna e 

externa aos empreendimentos, fortalecimento da identidade cultural, étnica e 

sustentabilidade ecológica dos ecossistemas (MANCE, 2002). 

Essa “conceituação”, não admite, portanto, que esse universo de experiência 

e empreendimentos seja tratado de forma única, tendo essa ou aquela forma 

organizativa como sua representante, menos ainda, que seja reduzida exclusivamente à 

geração de trabalho e renda, pois se trata de um conjunto de experiências, que têm em 

seu horizonte o objetivo de permear as instituições, contestar o modo de produção 

vigente em sua “cultura da modernização”, bem como sinalizar uma transição para 

outro projeto de sociedade, no qual o intercâmbio material entre Sociedade ↔ Natureza 

possa ser restabelecido de maneira equilibrada e sustentável. 

Esse tipo de solidariedade tem extrapolado a dimensão sentimental de 

pequenos e frágeis grupos, se constituindo num movimento social de resgate e de 

tentativa de institucionalização da solidariedade orgânica, substantiva e macrossocial, 

descaracterizada pela racionalidade dominante, impulsionando novas capacidades 

empreendedoras e criativas, bem como práticas pedagógicas de conscientização humana 

e de exercício da cidadania, a partir das quais as forças sociais e ambientais são 

reorientadas “para a busca do bem-estar coletivo, concebido este como a realização das 

potencialidades dos indivíduos e das comunidades vivendo solidariamente” 

(FURTADO, 2001, p. 65). 

Parece estar-se tratando do que uma infinidade de autores na atualidade 

convencionou chamar de Capital Social, mas a distinção essencial entre esse conceito e 

a solidariedade orgânica resgatada pelas manifestações territoriais dos mais diversos 

povos e etnias nas últimas décadas do século XX e enfatizada como principio de uma 

sociedade efetivamente justa e sustentável nesse inicio de século XXI, reside no fato de 

que essa última pressupõe relações socioeconômicas e socioambientais antagônicas ao 

modo de produção capitalista, sinalizando para formas outras de integração-interação 



74 

 

social, contrárias ou menos sujeitas à logica expropriadora e excludente do 

desenvolvimento conservador. 

A expressão Capital Social se encontra envolta por definições vagas e 

equivocadas, que não serão relacionadas aqui, mas de maneira geral se resume a um 

conjunto de recursos reais e potenciais, relacionados a uma rede consistente e durável de 

relações, a qual deve estar em certa medida institucionalizada por laços de 

reconhecimento e familiaridade, para que possa ser compreendida pela sociedade em 

geral como um bem público, portanto dotado de valor monetário, cuja finalidade se 

resume a coordenar ações e relações sociais em prol de benefícios mútuos (PUTNAM, 

1996). 

O substantivo “capital” auxilia no esclarecimento acerca da finalidade 

última dessa instituição, que se refere na essência da lógica da acumulação de capital, a 

um esforço no sentido de complementar e catalisar aptidões e destrezas de certa 

comunidade, a serem empregues pelo capital como ferramenta, como força de produção, 

não individual, mas coletiva, de intensificação sócio-produtiva em função da produção 

de mais-valor, em linhas gerais não é nada mais que um empenho coletivista em 

reproduzir de forma ampliada o capital. 

Posto isso, no Brasil, a partir de 1980, ao mesmo tempo em que movimentos 

campesinos retomaram o questionamento não só das bases socioeconômicas, mas 

ecológicas e tecnológicas da agricultura convencional, observa-se o crescimento, 

diversificação e integração de experiências, onde forças sociais coletivas são conjugadas 

e voltadas para práticas econômicas, culturais, agroecológicas e sociais diversas, 

destinadas ao enfrentamento autônomo e autogestivo das problemáticas locais de 

manutenção e reprodução da vida, situando-se fora da lógica do mercado e da 

dependência das ações governamentais, como forma de superação das limitações sócio-

produtivas e da consequente exclusão social sob as diferentes formas. 

Conforme, o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SIES/SENAES-TEM, 2012), são inúmeros 

empreendimentos produtivos que se orientam por esses valores e se desenvolvem 

atualmente no Brasil, em especial no espaço rural (50%), superando a área urbana 

(33%) e rural/urbana (17%). Relativamente às demais regiões, a região nordeste detém a 

maior concentração rural (63%), sendo o Estado do Ceará, o segundo Estado no Brasil 

(atrás apenas do Rio Grande do Sul com 1.634) com maior número de empreendimentos 
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em funcionamento (1.854 Empreendimentos Solidários), dos quais 1.115 se 

caracterizavam por desenvolverem atividades agropecuárias, extrativistas e de pesca, 

organizadas respectivamente em associações, grupos informais e cooperativas. 

No que diz respeito ao aspecto ambiental da economia solidária no Ceará, o 

Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária, registrou até 2007, 487 

empreendimentos cuja produção se realiza sem agrotóxicos, 609 com tratamento de 

resíduos gerados pela atividade do grupo e 29 com algum tipo de reaproveitamento de 

materiais, espera-se que ao concluir o último mapeamento, iniciado em 2011, os 

registros se ampliem. 

No Estado do Ceará, a difusão da agroecologia e os intentos de construção 

comunitária de uma agricultura sustentável parecem estar se associando às práticas 

socioeconômicas solidárias, contribuindo para estratégias de enfrentamento das 

vulnerabilidades sociais e de convivência sustentável com o semiárido, garantindo 

ocupação e renda aos produtores camponeses, na medida em que uma “nova 

agricultura” pressupõe um “novo modo de produção” que lhe dê ensejo. 

Essa economia da solidariedade, que se manifesta com maior intensidade 

nos espaços transformados em territórios de luta pela terra, pela preservação das 

riquezas ecológicas e socioculturais de cada povo, pela sobrevivência e reconhecimento 

de seus direitos, significa a urgência de segmentos organizados da sociedade em, 

 
Desenvolver formas inteligentes de articulação entre os diversos objetivos 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, e consequentemente formas 

inteligentes de colaboração entre os diversos atores que participam da 

construção social destes objetivos. O deslocamento sísmico consiste na 

gradual substituição do paradigma da competição pelo paradigma da 

colaboração (DOWBOR, 2010, p. 135). 

 

Sua inteligência reside numa produção baseada em “condições ecológicas 

que determinam a produtividade primária dos recursos naturais, assim como no 

desenvolvimento ecologicamente fundamentado das forças produtivas, num processo 

socialmente controlado de seleção de técnicas adequadas e de inovação de modelos 

tecnológicos apropriados” (LEFF, 2009, p. 53). 

Vislumbra-se, portanto, a substituição do então esgotado paradigma da 

competição pelo paradigma da solidariedade, a partir do qual se possa lançar as bases de 

um “meio social em que a cooperação e solidariedade não apenas serão possíveis entre 

todos os seus membros, mas serão formas racionais de comportamento em função de 
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regras de convívio que produzem e reproduzem a igualdade de direitos e de poder de 

decisão e a partilha geral de perdas e ganhos da comunidade entre todos os seus 

membros” (SINGER, 2002, p. 116). 

Furtado (2001, p. 67) reforça essa percepção ao afirmar em uma de suas 

obras que no “novo quadro que se configura, o destino dos povos dependerá menos das 

articulações dos centros de poder político e mais da dinâmica das sociedades civis”, 

implicando na democratização político-econômica como pressuposto, do próprio 

processo de desenvolvimento, que consiste em “inserir nos processos decisórios os 

diversos interesses, e particularmente os que são passíveis de serem prejudicados” 

(DOWBOR, 2010 p. 113). 

Entretanto, apesar dos discursos que sugerem saídas e perspectivas sobre os 

meios e fins do desenvolvimento, o paradigma moderno de desenvolvimento segue em 

sentido contrário ao que se tem compreendido como principio do desenvolvimento e da 

sustentabilidade socioambiental: o envolvimento efetivo dos sujeitos sociais nos 

processos de tomada de decisão, o qual pressupõe uma solidariedade orgânica não só ao 

nível de empreendimentos, mas institucionalizada para além deles e entre eles e os 

demais atores, agentes, classes, segmentos e sujeitos sociais, tendo em vista alcançar a 

equidade ambiental e social, para então minimizar riscos e impactos de toda ordem 

possível sobre a maioria da coletividade, especialmente sobre aqueles grupos mais 

vulneráveis, menos dotados de condições de respostas relevantes aos efeitos “colaterais” 

do desenvolvimento conservador. 

Em nome da eficiência econômica, o observado na prática tem sido a 

desproporcional correlação de forças entre os sujeitos sociais envolvidos diretamente 

em conflitos socioambientais, resultantes da completa inacessibilidade da maioria dos 

grupos sociais, especialmente os mais suscetíveis aos impactos do “progresso”, aos 

processos de tomada de decisão e de controle social de projetos modernizantes, em geral 

restritos a pequenos grupos de investidores e órgãos públicos executores, 

comprometendo a efetividade da sustentabilidade e a substancialidade do 

desenvolvimento. 

Parece, no entanto, que o paradigma dominante está longe de corroborar a 

tese de Sen (2000), no âmbito das teorias do desenvolvimento, a qual concebe o 

“Desenvolvimento como liberdade”. Segundo o autor,  
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Ter mais liberdade para fazer as coisas que são justamente valorizadas é (1) 

importante por si mesmo para a liberdade global da pessoa e (2) importante 

porque favorece a oportunidade de a pessoa ter resultados valiosos. Ambas as 

coisas são relevantes para a avaliação da liberdade dos membros da 

sociedade e, portanto, cruciais para a avaliação do desenvolvimento da 

sociedade. [...] A segunda razão para considerar tão crucial a liberdade 

substantiva é que a liberdade é não apenas a base da avaliação de êxito e 

fracasso, mas também um determinante principal da iniciativa individual e da 

eficácia social. Ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para 

cuidar de si mesmas e para influenciar o mundo, questões centrais para o 

processo de desenvolvimento (SEN, 2000, p. 33). 

 

O reducionismo dessa perspectiva pode passar despercebido, se não se 

observa que o processo de desenvolvimento é relegado ao nível da liberdade e 

responsabilidade da iniciativa individual, abstraindo-se a liberdade dos grupamentos, 

classes e demais estratos sociais, de também “cuidarem” de si mesmos e de 

influenciarem o mundo com seus projetos de desenvolvimento, tão essenciais à 

avaliação do desenvolvimento de determinada sociedade. 

Daí, na atualidade, emergirem mobilizações e reivindicações dos sujeitos 

sociais historicamente subalternizados pela perspectiva liberal-conservadora de 

desenvolvimento, pelo seu empoderamento local e contra o seu apartamento dos 

processos de discussão, decisão e controle social sobre os meios e fins do processo de 

desenvolvimento, que diretamente afetam suas vidas; entenda-se a categoria 

empoderamento, como o processo que segundo Romeiro (2008, p. 249),  

 
coloca as pessoas e o poder no centro dos processos de desenvolvimento, um 

processo pelo qual as pessoas, as organizações, as comunidade tomam 

controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida e tomam consciência 

da sua habilidade e competência para produzir, criar e gerir. 

 

Além da inexistente democratização do desenvolvimento, projetos 

alternativos de organização socioambiental ou mesmo modos tradicionais de vida, que 

livremente não admitem o desenvolvimento como resultado unicamente de 

investimentos realizados por capitais privados ou públicos em determinadas áreas, 

também têm sido ameaçados em virtude da postura imperialista do desenvolvimento do 

capital, que não respeita a liberdade, tampouco reconhece o poder das pessoas em 

particular e dos povos em geral sobre os seus espaços, de maneira que esses sujeitos 

sociais continuam a ser destituídos de credibilidade em seus anseios e mesmo em seus 

direitos junto aos órgãos executores da lógica do capital. 
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Assim o sistema que veio ao mundo, professando o direito natural do ser 

humano a viver numa sociedade fundada na Liberdade, Igualdade e Fraternidade, tem 

demonstrado em sua historia evolutiva, a completa irrealização da utopia liberal, na 

medida em que o primitivismo da acumulação de capital se reafirma em pleno século 

XXI, independente das instâncias reguladoras criadas com o propósito de conter o 

ímpeto do capitalismo selvagem e promover o bem-estar social.  

Isso se verifica com maior nitidez, sobretudo quando o capital enfrenta suas 

crises estruturais, cada vez mais profundas de reprodução ampliada, privando os 

diferentes sujeitos e classes sociais, não só das condições materiais para a manutenção 

digna de suas vidas, mas também do exercício democrático do poder, visto que o tão 

almejado desenvolvimento, também significa e se traduz em poder de intervenção e 

controle sobre o meio social e natural, pressuposto da liberdade e igualdade substantiva, 

necessária aos sujeitos sociais, para que possam autonomamente se organizar e canalizar 

suas capacidades e criatividades, no sentido da solidariedade econômica, da construção 

de uma vida digna, com justiça e sustentabilidade socioambiental. 

 

3.2 (Agro)desenvolvimentismo versus Justiça Ambiental no Brasil. 

 

O atual modo de produção que subjaz o paradigma universal de 

desenvolvimento da sociedade, ao se destinar à reprodução ampliada do capital, em 

detrimento das necessidades essenciais do ser humano, tem disseminado nos mais 

variados espaços e sob os mais diversos aspectos, a sua ideologia produtivista, da 

mercantilização, do individualismo e da concorrência, que só contribui para o 

aprofundamento da segregação da maior parte da coletividade, composta por aquelas 

classes e/ou segmentos sociais, já mencionados neste trabalho, historicamente 

subalternizados pela lógica segregacionista do desenvolvimento do capital. 

No meio campesino, por exemplo, esse paradigma de desenvolvimento tem 

se processado, ainda hoje, sob as formas mais violentas e/ou fraudulentas de subsunção 

do trabalhador camponês ao capital, mediante a expropriação, seja por desapropriação 

ou pilhagem, bem como pela descaracterização do modo de vida tradicional da classe 

camponesa e desarticulação dos seus projetos territoriais de desenvolvimento. 

Nas palavras de Carvalho (2005, p.3), 
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Esse padrão de desenvolvimento rural determinado pela dinâmica da 

reprodução e expansão capitalista no campo induz, também, objetiva e 

subjetivamente o campesinato a adotar formas de produção (tipos de 

produtos, de insumos, de tecnologias e a introdução de novas relações sociais 

de produção) que lhe são intrinsecamente prejudiciais e o impele a um 

impasse existencial perverso: ou adota a racionalidade capitalista, negando o 

modo de ser e de viver camponês – a racionalidade camponesa, ou seus 

membros se proletarizam. 

 

Sob o signo do (agro)desenvolvimentismo, ensejado pelo 

agro/hidronegócio, a terra e a força de trabalho camponesa seguem sendo 

mercantilizadas, ao estilo da acumulação primitiva de capital, corroborando assim, a 

tendência à universalização predatória do modo de produção capitalista também no 

campo e sua inexorável violação do sociometabolismo equilibrado entre seres humanos 

e natureza. 

Essa violação, na atualidade, se dá mediante uma “ditadura do capital”, 

autorizada e viabilizada, a partir dos mecanismos de Estado e suas políticas públicas, 

que ao servirem de instrumentos para a intervenção sobre os diferentes espaços e as 

vidas que neles habitam, com seus programas e projetos modernização, “abrem as 

portas” às investidas do capital, em detrimento sempre das especificidades étnico-

culturais, sócio-ecológicas, técnico-produtivas de cada território rural bem como, do 

direito historicamente adquirido e legalmente reconhecido dos povos camponeses, a 

planejar, decidir e gerir participativamente as ações direcionadas aos seus territórios. 

No Brasil, a funcionalidade do Estado ao capital se manifesta num completo 

contrassenso e irracionalidade politico-institucional quanto à destinação e emprego dos 

recursos públicos, convertidos em projetos de estruturação socioeconômica dos 

territórios rurais, que em certa medida, vieram a proporcionar melhores condições de 

manutenção da vida, mas acabaram desperdiçados ao serem sobrepostos pelos grandes 

projetos de infraestrutura rural, que progressivamente vão imperando no meio 

campesino, desconstruindo uma série de conquistas camponesas, resultantes de uma 

vida empenhada pela sobrevivência e convivência com o semiárido.  

  Em beneficio dos interesses dos grupos representantes do capital, 

envolvidos com o agro/hidronegócio, consubstanciados pela onda 

(agro)desenvolvimentista, o Estado chega a negar a si mesmo, logo a sua dita função de 

promotor do bem-estar social no campo, via indução territorial do desenvolvimento de 

comunidades e povos tradicionais, contradizendo sua própria Politica Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que 
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compreende e define, conforme o art. 3º do Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007: 

“povos e comunidades tradicionais”, bem como os “territórios tradicionais”, como: 

 
I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 

que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 

sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários à reprodução cultural, 

social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles 

utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito 

aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os art. 

231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

e demais regulamentações; (BRASIL, 2007, p. 316) 

 

O descaso com os povos tradicionais, sua função e essencialidade no âmbito 

da efetivação dos objetivos da Política Nacional supracitada, constantes do art. 3º do 

Anexo do mesmo Decreto, que em tese, tem em vista um desenvolvimento 

socioambiental efetivamente justo e sustentável, se observa com mais intensidade 

quando se verifica institucionalmente, a partir dos processos de licenciamento, 

operacionalização, implantação e realização das obras dos grandes projetos de 

desenvolvimento, que abrangem áreas definidas como territórios tradicionais, a 

priorização das metas e interesses financeiros dos grandes grupos empresariais 

envolvidos direta/indiretamente em tais processos, em detrimento das demandas 

territoriais dos povos tradicionais, que são:  

 
I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso 

aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução 

física, cultural e econômica; 

II - solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de 

Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e 

estimular a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável; 

III - implantar infraestrutura adequada às realidades socioculturais e 

demandas dos povos e comunidades tradicionais; 

IV - garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados 

direta ou indiretamente por projetos, obras e empreendimentos; 

V - garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e fortalecer 

processos dialógicos como contribuição ao desenvolvimento próprio de cada 

povo e comunidade, garantindo a participação e controle social tanto nos 

processos de formação educativos formais quanto nos não formais; 

VI - reconhecer, com celeridade, a auto-identificação dos povos e 

comunidades tradicionais, de modo que possam ter acesso pleno aos seus 

direitos civis individuais e coletivos; 

VII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso aos serviços de 

saúde de qualidade e adequados às suas características socioculturais, suas 

necessidades e demandas, com ênfase nas concepções e práticas da medicina 

tradicional; 



81 

 
VIII - garantir no sistema público previdenciário a adequação às 

especificidades dos povos e comunidades tradicionais, no que diz respeito às 

suas atividades ocupacionais e religiosas e às doenças decorrentes destas 

atividades; 

IX - criar e implementar, urgentemente, uma política pública de saúde 

voltada aos povos e comunidades tradicionais; 

X - garantir o acesso às políticas públicas sociais e a participação de 

representantes dos povos e comunidades tradicionais nas instâncias de 

controle social; 

XI - garantir nos programas e ações de inclusão social recortes diferenciados 

voltados especificamente para os povos e comunidades tradicionais; 

XII - implementar e fortalecer programas e ações voltados às relações de 

gênero nos povos e comunidades tradicionais, assegurando a visão e a 

participação feminina nas ações governamentais, valorizando a importância 

histórica das mulheres e sua liderança ética e social; 

XIII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e a gestão 

facilitados aos recursos financeiros provenientes dos diferentes órgãos de 

governo; 

XIV - assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos 

concernentes aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações 

de conflito ou ameaça à sua integridade; 

XV - reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos e comunidades 

tradicionais sobre os seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais; 

XVI - apoiar e garantir o processo de formalização institucional, quando 

necessário, considerando as formas tradicionais de organização e 

representação locais; e 

XVII - apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias 

sustentáveis, respeitando o sistema de organização social dos povos e 

comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais locais e práticas, 

saberes e tecnologias tradicionais (BRASIL, 2007, p. 316). 

 

Em termos territoriais, os povos tradicionais representarem ¼ do território 

nacional, totalizando em torno de 5 milhões de famílias, correspondentes a 25 milhões 

de pessoas distribuídas entre povos: indígenas, quilombolas, seringueiros, seringueiros, 

castanheiros, quebradeiras de coco-de-babaçu, atingidos por barragens, fundo de pasto, 

povos de terreiro, ciganos, faxinais, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, praieiros, 

sertanejos, jangadeiros, açorianos, campeiros, varjeiros, pantaneiros, geraizeiros, 

veredeiros, catingueiros e barranqueiros (BRASIL, 2008). 

Apesar de as ações e políticas governamentais afirmarem se direcionar para 

o desenvolvimento territorial dos povos supracitados, mediante grandes projetos 

modernizantes de superação do atraso infraestrutural, ao qual se atribui também o 

quadro de extrema vulnerabilidade econômica, social e ambiental das populações 

subalternas, o Estado tem demonstrado que apesar dos seus discursos social e 

ambiental, o paradigma de desenvolvimento subjacente às suas políticas continua ser o 

do capital, se processando na contramão da esperada sustentabilidade do ordenamento 

sócio-produtivo-ecológico dos territórios rurais e em detrimento das camadas mais 
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volumosas e marginais da sociedade, acirrando os conflitos territoriais ao desvelar a 

iniquidade socioambiental característica do desenvolvimento conservador. 

No âmbito desses grandes projetos de infraestrutura, que ilustram o atual 

momento neodesenvolvimentista brasileiro, as grandes obras de infraestrutura hídrica, 

sobretudo aquelas que se realizam áreas camponesas localizadas em regiões áridas, se 

destacam, seja por razões estruturais e/ou político-econômicas no que concerne à 

questão do desenvolvimento rural, haja vista ser a “escassez de água” a maior limitação 

ao desenvolvimento da vida no campo. 

Não se está a questionar a essencialidade desses projetos e o fato de que tais 

obras, em alguma medida, inevitavelmente implicam mesmo em impactos positivos, 

mas denunciar a forma como são empreendidos de forma injusta, insustentável e 

tecnologicamente inadequada, bem como representam a submissão da ciência e da 

tecnologia às urgências reprodutivas do capital e não às necessidades concretas de 

desenvolvimento das populações campesinas, centrando-se a questão, no paradigma de 

desenvolvimento sobre o qual tais projetos estão referenciados e nos efeitos deles 

decorrentes sobre o meio social e a ambiental. 

O conflito entre as perspectivas de desenvolvimento do capital versus o 

desenvolvimento humano e ecológico substancial é evidente e tem perpassado todos os 

esses grandes projetos hídricos, que progressivamente vão se instalando no âmbito do 

território nacional, tecendo uma rede de disputas acirradas entre classes sociais pela 

posse da terra, dos seus recursos naturais e pela preservação dos tradicionais modos de 

vida dos povos campesinos. 

Essa dinâmica conflitual, no âmbito dos territórios rurais em específico, 

resulta no campo politico-institucional, de um lado, na afirmação dos direitos sociais 

adquiridos pelas comunidades tradicionais de camponeses, sobretudo o direito à 

preservação de seus territórios, logo de seu característico modo de produção e vida e de 

outro, na articulação dos grupos econômicos envolvidos com o agro e o hidronegócio 

para a flexibilização das normas e exigências que regulam o licenciamento ambiental de 

empreendimentos que afetam diretamente aquelas comunidades, expropriando famílias, 

descaracterizando e/ou decompondo toda uma identidade territorial. 

A permissividade com a expedição de tais licenças às grandes empreiteiras 

pelos órgãos competentes (ver gráfico – 1 abaixo) demonstra que o processo de 

licenciamento ambiental tem funcionado “como uma linha de produção da aceitação 
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pública dos empreendimentos” (ETTERN, 2011, p. 101), articulada politicamente pelos 

grupos econômicos integrantes da frente (agro)desenvolvimentista, empenhados na 

flexibilização da legislação e dos estudos ambientais, bem como na desconstituição dos 

direitos dos povos tradicionais, manifesta em ações políticas, como: a portaria 303 da 

Advocacia Geral da União – AGU, a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 

215/2000 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN 3239, claramente 

direcionadas aos interesses dos setores vinculados ao agronegócio. 

 

Gráfico 1 – Licenças ambientais expedidas pelo IBAMA/MMA de 2007 a 2012. 
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 Fonte: IBAMA/MMA, 2013. 

 Elaboração: Maia, 2013. 

 

No semiárido brasileiro, as grandes obras hídricas, que compreendem: as 

barragens, açudes, canais de transposição e as tecnologias de irrigação, relacionadas aos 

projetos (agro)desenvolvimentistas de expansão agrícola e possibilitadas pelos avanços 

tecnológicos das engenharias, postos a serviço do capital e não da superação das 

condições de vida vulnerável das populações campesinas, imprimem dois cenários 

totalmente distintos e contraditórios, porém, sobre o mesmo espaço e ao mesmo tempo. 

Observa-se atualmente no semiárido, a coexistência de um lado, das 

problemáticas regionais decorrentes das extensas e duradouras estiagens, que impõem 

desafios penosos à sobrevivência, sobretudo dos camponeses, localizados nas áreas 

mais vulneráveis do semiárido brasileiro com a franca e perceptivelmente a expansão, 

nos últimos anos, da substituição progressiva da vegetação nativa por grandes pomares, 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511619-bancada-ruralista-pediu-a-agu-portaria-303-contra-indigenas
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/511619-bancada-ruralista-pediu-a-agu-portaria-303-contra-indigenas
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/508156-cpt-defineprioridadesparaproximotrienioeelegenovadiretorianacional
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/508156-cpt-defineprioridadesparaproximotrienioeelegenovadiretorianacional
http://www.ihu.unihttp/www.ihu.unisinos.br/noticias/508535-que-sob-a-toga-dos-ministros-do-stf-nao-se-esconda-nenhum-escravocrata-sinos.br/noticias/508535-que-sob-a-toga-dos-ministros-do-stf-nao-se-esconda-nenhum-escravocrata-
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videiras, macieiras, meloeiros, dentre outros tipos de fruticulturas, decorrentes da 

infraestrutura hídrica progressivamente implantada no semiárido, que só tem 

beneficiado os médios e grandes empreendimentos agrícolas destinados à exportação de 

frutas. 

O semiárido tem se tornado desde então, um clima-região “favorável” à 

produção de frutas e hortaliças para os mercados europeus, ou seja, se insere no âmbito 

do expansionismo da fronteira agrícola, incitado pela reprimarização econômica do 

Brasil e com isso suas terras agricultáveis contam apenas mais espaços absorvidos pelo 

modo de produção capitalista, que se sobrepõe aos resquícios de economias naturais, 

simplesmente substituindo relações e processos tradicionais de trabalho camponês pelas 

de caráter fabril e assalariado. 

Essa obvia reestruturação produtiva do campo, se dá em função apenas das 

necessidades reprodutivas do capital, na medida em que tal transformação técnico-

produtiva, não se processa de maneira adequada aos diferentes meios socioambientais 

do campo, mas como um movimento homogeneizador dos processos e das relações de 

trabalho, encabeçado e marcado pela instalação de grandes estruturas empresariais, 

sejam nacionais e/ou estrangeiras, que não só modificam o modo de fazer, mas também 

o modo de ser do camponês, ao alterar radicalmente, quiçá irreversivelmente o caráter 

da rotina, do modo de vida tradicional do camponês, demonstrando enfim, como a 

ciência segue direcionada essencialmente pela racionalidade agroeconômica do capital. 

Assim, o agronegócio tem se tornado, com os incentivos estatais, um dos 

segmentos, senão o segmento mais dinâmico da economia brasileira reprimarizada, 

avançando sobre áreas do semiárido nordestino nos estados da Bahia, Ceará, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte. O Ceará, por exemplo, tem expressado bem essa 

nova configuração do nordeste, na medida em que os polos fruticultores seguem se 

formando, atraindo empresas nacionais, multinacionais e trabalhadores agrícolas de 

localidades vizinhas, tudo isso devido aos benefícios proporcionados pela infraestrutura 

de irrigação moderna, que tem alavancado o setor exportador de frutas e hortaliças.  

Nos últimos 13 anos essa progressiva investida do capital agroindustrial 

sobre o ramo de fruticultura para exportação, se deve à modernização intensa por que 

tem passado a agricultura nordestina e aos inegáveis projetos e obras de infraestrutura 

hídrica, destinados explicitamente à fruticultura de exportação, a partir de programas 

setoriais estratégicos contemplados pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH 
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do governo federal, dentre eles a disponibilização de água para a potencialização da 

agricultura irrigada e de exportação, apoiada em discursos de combate à pobreza e 

miséria como decorrência da escassez de água. 

Nesse contexto, pode-se dizer que a consolidação do agronegócio e do 

hidronegócio, em nome do progresso do capitalismo agrário, viabilizada a partir dos 

perímetros irrigados, que atualmente se apresentam como estratégias infraestruturais de 

modernização das práticas de irrigação e de uso eficiente da água, propostas pelos 

órgãos governamentais, se constitui explicitamente num dos objetivos do 

Subprograma VII.2 – Otimização do Uso da Água em Irrigação do PNRH, onde o 

recurso hídrico aparece claramente destinado a “projetos privados de médio e grande 

porte” (PNRH, 2006, p. 131). 

Não é de se admirar que tais projetos acabem por atrair até mesmo grandes 

grupos internacionais, que investem capital estrangeiro na produção de frutas e outras 

culturas em terras antes consideradas “improdutivas”, fazendo desses grupos grandes 

arrendatários ou mesmo proprietários de parcelas cada vez maiores de terra agricultável 

do território brasileiro, aprofundando a histórica questão agrária brasileira, bem como 

catalisando o processo de reprimarização da economia nacional, centrada cada vez mais 

no modelo conservador e expansionista do agronegócio e da agroindústria nas mais 

diversas regiões. 

Por sua vez, isso tem implicado negativamente em processos de des-re-

territorialização de um grande contingente populacional camponês, que usurpado de 

suas terras, perde não só o único meio de produção que lhes resta, como o elemento 

sociogeográfico que lhes confere identidade e poder de compor suas rotinas e regular o 

seu tempo de vida, restando-lhes apenas a opção de migrar para a periferia das cidades 

ou de se transformar em trabalhadores assalariados do agronegócio, expostos a regimes 

de contratação sazonal (por safra ou produção), o que faz do vinculo empregatício 

agrícola, mais uma relação capitalista de trabalho precário e instável. 

No âmbito da globalização que mundializa o comércio da terra como meio 

de produção e também do (agro)desenvolvimentismo, que tem influenciado os 

processos de produção agrícolas e ensejado o Plano Nacional de Recursos Hídricos, 

como forma de promover a agricultura irrigada exportadora, a transposição de águas do 

rio São Francisco e a integração destas com as bacias hidrográficas (do rio Jaguaribe, no 

Ceará; do rio Piranhas-Açu, na Paraíba e Rio Grande do Norte; do rio Apodi, no Rio 
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Grande do Norte; do rio Paraíba, na Paraíba; dos rios Moxotó, Terra Nova e Brígida, em 

Pernambuco, na bacia do rio São Francisco), aparecem como grandes projetos de 

infraestrutura hídrica a serem deixados como legado do surto de modernização 

progressista pelo qual passa a economia brasileira atualmente.  

Em princípio destinadas a minimizar os efeitos devastadores das secas 

prolongadas sobre a vida das populações camponesas inscritas no âmbito do “Polígono 

das Secas”, especialmente na parte setentrional do nordeste, as ações interministeriais 

concentradas nessas duas obras ditas de desenvolvimento, tem na prática, sido 

catalisadas e destinadas ao abastecimento da Usina Termoelétrica do Porto do Pecém, 

assim como ao beneficiamento dos grandes e médios agricultores, que vão 

crescentemente adquirindo mais lotes de terra, a serem atendidos pela moderna 

infraestrutura de irrigação para o estabelecimento de suas fruticulturas ao longo do canal 

da integração, também denominado “eixão das águas”. 

Nesse contexto, é que os perímetros de irrigação surgem como subprojetos 

infraestruturais, compostos por grandes obras como: canais de concreto, drenagem, 

estações elevatórias, sistema de adutoras de distribuição e toda uma estrutura 

institucional organizada em instâncias voltadas para a administração fundiária, 

capacitação e assistência técnica de técnicos e agricultores, destinados a viabilizar o 

Grande Projeto de Integração e proporcionar-lhe superficialmente, o caráter falacioso de 

empreendimento público, integrador e promotor da interiorização do desenvolvimento 

no meio rural dos Estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

O Estado do Ceará, por exemplo, tem sido palco de muitos projetos de 

irrigação, sendo do nordeste, o Estado, com maior número de perímetros irrigados 

instalados, são 14 ao todo: Araras Norte, Ayres de Souza, Baixo Acaraú, Curu-

Paraipaba, Curu-Pentecoste, Ema, Forquilha, Icó-Lima Campos, Juaguaribe-Apodi, 

Jaguaruana, Morada Nova, Quixabinha, Tabuleiro de Russas e Várzea do Boi, em 

paralelo a isso tem demonstrado também forte tendência à expansão da fruticultura, 

tendo até o primeiro semestre de 2012 alcançado a 2ª posição, entre os estados 

brasileiros, que mais receita apuraram com a exportação de frutas (melão – elevação de 

44,4%, coco – elevação de 314,3% e melancia – aumento de 161,5%), ficando atrás 

apenas de São Paulo (DNOCS, 2013). 

 Entretanto, esse momento do desenvolvimento rural no Estado tem sido 

permeado por conflitos socioambientais recorrentes, entre os moradores de 
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comunidades rurais e os órgãos/empresas diretamente envolvidos com a 

operacionalização e instalação dos perímetros, em geral devido às transformações 

drásticas que os projetos de irrigação têm trazido para os municípios por onde passam, 

modificando radicalmente a paisagem, poluindo mananciais e o ar por agrotóxicos 

amplamente e indiscriminadamente aplicados nas culturas do agronegócio, bem como 

pelo descaso com os projetos alternativos de desenvolvimento comunitário. 

O conflito socioambiental que envolve os grandes projetos de irrigação se 

manifestou mais recentemente no interior do Estado do Ceará, quando da implantação 

da 2ª etapa do Perímetro Irrigado do Tabuleiro de Russas, localizado na sub-bacia 

hidrográfica do baixo Jaguaribe, abrangendo os municípios de Russas, Limoeiro do 

Norte e Morada Nova, na medida em que tal conflito se constituiu numa evidente 

contradição entre o modelo de desenvolvimento fundado no agronegócio e a perspectiva 

agroecológica de sustentabilidade e desenvolvimento cultivada no âmbito dos modos de 

vida tradicional dos camponeses situados nas comunidades rurais desses municípios. 

O conceito de sustentabilidade tão vinculado aos conflitos socioambientais, 

que se põem atualmente tem sua raiz etimológica no latim sustentare, significando 

suster, suportar, o que por sua vez suscita o questionamento sobre a capacidade de um 

determinado objeto, sistema, comunidade e/ou população assimilar impactos das mais 

diversas naturezas e sobre os mais diversos subsistemas: socioeconômico, 

socioambiental, sociocultural, sociopolítico, dentre outros, que compõem o sistema 

maior: a teia da vida (CALLADO; FENSTERSEIFER, 2009). 

Nesse sentido, é fato inconteste que os conflitos socioambientais, têm em 

seu cerne a questão da sustentabilidade, mais especificamente no que se refere à forma e 

proporção como são distribuídos os impactos da atividade socioeconômica do modo de 

produção capitalista sobre as diferentes classes e grupamentos sociais e à sua respectiva 

capacidade de assimilação.  

Em sua estrutura desigual de produção e repartição da riqueza, o modo de 

produção atrela às questões ambientais e, a partir dela condiciona, outra forma de 

desigualdade e exclusão social: a injustiça ambiental, onde os benefícios, assim como os 

impactos negativos da atividade socioeconômica, não são distribuídos de maneira 

equânime, arcando os extratos subalternizados da população, desproporcionalmente 

com os resultados negativos, sejam eles: sociais, econômicos, ambientais e/ou culturais. 
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Do caráter desigual dessa repartição é que resultam os conflitos 

socioambientais, onde o meio ambiente passa a constituir mais um elemento de 

dominação de uma diminuta classe sobre as demais, segregando uma parcela crescente 

da sociedade, é que se manifesta mais uma forma de injustiça característica do modo de 

produção do capital, o qual destina e concentra, mediante diversos mecanismos de 

natureza: política, institucional, econômica, tecnológica, etc., o maior peso dos danos 

ambientais decorrentes do desenvolvimento capitalista, sobre as classes: operária e 

camponesa, que abrangem a maioria dos indivíduos de baixa renda, em condições de 

vulneráveis de vida, descendentes de povos tradicionais, alvos constantes de 

discriminação e marginalização.  

A injustiça socioambiental é um produto geopolítico e socioeconômico do 

capitalismo globalizado, no qual a liberdade locacional proporcionada ao capital para 

investimentos, garantidas condições sociotécnicas e políticas pelo Estado, para sua 

viabilização nas mais distintas regiões do planeta, acaba por impossibilitar 

contingências de caráter social, ecológico, sanitário, étnico-cultural, dentre outros, 

direcionadores de outra perspectiva de desenvolvimento (Porto, 2005). 

Desse pressuposto é que decorre a noção de Equidade Ambiental, como 

princípio que se propõe abranger no âmbito da avaliação de impacto, questões para além 

das econômico-financeiras e biofísicas, como: os determinantes étnico-culturais, 

público-institucionais e a participação/interferência política propriamente dita do 

conjunto dos sujeitos sociais, especialmente aqueles mais vulneráveis a um determinado 

empreendimento, visto que o grau de envolvimento desses extratos da sociedade nos 

processos de tomada de decisão é determinante quanto à amplitude e à forma com que 

os efeitos, sejam eles positivos ou negativos, repercutirão sobre os modos de 

subjetivação, a saúde mental e física das populações impactadas pelos projetos de 

desenvolvimento (ETTERN, 2011).    

Tais impactos resultam, no entanto, em reações e respostas por parte dessas 

populações, muitas vezes sob a forma de demandas sociais, como: a reivindicação pela 

paralização das atividades de empresas individualmente ou de grandes projetos de 

desenvolvimento (empreendimentos de natureza público-privada, em geral de caráter 

infraestrutural), pelo direito à preservação dos modos de vidas tradicionais dos povos 

atingidos, pela efetiva institucionalização da participação e gestão social sobre o meio 

ambiente e as atividades que nele interferem, pela adequação de tais atividades às reais 
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necessidades humanas, dentre tantas outras correspondentes a cada território e bioma 

em específico, sugerindo com isso a necessidade de democratização dos processos de 

planejamento e implantação das atividades e projetos ditos de desenvolvimento. 

A participação efetiva e organicamente solidária de todos os sujeitos sociais 

se constitui então, num elemento essencial à concepção e construção de uma 

racionalidade macrossocial, comprometida com a efetividade da sustentabilidade, 

enquanto uma condição que para ser atingida, não se pode desconsiderar os aspectos 

culturais e éticos no processo de tomada de decisão o qual, por sua vez, deverá ser 

supra-individual (ROMEIRO, 2003). 

Dessa maneira, a Equidade Ambiental torna-se, portanto, um princípio 

imprescindível a uma concepção ampla de avaliação do impacto antrópico sobre o meio 

socioambiental, que se proponham coerentes com a noção substancial de democracia e 

sustentabilidade. 

 
As demandas por equidade e justiça ambiental nascem da percepção de que a 

proteção ambiental é desigual e de que há uma maior exposição de 

populações vulnerabilizadas aos riscos ambientais embutidos nos chamados 

‘projetos de desenvolvimento’. Nesse sentido, a demanda dos movimentos 

por justiça ambiental aponta para a busca de um tratamento justo – que 

nenhum grupo seja ele definido por raça, etnia ou classe socioeconômica irá 

arcar de maneira desproporcional com as consequências ambientais negativas 

de determinado projeto – e um envolvimento efetivo – em todas as etapas 

pelas quais necessariamente passa um projeto – desde sua concepção no 

planejamento até o processo de tomada de decisão (ETTERN, 2011, p. 22). 

 

Quanto ao Projeto de Irrigação do Tabuleiro de Russas (ver figura 1 abaixo), 

ora analisado, pode-se afirmar que a classe camponesa atingida, historicamente 

expropriada dos seus meios de produção e explorada em sua força de trabalho pela 

lógica autoexpansiva do capital, se constitui num grupo populacional vulnerável aos 

projetos característicos do paradigma de desenvolvimento do capitalismo agrário 

brasileiro, na medida em que se entende a vulnerabilidade como uma condição histórica 

de maior ou menor susceptibilidade de pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas 

a algum tipo particular de agravo. 

Conforme Acselrad (2006, p. 2) a condição de vulnerabilidade 

socioambiental é decorrente e determinada historicamente entre os diferentes segmentos 

e classes sociais, sendo necessário, portanto, “que as causas das privações sofridas pelas 

pessoas ou grupos sociais sejam ultrapassadas e que haja mudança nas relações que os 

mesmos mantêm com o espaço social mais amplo em que estão inseridos”.   
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Figura 1 – Mapa do projeto do canal da integração no Estado do Ceará.  

 
Fonte: Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará 
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4 SEQUÊNCIA METODOLÓGICA 

  

4.1 Área de estudo 

O município de Russas possui uma área total de 1.582,10 km², está 

localizado na região nordeste do Estado do Ceará, e forma fronteira ao Norte com os 

municípios: Palhano, Beberibe e Morada Nova; ao Sul, com Limoeiro do Norte, Morada 

Nova e Quixeré; ao leste com Quixeré, Jaguaruana e Palhano; e ao Oeste com Morada 

Nova, dividido distritalmente em cinco distritos: Russas, Bonhu, Flores, Lagoa Grande, 

Peixe e São João de Deus, insere-se na Bacia Hidrográfica do baixo Jaguaribe possui 

clima do tipo Tropical Quente Semiárido, com pluviosidade de até 857,7 mm, cuja 

precipitação chuvosa ocorre ao longo do período de janeiro a abril (IPECE, 2012). 

Quanto às referências mínimas sobre a sua realidade socioeconômica, 

Russas se encontra com um Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM - 2012) médio 

de 36,24 o que o classifica na 21
a
 posição estadual. No município são desenvolvidas 

atualmente atividades vinculadas às indústrias de cerâmica e calçadista, comércio, 

agricultura, pecuária, se expandindo também no ramo agroindustrial exportador, em 

decorrência do Projeto de Irrigação do Tabuleiro de Russas (IPECE, 2012). 

Como área mais específica de estudo para análise de impacto 

socioambiental ora proposta, foi escolhida a Comunidade Rural Lagoa dos Cavalos, 

situada no interior do Estado do Ceará, a 145 km da capital do Estado, na zona rural do 

município de Russas, mais especificamente no Distrito de Peixe (ver figura 2 conforme 

segue abaixo), cuja caracterização ambiental do relevo é do tipo depressão sertaneja e 

planície fluvial, onde a composição dos solos consiste em: solos aluvias, areias 

quartzosas distróficas, cambissolo, solos litólicos, planossolo solódico, podzólico 

vermelho-amarelo e vertissolo e da vegetação em: caatinga arbustiva aberta, caatinga 

arbustiva densa, complexo vegetacional da zona litorânea e floresta mista dicotillo-

palmácea (IPECE, 2012). 

A opção por essa comunidade se deve à sua história de desenvolvimento 

comunitário centrado em relações associativo-solidárias e nas experiências de manejo 

agroecológico do meio ambiente, voltado para a convivência com o semiárido e de 

enfrentamento das problemáticas locais, como: estiagem, condições precárias de 

infraestrutura social e produtiva, assistência social, técnica e mais atualmente por ter 

capitaneado o movimento de resistência ao Projeto de Irrigação do Tabuleiro de Russas. 
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Figura 2 – Localização da Comunidade Lagoa dos Cavalos, segundo a divisão distrital 

do município de Russas. 

 
Fonte: IPECE, Perfil Básico Municipal, 2009. 
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O recorte espacial pode parecer, a priori, demasiadamente delimitado e 

pouco representativo, entretanto, a questão da escala territorial extrapola seu aspecto 

matemático, quando envolvida pela concepção de totalidade que até aqui tem norteado 

as elaborações desta pesquisa, ainda mais numa era de globalização, na qual as 

dimensões: macro, meso ou microespacial, se encontram permeadas pelos elementos da 

realidade concreta que possibilitam o vislumbre da totalidade que envolver e produz os 

espaços. 

Destarte, é considerado que a dimensão espacial e a população aqui 

analisada, suprem a necessidade desta pesquisa, na medida em que o essencial não é a 

quantidade e tamanho, mas a substância e mediações, que um determinado espaço e sua 

população possibilitam evidenciar e estabelecer no tocante às contradições e 

problemáticas decorrentes do contexto paradigmático que envolve os fenômenos 

concretos, que compõem e caracterizam a totalidade. 

Na concepção de Castro (1995, pp. 120 e 139), a questão da escala deve ser 

tratada 

 
Como uma estratégia de apreensão da realidade, que define o campo 

empírico da pesquisa, ou seja, os fenômenos que dão sentido ao recorte 

espacial objetivado. [...] Para o campo da geografia não há recortes 

territoriais sem significado explicativo, o que há, muitas vezes, são construtos 

teóricos que privilegiam a explicação de fenômenos pertencentes a 

determinadas escalas territoriais. 

 

O povoamento que deu origem à comunidade iniciou com vinte e uma 

famílias a partir de 1986, quando os primeiros moradores organizaram atividades 

produtivas coletivas em grupos informais de trabalho. Esse tipo de organização do 

trabalho sempre esteve muito presente no cotidiano da comunidade, que em 1995 já 

totalizava trinta e duas famílias, sensibilizadas desde então por entidades da sociedade 

civil como a Cáritas Diocesana e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quanto à 

importância de se desenvolver práticas de agroecológicas (produção orgânica e manejo 

agrosilvopastoril) e de Economia Solidária, as quais contribuíram para marcar 

profundamente o projeto de desenvolvimento comunitário da Lagoa dos Cavalos, o qual 

passou a ser tido como exemplar. 

Até 1995, as famílias se organizavam apenas como grupos de produtores, 

que logo viriam a se conscientizar da necessidade de melhorar a infraestrutura social e 

produtiva da comunidade, mobilizando-se nesse sentido para realizar no mesmo ano, o 
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registro da Associação Comunitária Porfirio Gomes Nogueira da Costa, a partir da qual 

puderam então acessar recursos do Projeto São José para a instalação da rede elétrica e 

construções posteriores como: a Casa de Farinha e a Casa do Mel; recentemente, 

conquistaram temporariamente o abastecimento comunitário de água para atividades 

domesticas via adutora do Projeto de Irrigação do Tabuleiro de Russas. 

A produção comunitária, diversificada durante todo o ano, consiste 

basicamente na agricultura de sequeiro: milho e feijão, na época das chuvas e castanha 

de caju, na estiagem, ovinocultura e caprinocultura de criação e abate durante o ano 

todo, apicultura, quando da florada em época de chuvas, a horta comunitária e a casa de 

sementes. Tais atividades proporcionam o autoconsumo das famílias, bem como 

excedentes para comercialização, garantindo-lhes em certa medida, sua auto-sustentação 

inclusive a possibilidade da formação de fundos de reserva (constituído a partir da 

contribuição dos sócios) para emergências relativas ao fornecimento de energia e água 

ou como no caso da apicultura (30% do aferido destinado para investimento e 70% 

dividido conforme a participação, entre os 20 associados ao grupo de apicultores), para 

custeio/investimento da atividade. 

Apesar da forte dependência de atravessadores quanto à comercialização, 

principalmente do mel, boa parte da produção ainda consegue ser destinada à Bodega 

Nordeste Vivo e Solidário de Aracati. De maneira geral, pode-se afirmar com 

segurança, que a gestão do espaço e da produção comunitária se realiza pelos moradores 

de maneira solidária, sendo o associativismo encarado pelas famílias em geral como um 

instrumento de luta e de conquistas, a partir de regras democráticas acordadas 

coletivamente, com elevado grau de cooperação, não se observando na realização das 

assembleias práticas discriminatórias, ao contrário, o estímulo ao envolvimento e 

manifestação da opinião dos moradores presentes, dentre jovens e idosos é claramente 

perceptível. Atualmente a Associação abrange também outras quatro comunidades, 

como: Peixe, Junco, Córrego Salgado e Barbatão. 

 

4.2 População e Amostra 

A pesquisa objetivou analisar, a partir da Comunidade Rural Lagoa dos 

Cavalos, o impacto do Projeto de Irrigação do Tabuleiro de Russas no que concerne à 

equidade ambiental, para isso foram entrevistadas 11 famílias (22,44%) das 49 que 

compõem a população comunitária. O critério utilizado para a definição do tamanho 
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amostral foi do tipo saturação, ou seja, em determinado momento da pesquisa em 

campo, considerado o conjunto das respostas apresentadas pelos entrevistados, pouco 

ou nada foi acrescentado em termos de substancialidade aos tópicos abordados.  

A noção fundamental acerca do critério de saturação para realização de uma 

amostragem é a seguinte: “nenhum dado adicional é encontrado que possibilite ao 

pesquisador acrescentar propriedades a uma categoria. [...], isto é, [...] quando o 

pesquisador torna-se empiricamente confiante de que a categoria está saturada” 

(GLASER; STRAUSS, 1976 apud THIRY-CHERQUES, 2009, p. 23). 

 

4.3 Fonte de dados 

A pesquisa tomou como base dados primários obtidos a partir de 

questionário aplicado junto às 11 famílias entrevistadas, bem como as informações 

observadas na Nota Técnica nº 05/09 – O Projeto de Irrigação Tabuleiro de Russas e 

seus Impactos nas comunidades situadas na área (BRISSAC, 2009), Relatório das 

Visitas do DNOCS às Comunidades atingidas pela 2ª fase do projeto de irrigação, 

Requerimento da Comissão de Articulação e Mobilização das comunidades: Barbatão, 

Córrego Salgado, Junco, Lagoa dos Cavalos Sussuarana, Peixe e Bananeiras ao 

Ministério Público e Termo de Ajuste de Conduta – TAC/PERM/LIM/CE 01/2011, 

tendo acesso a esses documentos mediante a aquiescência dos membros da Associação 

Comunitária Porfírio Gomes Nogueira da Costa e do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Russas – STRR.  

 

4.4 Sistematização dos indicadores 

No que se refere à questão ambiental e ao contexto político-institucional que 

a envolve, os estudos técnicos de impacto, não têm servido senão para viabilizar, 

sobretudo, as licenças ambientais, tendo em vista a execução das obras dos projetos, não 

levando em conta, a existência daquelas populações vulneráveis “que sofrem impactos 

não contabilizados pelo empreendimento e aqueles que sofrem impactos cumulativos e 

imprevistos no projeto (como a contaminação a jusante de um rio ou o contingente 

populacional desempregado na cidade após a conclusão das obras)” (ETTERN, 2011, p. 

73). 
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Nesse contexto de desconsideração e negligência para com os direitos dos 

povos tradicionais, no caso do Tabuleiro de Russas: as comunidades tradicionais de 

camponeses, ao seu modo de vida e ao usufruto de um meio ambiente saudável, se torna 

mais do que pertinente se pensar uma avaliação particular da equidade ambiental, que 

complemente ou mesmo se contraponha às avaliações de impacto, inquestionavelmente 

tecnicistas e conservadoras, proporcionando dessa forma, o vislumbre da totalidade da 

questão socioambiental.  

Assim, uma avaliação do impacto ambiental, pode se tornar mais completa e 

melhor estruturada, quando considerar o olhar dos atingidos, indicando sua percepção a 

partir da formulação de um Índice de Equidade Ambiental – IEA, que extrapole a 

relação cartesiana e reducionista de custo-benefício das convencionais Avaliações e 

Estudos de Impacto Ambiental ao considerar a amplitude das consequências sociais e 

ambientais, sobre o conjunto dos sujeitos sociais potencialmente atingidos pelos 

projetos de desenvolvimento. 

Considerando-se que a equidade ambiental, um aspecto de caráter 

qualitativo e de difícil mensuração, decorre e é percebida mais facilmente, a partir dos 

impactos físicos das interferências antrópicas que se realizam sobre o território, e das 

manobras político-institucionais dos sujeitos sociais e que para se vislumbrar e avaliar 

como mais ou menos equânime o cenário de gestão e controle social sobre os projetos 

de desenvolvimento, se faz necessário perceber, a partir dos sujeitos atingidos os 

impactos socioeconômicos e socioambientais.  

Assim, foram sistematizados indicadores, conforme a metodologia Pressão-

Estado-Impacto-Resposta – PEIR, adotada pelo Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente – PNUMA (PNUMA, 2004), a partir da qual se formulou uma matriz 

de indicadores, cuja finalidade é observar os fatores determinantes do impacto global 

sobre o meio social e ambiental, a partir das seguintes questões: 

 

a) o que está ocorrendo com o meio socioambiental → Estado; 

b) por que isto está ocorrendo → Pressão; 

c) quais as consequências sobre o meio socioambiental → Impacto; 

d) o que os sujeitos sociais estão fazendo a respeito → Respostas; 

 

Para responder a tais questões e ao mesmo tempo possibilitar uma análise de 

impacto mais coerente, completa e justa para com as populações atingidas por 
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determinados projetos de desenvolvimento, são necessários indicadores, que sejam 

capazes de destacar, estimar e produzir reflexões, a partir de um quadro composto por 

elementos objetivos, sobre o estado de um processo relacionado à realidade concreta e 

complexa dos fenômenos sociais (VALARELLI, 2002; TAVRES, 2008). Assim, foram 

selecionados os indicadores componentes da MATRIZ - PEIR apresentados no Quadro 

1. 

Quadro 1 – MATRIZ: Pressão – Estado – Impacto – Resposta (PEIR) 

Indicadores de 

PRESSÃO 

Indicadores de 

ESTADO 

Indicadores de 

IMPACTO 

Indicadores de 

RESPOSTA 

Desapropriações 
Desestruturação 

familiar 

Êxodo e periferização 

das famílias 

Comissões de 

resistência 

Assalariamento em 

agroempresas/projeto 

Precarização do 

trabalho 

Sobrexploração 

econômica da mão de 

obra 

Reivindicação por 

apoio à agroecologia 

Distribuição desigual de 

lotes 

Inacessibilidade à 

terra irrigada 

Áreas desapropriadas 

improdutivas 

Articulação com 

organizações da 

sociedade civil 

Direcionamento para os 

cultivos do agronegócio 

Fragilização dos 

projetos 

comunitários 

Inexistência de 

garantia ao acesso à 

água canalizada 

Manifestações 

públicas contra o 

Projeto 

Uso intensificado de 

agrotóxicos 

Risco de 

intoxicação humana 

Diminuição da 

qualidade de vida 

Estudos técnicos 

independentes 

Tráfego de veículos 

pesados 

Risco de acidentes 

locais devido às 

obras 

Poluição (sonora, 

aérea) e compactação 

do solo 

Resistência a 

levantamentos 

topográficos e/ou 

cadastramento 

familiar 

Desmatamentos 

abruptos 
Monoculturas 

Risco de 

desertificação 

Veiculação virtual de 

manifestos contra as 

desapropriações 

Subvaloração do 

patrimônio comunitário 

Subestimação dos 

custos humanos e 

ecológicos 

Perda de patrimônio 

cultural e ambiental 

Reuniões com os 

órgãos executores do 

projeto 

Desconsideração do 

parecer comunitário 

Ineficiência no 

pagamento das 

indenizações 

Plano de 

reassentamento em 

atraso 

Ajustes na 

demarcação das áreas 

a serem 

desapropriadas 

Imigração de produtores 
Insegurança 

comunitária 
Incidência de assaltos 

Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) 

Barreiras processuais à 

gestão comunitária 

Informações 

inacessíveis 

Imprevisibilidade dos 

benefícios e impactos 

em cadeia 

Empenho 

comunitário no 

diálogo social 

Flexibilização do 

licenciamento 

Falta de 

transparência por 

parte dos órgãos 

executores 

Suborno pelas 

empreiteiras para 

acesso às terras 

comunitárias 

Respaldo e mediação 

do Ministério Público 

Fonte: MAIA, 2013. 
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Na elaboração da matriz supracitada, foram utilizados os aspectos relativos 

aos Princípios da Participação Efetiva e da Equidade Ambiental, apontados pelo 

Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional – ETTERN/IPPUR/UFRJ (ETTERN, 2011), que são: 

 

a) Envolvimento público dos grupos potencialmente atingidos:  

- acesso a informações sobre o empreendimento; 

- participação nas Audiências Públicas; 

- exercício do poder de barganha e negociação; 

- possibilidade efetiva de tomada de decisão; 

b) Atuação do órgão ambiental responsável pelo licenciamento: 

- garantia de participação pública ativa e propositiva; 

- relação entre o órgão ambiental e o empreendedor; 

- relação dos órgãos públicos com os grupos potencialmente atingidos; 

- funcionamento das instâncias de controle social (conselhos); 

- monitoramentos, auditorias independentes ou prestações de conta sobre 

o processo de avaliação ambiental; 

c) Problemas observados nos EIA-RIMAs: 

- explicação das dimensões referentes à incerteza, incompletude dos 

dados e imprevisibilidade dos impactos em cadeia; 

- incorporação do parecer dos grupos potencialmente atingidos no 

processo de avaliação ambiental; 

- elementos subavaliados ou desconsiderados pelos EIA-RIMAs; 

d) Inovações político-discursivas engendradas pelas táticas de 

mobilização dos grupos sócias locais: 

- organização das entidades da sociedade civil; 

- resistência no plano técnico-científico; 

- resistência no plano da comunicação. 

 

Apesar desses elementos estarem contemplados no âmbito conceptivo da 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), são recorrentemente subestimados e 

negligenciados na grande maioria dos estudos técnicos, o que acaba por fazer dos 

EIA/RIMAs, instrumentos limitados no tocante aos aspectos de caráter mais qualitativo, 
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mas não menos relevantes no âmbito da consideração do impacto geral, o qual no 

contexto mais amplo do paradigma de desenvolvimento hegemônico e de sua 

sustentabilidade ambiental, não se trata somente dos aspectos econômico-ecológicos e 

de sua compensação, mas da justiça ambiental, da forma política propriamente dita com 

que são operados os projetos de desenvolvimento sobre o espaço de vida de outros 

povos. 

4.5 Operacionalização dos indicadores 

A caracterização dos indicadores de Pressão, Estado, Impacto e Resposta, 

apesar de adaptada aos propósitos da presente pesquisa, têm por base o que consta do 

manual de aplicação da Metodologia para elaboração de Relatórios Geo Cidades 

(PNUMA, 2004) e como seu esteio teórico-avaliativo, o Princípio da Participação 

Efetiva e da Equidade Ambiental (ETTERN, 2011). 

É importante frisar que uma análise de equidade ambiental, procura 

construir, a partir dos princípios gerais já apresentados que a norteiam e fundamentam, 

bem como das especificidades socioambientais, étnico-culturais e político-econômicas 

de cada território, um conjunto de variáveis-indicadores, relativos às “consequências 

sociais e culturais de qualquer atividade pública ou privada que altere de maneira 

indesejada a forma pela qual as pessoas moram, trabalham, se relacionam umas com as 

outras, elaboram sua expressão coletiva e seus modos próprias de subjetivação” 

(ETTERN, 2011, p. 2). 

Diante do caráter relativo e subjetivo do modo de vida das coletividades 

afetadas de maneiras distintas por projetos de desenvolvimento também diferenciados, 

ainda mais num país tão heterogêneo em seus biomas e sistemas culturais, deve se 

observar ainda a impossibilidade de uma estrita padronização e generalização acerca 

dos indicadores utilizados para “aferição” da equidade ambiental, visto que esta sempre 

estará submetida a contextos socioambientais diversos, dos quais, somente um estudo de 

caso, possibilitará a extração dos respectivos indícios, elementos, fatos e informações, 

correspondentes aos princípios anteriormente enunciados, a serem submetidos ao 

tratamento estatístico para então servirem como indicadores componentes do índice ora 

proposto. 
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Sub-índice Pressão: no que se refere ao fenômeno do desenvolvimento, a pressão 

exercida sobre um determinado meio diz respeito às forças socioeconômicas, técnico-

científicas e/ou político-institucionais subjacentes aos grandes empreendimentos e 

atividades que lhes são próprias, no caso dos projetos de irrigação, podem ser citadas: as 

desapropriações, mudanças drásticas na paisagem local, estímulo ao agronegócio, 

assalariamento da população camponesa, desigualdade na distribuição da terra e 

inacessibilidade técnico-científica. Do ponto de vista político, a pressão se caracteriza 

pela contraposição de projetos de desenvolvimento e pela conflitualidade entre os 

diferentes sujeitos sociais envolvidos nessa contraposição. No que se refere ao Projeto 

de Irrigação Tabuleiro de Russas, o sub-índice tem em vista indicar a pressão sobre os 

direitos à continuidade do modo de vida tradicional, ao seu território e sua 

sustentabilidade ecológica da comunidade de Lagoa dos Cavalos. 

 
Indicadores 

Escores 

Não Sim 

I1 Desapropriações.................................................................................. 1 0 

I2 Assalariamento em agroempresas/projeto........................................... 1 0 

I3 Distribuição desigual de lotes............................................................. 1 0 

I4 Direcionamento para os cultivos do agronegócio............................... 1 0 

I5 Uso intensificado de agrotóxicos........................................................ 1 0 

I6 Tráfego de veículos pesados............................................................... 1 0 

I7 Desmatamentos abruptos.................................................................... 1 0 

I8 Subvaloração do patrimônio comunitário........................................... 1 0 

I9 Desconsideração do parecer comunitário............................................ 1 0 

I10 Imigração de produtores...................................................................... 1 0 

I11 Barreiras processuais à gestão comunitária......................................... 1 0 

I12 Flexibilização do licenciamento.......................................................... 1 0 

 

Sub-índice Estado: o estado de um meio social e ambiental é a resultante das pressões 

exercidas sobre ele; no caso do Tabuleiro de Russas, por exemplo, pode-se relacionar: a 

desestruturação familiar e comunitária que desemboca na instabilidade da rotina e 

incerteza sobre o futuro das famílias, bem como no risco de poluição do meio ambiente 

por agrotóxicos. O sub-índice tem por objetivo então, qualificar e expressar os 

desdobramentos do projeto de irrigação sobre o meio socioambiental, os quais poderão 
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servir à orientação das ações de resposta-enfrentamento social das novas problemáticas 

ao longo do tempo. 

 
Indicadores 

Escores 

Não Sim 

I13 Desestruturação familiar...................................................................... 1 0 

I14 Precarização do trabalho...................................................................... 1 0 

I15 Inacessibilidade à terra irrigada........................................................... 1 0 

I16 Fragilização dos projetos comunitários............................................... 1 0 

I17 Risco de intoxicação humana.............................................................. 1 0 

I18 Risco de acidentes locais devido às obras........................................... 1 0 

I19 Monoculturas....................................................................................... 1 0 

I20 Subestimação dos custos humanos e ecológicos................................. 1 0 

I21 Ineficiência no pagamento das indenizações....................................... 1 0 

I22 Insegurança comunitária...................................................................... 1 0 

I23 Informações inacessíveis..................................................................... 1 0 

I24 Falta de transparência por parte dos órgãos executores...................... 1 0 

 

Sub-índice Impacto: entende-se como impacto o efeito da modificação no estado do 

meio socioambiental sobre a qualidade de vida humana e ambiental. O aumento dos 

riscos em insistir continuar morando na localidade para as famílias, o desrespeito à 

moral dos camponeses e sua cultura, os indícios de pauperização e proletarização da 

popularização local e a descaracterização agroecológica da produção de alimentos da 

comunidade são alguns dos efeitos sobre a qualidade de vida em geral da comunidade. 

 
Indicadores 

Escores 

Não Sim 

I25 Êxodo e periferização das famílias..................................................... 1 0 

I26 Sobrexploração econômica da mão de obra........................................ 1 0 

I27 Áreas desapropriadas improdutivas.................................................... 1 0 

I28 Inexistência de garantia ao acesso à água canalizada......................... 1 0 

I29 Diminuição da qualidade de vida........................................................ 1 0 

I30 Poluição (sonora, aérea) e compactação do solo................................. 1 0 

I31 Risco de desertificação........................................................................ 1 0 

I32 Perda de patrimônio cultural e ambiental............................................ 1 0 
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I33 Plano de reassentamento em atraso..................................................... 1 0 

I34 Incidência de assaltos.......................................................................... 1 0 

I35 Imprevisibilidade dos benefícios e impactos em cadeia..................... 1 0 

I36 Suborno pelas empreiteiras para acesso às terras comunitárias.......... 1 0 

 

Sub-índice Resposta: consiste das ações coletivas e/ou individuais direcionadas a 

prevenir, conter, atenuar ou mesmo barrar os impactos negativos do projeto de 

desenvolvimento, visando à melhoria da qualidade de vida da população local. As 

respostas podem ser representadas por comissões de resistência, ações de 

regulação/adequação do projeto às demandas locais, revisão dos custos ambientais 

mediante estudos independentes, mudanças na gestão e fornecimento de informações 

sobre as atividades correlatas. A avaliação dos movimentos de contra-tendência por 

parte da população atingida, via poder público e/ou sociedade civil, a partir de medidas 

de caráter compensatório, regulacionista e de enfrentamento tem por finalidade analisar 

a capacidade efetiva de contrabalancear os efeitos negativos relativos ao Projeto. 

 
Indicadores 

Escores 

Não Sim 

I37 Comissões de resistência..................................................................... 0 1 

I38 Reivindicação por apoio à agroecologia............................................. 0 1 

I39 Articulação com organizações da sociedade civil............................... 0 1 

I40 Manifestações públicas contra o Projeto............................................. 0 1 

I41 Estudos técnicos independentes.......................................................... 0 1 

I42 Resistência a levantamentos topográficos e/ou cadastramento 

familiar................................................................................................ 0 1 

I43 Veiculação virtual de manifestos contra as desapropriações.............. 0 1 

I44 Reuniões com os órgãos executores do projeto.................................. 0 1 

I45 Ajustes na demarcação das áreas a serem desapropriadas.................. 0 1 

I46 Termo de Ajuste de Conduta (TAC)................................................... 0 1 

I47 Empenho comunitário no diálogo social............................................. 0 1 

I48 Respaldo e mediação do Ministério Público....................................... 0 1 
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4.5.1 Determinação matemática do Índice de Equidade Ambiental 

 

O cálculo do Índice de Equidade Ambiental – IEA foi realizado em duas 

etapas. Inicialmente foram obtidos os valores dos indicadores de Pressão, Estado, 

Impacto e Resposta, conforme equação 1: 

 

          (1) 

 

 Iwj = sub-índice w componente do Índice de Impacto Socioambiental para a j-ésima 

família entrevistada; 

 escore do i-ésimo indicador do sub-Índice  obtido na j-ésima família entrevistada; 

 escore máximo da i-ésimo indicador do sub-Índice ; 

i  = 1, ..., m, número de  indicadores; 

j = 1, ..., n, número de questionários aplicados; 

w = 1, ..., k, número de indicadores que compõem o Índice de Impacto Socioambiental; 

 

Em seguida foi calculado o Índice de Equidade Ambiental – IEA: 

    

(2) 

 

 

O valor do Índice de Equidade Ambiental – IEA pode variar de 0 a 1, sendo 

que quanto mais próximo de 1, maior será o grau de equidade ambiental de um projeto 

de desenvolvimento. Dos resultados obtidos a partir dessa expressão foi estabelecido o 

nível de impacto sobre o meio social e ambiental conforme a seguinte parametrização: 

 

 Elevada Equidade Ambiental: 0,8 < IEA ≤ 1,0 

 Média Equidade Ambiental: 0,5 < IEA ≤ 0,8 

 Baixa Equidade Ambiental: 0,0 < IEA ≤ 0,5 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Equidade Ambiental no contexto do Tabuleiro de Russas 

 

No município de Russas, mais especificamente nas comunidades 

tradicionais de Barbatão, Córrego do Salgado, Junco, Lagoa dos Cavalos, Sussuarana, 

Santa Terezinha, Cipó, Peixe e Bananeiras, a 2ª etapa do Tabuleiro de Russas, que 

totaliza 3.600 ha de área irrigada a ser ofertada (somada aos 10.564 ha da 1ª etapa), 

destinada a beneficiar direta e indiretamente uma população em torno de 270.000 

habitantes com a geração 15.000 empregos diretos e indiretos (AGROPACTO, 2012), 

tem se constituindo numa verdadeira ameaça à existência socioambiental dessas 

comunidades camponesas, cujos projetos de sobrevivência e convivência com o 

semiárido, tem se baseado em formas solidárias de organização da economia local e na 

agroecologia. 

As obras da 2ª etapa, iniciadas em abril de 2008, resultaram, devido à 

necessidade de adequação do plano de trabalho para execução das grandes obras que 

requer o projeto aos estreitos prazos estabelecidos para sua conclusão, numa postura por 

parte dos órgãos executores de eliminação dos entraves e pendências fundiárias, que por 

sua vez culminaram com a aceleração negligente da obra e a intensificação das 

desapropriações, sem a devida observância dos prazos para indenização e 

reassentamento das famílias atingidas pelo perímetro.  

No entanto, o sentimento de progresso e avanço não é sentido pelas famílias 

das comunidades atingidas, ao contrário, o Projeto Tabuleiro de Russas parece significar 

mais retrocessos, por exemplo, para a comunidade de Lagoa dos Cavalos e suas 

vizinhas, onde das 80 famílias atingidas pelas desapropriações na localidade, apenas 30 

receberam suas verbas indenizatórias até o momento, possuindo assim, alguma 

condição de reestruturação das suas vidas no curto prazo, restando às demais 

dependerem de doações comunitárias realizadas por outras famílias ou se desfazer de 

seus bens como forma de obtenção de recursos financeiros para a manutenção e 

reconstrução de suas casas (ver figura 3 abaixo) noutras localidades (FREITAS, 2012). 
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Figura 3 – Família desapropriada da comunidade Lagoa dos Cavalos reconstruindo sua 

casa em terreno doado por outro morador da comunidade 

 
 Fonte: MAIA, 2013. 

 

Para as demais famílias à espera das suas indenizações, a ineficiência dos 

processos tem custado, desde 2008, quase 4 anos sem produção e perspectivas de 

retomada das atividades econômicas locais que vinham sendo realizadas pelos 

moradores da comunidade, visto que grandes parcelas de terra e instalações, antes 

destinadas aos projetos de manejo agrosilvopastoril, onde se desenvolviam de maneira 

associada culturas e criações como: a agricultura de sequeiro, apicultura e 

caprinocultura, das quais os produtores campesinos tiravam o sustento de suas famílias, 

foram desapropriadas e destinadas ao loteamento (FREITAS, 2012).   

Quando se refere à assistência às famílias atingidas pelo projeto de 

irrigação, a preocupação com a eficiência e adiantamentos de prazos parece não ser a 

mesma, na medida em que as terras, plantações e demais infraestruturas, como: 

cajueiros, casas de farinha, casas de mel, dentre outras (ver figura 4 abaixo), 

pertencentes às comunidades, são subvalorizadas e os recursos para pagamento das 

indenizações ou efetivação dos projetos de reassentamento demoram a ser liberados, 

pois se encontram submetidos a processos burocráticos, extremamente demorados, os 

quais parecem não estar tão suscetíveis a “mecanismos de viabilização”, como os 

licenciamentos ambientais para implantação dos projetos que causam tamanhas 
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desapropriações, desarticulam vidas em larga escala e modificam drasticamente o meio 

socioambiental. 

 

Figura 4 – Casa de Mel construída com recursos do Projeto São José desativada por se 

encontrar em área de desapropriação do Tabuleiro de Russas 

 
Fonte: MAIA, 2013. 

 

Isso demonstra que a prioridade e a finalidade do projeto não é compensar 

efetivamente as famílias impactadas pelo mesmo, tampouco suprir as necessidades 

hídricas das populações em condições mais vulneráveis de vida, mas atender 

cartesianamente aos prazos de conclusão da obra e viabilizar a irrigação (os sistemas de 

irrigação, utilizados no perímetro irrigado são: 50% do tipo micro-aspersão, 50% do 

tipo gotejamento) para médios e grandes produtores, tendo em vista impulsionar a 

produção de frutas tropicais nobres, destinadas à exportação, considerando como 

beneficio para a localidade a possibilidade de assalariamento dos trabalhadores rurais 

com a geração de empregos diretos e indiretos. 

Por impacto ambiental pode-se compreender qualquer “modificação no 

meio ambiente causada pela ação do homem. Nesse sentido, há impactos ambientais de 

todo tipo, desde os menores, que não modificam substancialmente o meio ambiente 

natural, até aqueles que não só afetam profundamente a natureza, como também 

provocam diretamente problemas para o ser humano, como a poluição do ar, das águas e 

do solo” (DIAS, 2011, p. 73). 
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Segundo o artigo 1º da Resolução CONAMA Nº 001 de 23 de janeiro de 

1996 o impacto ambiental é “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam: a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais” 

(BRASIL, 2013). 

No que se refere ao impacto socioambiental, a questão central que envolve 

as Avaliações de Impacto Ambiental (AIA), bem como seus instrumentos de avaliação: 

os Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) e os Relatórios de Impacto do Meio Ambiente 

(RIMAs), reside na negligência e descaso por parte dos Grandes Projetos de 

Desenvolvimento com a necessidade e obrigatoriedade em se considerar e contemplar a 

participação e o parecer dos grupos potencialmente atingidos, nos processos de tomada 

de decisão e planejamento, tendo em vista ajustar tais projetos às necessidades e o modo 

de vida das populações impactadas. 

Assim, pode-se dizer que a avaliação de impacto ambiental, em sua 

concepção, não se limita a um processo de caráter técnico; em tese, destina-se “a 

ampliar a participação popular no que diz respeito às questões ambientais, pois são 

previstas na legislação a divulgação e a publicidade do EIA/RIMA e a realização de 

uma audiência pública de avaliação e discussão do documento” (DIAS, 2011, p.76). 

Na resolução CONAMA, Nº 9 de 3 de dezembro de 1987, art. 1º, o conselho 

estabelece que a audiência pública “tem por finalidade expor aos interessados o 

conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e 

recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito” e ainda, no Art. 5º, “que a 

ata da(s) Audiência(s) Pública(s) e seus anexos, servirão de base, juntamente com o 

RIMA, para a análise e parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do 

projeto” (BRASIL, 2013). 

Quanto aos projetos de irrigação, por exemplo, o Projeto Tabuleiro de 

Russas, a explícita desconsideração do parecer das comunidades atingidas acerca dos 

impactos sobre suas vidas, além de uma falha técnica na avaliação, se deve muito mais e 

antes de tudo à ideologia que subjaz a perspectiva de desenvolvimento hegemônico e 

que enviesa o parecer técnico, supostamente neutro em sua análise, mas que em geral 
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define as populações atingidas por projetos dessa natureza como populações rarefeitas e 

de pouco relevância socioeconômica. 

Em uma análise mais estrita e crítica do EIA referente ao Projeto Tabuleiro 

de Russas, BRAGA (2010, p. 122), demonstra a relação reducionista de custo-benefício 

que serve como justificativa para legitimar e subdimensionar o impacto sobre as 

comunidades atingidas pela 2ª etapa de implantação, ao explicitar que “os benefícios do 

projeto são baseados no discurso da ‘densidade populacional rarefeita’ que será atingida 

diretamente pelo projeto e das atividades econômicas locais serem ‘pouco significativas 

devido à escassez de recursos hídricos’ não sendo, então, esta população tão prejudicada 

com as desapropriações”, ao contrário seriam beneficiadas com a conversão de sua 

agricultura de subsistência, pouco relevante economicamente para a região, por uma 

agricultura moderna, irrigada, de cultivos nobres (abacate, abacaxi, acerola, banana, 

caju, coco, goiaba, graviola, laranja, limão, mamão, manga, maracujá, melancia, melão, 

e uva) e rentáveis, como é considerada a fruticultura. 

O perímetro irrigado e o agropolo fruticultor, no qual está se tornando o 

Tabuleiro de Russas, significam para a comunidade de Lagoa dos Cavalos a 

desconstrução total da perspectiva e das práticas em sociedade de desenvolvimento rural 

sustentável, referenciadas na transição agroecológica e o abalo das relações de 

solidariedade autogestionária que lá vinham se esboçando, resultando em implicações 

múltiplas para o meio social e ambiental, como: desapropriações compulsórias, 

êxodo/periferização das famílias desapropriadas, áreas improdutivas, imigração de 

produtores, descaracterização do modo de vida tradicional, uso intensivo/extensivo de 

novas tecnologias de mecanização e de insumos químicos como (fertilizantes e 

agrotóxicos), precarização das relações e condições de trabalho no agronegócio, 

elevados riscos locais de intoxicação por uso indiscriminado de agrotóxicos, redução da 

biodiversidade e dos serviços ambientais, degradação do solo pela monocultura, risco de 

desertificação, elevação do consumo de água pela agricultura irrigada voltada para o 

mercado externo, dentre outras.  

Evidencia-se com isso o confronto de modelos de desenvolvimento e modos 

de produção, onde o modelo tradicional, policultor, de convivência com o semiárido e 

de práticas agroecológicas, resiste e antagoniza o modelo monocultor, 

intensivo/extensivo na exploração fundiária, artificial e contaminador do meio ambiente 

devido à utilização de agrotóxicos. Em razão dessa problemática as comunidades 
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camponesas, articuladas com organizações e movimentos da sociedade civil, têm 

disputado fortemente pela consolidação territorial da agroecologia e resistido à 

implantação dos projetos de irrigação sob a perspectiva do desenvolvimentismo 

capitalista, configurando um conflito pela inexistência de equidade ambiental e ameaça 

de extinção das experiências resistentes em agroecologia no município de Russas. 

O conflito territorial decorrente do Projeto Tabuleiro de Russas é, portanto, 

decorrente do anseio das comunidades tradicionais por justiça socioambiental e pelo 

direito à existência e permanência de modos de vida alternativos ao proposto pelo 

sistema do capital. Segundo Acselrad (2004, p. 26)  

 

Os conflitos ambientais são, portanto, aqueles que envolvendo grupos sociais 

com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território, 

tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das 

formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por 

impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – 

decorrentes do exercício das práticas de outros grupos. 

 

Nesse conflito, o Estado não pode eximir-se do envolvimento, na medida 

em que se constitui agente promotor dos grandes projetos de desenvolvimento, 

tornando-se, portanto, responsável por suas repercussões socioambientais, como 

também legitima direitos reivindicados pelos movimentos da sociedade civil 

organizada, que fundamentam por sua vez legislações e políticas destinadas a garantir a 

equidade socioambiental como principio de uma sociedade efetivamente sustentável. 

O mesmo Estado, em seu decreto federal de nº 7.775/12, de 4 de julho de 

2012, institui e regulamenta o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, o qual em 

seu artigo 2º, dos itens I ao VI dispõe claramente sobre o apoio governamental que deve 

se dirigir à agricultura familiar como fonte de segurança alimentar, bem como 

estabelece no item VII ao IX sobre o fomento às redes comercialização, à produção 

orgânica, agroecológica e ao cooperativismo/associativismo.  

Assim, como o decreto nº 7.794/12, que institui a Política Nacional de 

Agroecologia e Produção orgânica, tendo por objetivo implantar programas e ações 

destinadas à transição agroecológica e da produção orgânica, tendo-as como 

estratégias de desenvolvimento sustentável e de inclusão produtiva das populações 

rurais, por meio do uso sustentável dos recursos naturais.  

Ladislau Dowbor, em entrevista a Rede Unitrabalho em 2010, atribui uma 

maior ênfase à necessidade da democratização econômica e política no meio rural, por 



110 

 

ser este, “responsável por 70% da produção nacional de alimentos”, advindos 

essencialmente da policultura de caráter camponês, que tem resistido ao agronegócio 

com seus sistemas de cultivo centrados noutras bases técnico-produtivas, sociais e 

ambientais, num contexto de degradação ambiental no campo, dos solos, dos recursos 

hídricos e de extinção da fauna e da flora, sobretudo em biomas vulneráveis como a 

caatinga. 

Nesse contexto de luta pela democratização econômica e ambiental do 

campo, que envolve os projetos de irrigação, como obras necessárias, mas que têm sido 

regidas de forma conservadora e ineficaz do ponto de vista das necessidades específicas 

de cada território rural é que são produzidos impactos diversos, distribuídos 

desproporcionalmente entres as diferentes camadas da sociedade, socializando-se os 

riscos entre as camadas mais pobres e vulneráveis e concentrando-se os benefícios nos 

grupos minoritários de elevado poder econômico-político, tudo isso condicionado pelas 

forças de mercado, que em ultima instancia regula os processos de tomada de decisão, 

em geral privados, tornando-os não-democráticos, discriminatórios em suas prioridades, 

postas como indiscutíveis e sob vieses tecnocráticos (ETTERN, 2011). 

Daí, se considerar que tampouco a sociedade civil organizada e os espaços 

de produção do conhecimento podem se eximir de apoiar e subsidiar os extratos 

populacionais potencialmente atingidos e mais vulneráveis econômica, social e 

ambientalmente com estudos e instrumentos de análise independentes, que se 

proponham a confrontar a realidade que o capital lhes apresenta como única e 

inexorável.  

 

5.2 Discutindo os Indicadores de Equidade Ambiental. 

 

5.2.1 Indicador Pressão 

 

Ao analisar as causas da degradação social e ambiental, a maioria dos 

moradores e moradoras entrevistadas na Comunidade de Lagoa dos Cavalos 

relacionaram a ameaça à preservação de sua cultura e modo produção tradicional, bem 

como a alteração no ritmo e redução da qualidade do modo de vida característico da 

vida camponesa à expansão das agroindústrias capitalistas, que ao ocuparem os 

territórios de povos tradicionais como as comunidades camponesas, trazem consigo toda 
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uma onda técnico-operacional destrutiva, de repressão e exploração socioeconômica, 

político-institucional e ecológico-cultural desses povos e de suas culturas. 

Além dos fatores mais palpáveis, de caráter econômico e ecológico 

propriamente dito como: assalariamento do campesinato, desapropriações, 

desmatamentos, uso de agrotóxicos, distribuição desigual de terras e subvaloração de 

patrimônios comunitários, que indicam a hegemonia de um projeto de desenvolvimento 

sobre aqueles de caráter local, fundados na agroecologia, as barreiras político-

institucionais à participação popular em audiências públicas, necessária à efetividade da 

gestão coletiva, bem como a flexibilização dos processos de licenciamento, se constitui, 

do ponto de vista do princípio da equidade ambiental, num elemento central que 

compromete a democratização e adequação sociotécnica dos projetos conservadores de 

desenvolvimento. 

 

As Audiências Públicas representam o único momento de escrutínio social 

previsto em lei de projetos de construção com grande impacto 

socioambiental. Seriam, portanto, instâncias políticas estratégicas para a 

participação da população, para a obtenção de informações e a formulação de 

questionamentos sobre o projeto, os quais subsidiariam sua aprovação ou 

recusa. No entanto, depreende-se dos casos estudados que as audiências 

públicas funcionam muitas vezes como dispositivos formais para a 

divulgação de informações sobre os benefícios econômicos dos 

empreendimentos, em detrimento do debate amplo e transparente sobre seus 

impactos socioambientais (ETTERN, 2011, p. 92). 

 

Quanto ao processo de licenciamento, na maioria dos casos observados em 

âmbito nacional, etapas primárias, porém fundamentais, desse processo foram 

desconsideradas, tendendo os órgãos ambientais “a considerar o licenciamento como 

uma formalidade necessária para aprovação do projeto e a participação pública foi por 

este motivo, limitada ao mínimo obrigatório por lei” (ETTERN, 2011, p. 105), no caso 

das Audiências Públicas, estas foram reduzidas a um momento de caráter meramente 

consultivo.  

Assim, empiricamente pode-se perceber nos moradores e moradoras, o 

abatimento explícito, decorrente do sentimento de marginalização enquanto sujeitos 

sociais e da drástica desconfiguração do modo de vida de Lagoa dos Cavalos, de toda a 

sua paisagem (abertura de grandes vias, cercamentos, grandes remoções de terra e 

derrubada de cajueiros, dentre outras espécies de plantas), da paralização das atividades 

produtivas coletivas agroecológicas, sobretudo a apicultura, afetada, por um lado, pelo 
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desmatamento, que tem ocorrido indiscriminadamente devido às obras do projeto, como 

também para a extração de lenha a ser comercializada junto às olarias e fábricas de 

cerâmica local e por outro, pela desinstalação da casa de mel, que mais recentemente 

fora reconstruída em área remanescente da comunidade, aguardando ainda para que os 

maquinários e utensílios sejam reinstalados. 

Como a comunidade de Lagoa dos Cavalos, outras comunidades atingidas 

pelo Projeto de Irrigação em Russas registram, a partir de 2009 as suas queixas junto à 

Procuradoria do Ministério Público Federal de Limoeiro do Norte relativas à dificuldade 

em obter do Departamento Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS, 

esclarecimentos e informações mais seguras acerca das implicações e riscos em geral 

trazidos pelo projeto, bem como das medidas mitigadoras, afirmando mesmo terem 

tomado conhecimento que as terras das comunidades haviam se tornado bens de 

utilidade pública após seis meses da publicação do Decreto Federal no Diário Oficial da 

União
9
. 

Nesse sentido, o Projeto Tabuleiro de Russas não difere da maioria dos 

projetos conservadores de desenvolvimento, que tem deflagrado conflitos de caráter 

socioambiental no Brasil, ao estabelecerem um hiato considerável, desde a concepção 

do projeto e aprovação no âmbito das instâncias político-institucionais, até a tomada de 

conhecimento pelo público local potencialmente atingido e alvo de sua instalação, o que 

tem se tornado uma “marca registrada” do modus operandi dos órgãos executores 

brasileiros. 

Daí a participação dos sujeitos sociais afetados em audiências públicas, que 

deveriam se destinar a discutir amplamente o projeto e ajustá-lo as especificidades de 

cada território, se resumir marginalmente a momentos destinados à mera apresentação 

do projeto e seus benefícios estritamente econômicos como dados, algo sobre o qual não 

se tem muito que fazer além de simplesmente aceitá-lo como fato inelutável e de “de 

utilidade pública”, apoiado num discurso essencialmente mercantilista de apropriação 

dos recursos naturais, que se legitima como superior às outras formas de usufruto e 

significação territorial daqueles recursos, pelas populações que se reproduzem deles, 

material e simbolicamente. 

                                                 
9 Requerimento obtido junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Russas das Comunidades (Barbatão, Córrego 

do Salgado, Junco, Lagoa dos Cavalos, Sussuarana, Santa Terezinham Cipó, Peixe e Bananeiras) ao Exmo. Sr. Luiz 

Carlos Oliveira Júnior – Procurador do Ministério Público Federal de Limoeiro do Norte, 2009. 
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O valor tão próximo de zero ao qual se chegou pelo cálculo do indicador 

pressão (0,068) significa que a totalidade dos vetores de pressão relacionados na matriz 

PEIR, repercutiram ampla e profundamente, para caracterizar o Perímetro Irrigado do 

Tabuleiro de Russas em sua 2ª etapa, como um projeto de baixa equidade ambiental. 

Isso pode ser percebido no gráfico 2 apresentado abaixo, a partir da baixa 

frequência relativa dos indicadores observada pela análise amostral, que demonstra 

como foi recorrente a percepção negativa, ou seja, a não atribuição de escores, acerca da 

pressão causada pelo perímetro irrigado, situando todos os indicadores relacionados na 

faixa de baixa equidade ambiental (0,0 < IEA ≤ 0,5).  

 

 Gráfico 2 – Frequência Relativa dos indicadores de pressão. 

 
Fonte: MAIA, 2013. 

 

5.2.2  Indicador Estado 

 

O indicador estado (0,053), também contribuiu consideravelmente para a 

baixa equidade ambiental do Projeto de Irrigação, haja vista sua estreita relação com as 

causas, pressões desencadeadas sobre o meio socioambiental da comunidade analisada. 

A desestruturação familiar das comunidades, somada à precarização das 

condições de trabalho dos que procuram garantir a renda familiar empregando-se no 

agronegócio local, o risco de intoxicação humana, seja pela manipulação de produtos 
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tóxicos nos lotes irrigados do agronegócio, seja através do ar ou pela contaminação das 

reservas aquíferas, são relevantes modificações do meio socioambiental, apontadas 

pelos moradores da comunidade de Lagoa dos Cavalos. 

Os órgãos executores do Projeto de Irrigação não demonstraram 

preocupação em garantir a continuidade/integração dos projetos produtivos de caráter 

associativistas e agroecológico, que vinham sendo desenvolvidos pela comunidade 

como fontes de geração de renda e formas de preservação ambiental; ao contrário as 

famílias se encontram desmobilizadas produtivamente há pelo menos 4 anos por conta 

das obras, da redução da fauna e da flora decorrentes não só dos desmatamentos 

abruptos realizados em função do projeto, mas também por conta das monoculturas do 

agronegócio, comprometem as fontes de matérias-primas, afetando negativamente as 

atividades agroecológicas da comunidade como a apicultura orgânica. 

Nesse sentido, ainda se verificou que o projeto do agropolo centrado na 

agricultura irrigada nada sinaliza em termos de inclusão social, na medida em que a 

tecnologia de irrigação e os lotes de terra não se fazem tão acessíveis aos produtores 

camponeses como é amplamente divulgado, pois os elevados investimentos necessários 

para trabalhar a “terra bruta” e as modalidades de crédito disponíveis, ainda se 

encontram distantes da realidade da maioria dos camponeses locais, o que acaba 

levando aqueles que se arriscam na aquisição desses lotes (mesmo como uma alternativa 

às indenizações) a não suportar a manutenção de seus lotes de terra, restando como 

única saída, a venda dessas terras para as empresas do agronegócio, que seguem 

aprofundando a questão fundiária. 

Quanto às alternativas ao delineamento do projeto e a capacidade de reação 

comunitária, estas foram comprometidas, segundo os moradores da comunidade, devido 

às limitadas possibilidades de envolvimento público e ao preconceito técnico dos órgãos 

executores que afirmaram ser a projeção do Perímetro Irrigado a mais viável e menos 

danosa à localidade; a inacessibilidade das informações, a rapidez com que 

transcorreram os processos de licenciamento e a quebra em várias ocasiões do 

compromisso, por parte do DNOCS, com o diálogo social junto aos moradores e 

lideranças da comunidade, limitou a consideração do parecer comunitário sobre os 

impactos do projeto e participação comunitária nos processos de tomada de decisão. 

 

Uma dimensão crucial para a participação política dos atingidos diz respeito 

ao acesso a informações sobre o processo de licenciamento do projeto. Os 
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casos estudados demonstram que, muitas vezes, a existência de um projeto 

em licenciamento na burocracia do estado é desconhecida dos moradores da 

localidade onde se prevê sua instalação até o momento da audiência pública. 

Em outras palavras, um intervalo de tempo considerável transcorre entre o 

início da “vida pública” do projeto na esfera estatal e seu aparecimento 

público no local a ser implementado. O modo como a informação é veiculada 

é muitas vezes enviesada, seja sob a forma de compêndios escritos em 

linguagem incompatível com a dos grupos locais, seja sob a forma de 

chamadas publicitárias nas rádios e demais meios de comunicação, que 

apresentam o empreendimento como necessariamente benéfico para os 

grupos locais, obliterando seus aspectos negativos (ETTERN, 2011, p. 85). 

 

Como a concepção brasileira de licenciamento ambiental não compreende a 

possibilidade de não implantação ou paralização por tempo indefinido das obras de um 

dado projeto, tendo em vista a proteção dos grupos potencialmente atingidos, este 

acabam limitados em seu poder de barganha, negociação e de efetiva tomada de 

decisão, dependendo em última instância da sua capacidade de desgastar a imagem 

pública do projeto e de se articular com outros segmentos da sociedade civil tendo em 

vista aumentar sua representatividade e respaldo junto aos órgãos de fiscalização dos 

seus direitos como povos tradicionais, para que assim possam vislumbrar a 

incorporação ou não de suas condições ao projeto (ETTERN, 2011).  

O gráfico 3, explicita a condição de equidade ambiental, a partir das 

modificações no estado socioambiental da comunidade, demonstrando também serem 

esses indicadores responsáveis pelo rebaixamento do Índice de Equidade Ambiental. 

 

Gráfico 3 – Frequência Relativa dos indicadores de estado 

 
 Fonte: MAIA, 2013. 
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5.2.3 Indicador Impacto 

 

O indicador de impacto (0,053) evidencia as consequências para a 

localidade, bem como sugere impactos futuros, haja vista a experiência e resultados 

advindos da conclusão da primeira etapa do Projeto de Irrigação Tabuleiro de Russas 

para o meio socioambiental da comunidade de Lagoa dos Cavalos, correspondendo à 

tendência apresentada pelos indicadores anteriormente discutidos. Os questionamentos 

acerca da viabilidade socioambiental de projetos de desenvolvimento como o Perímetro 

Irrigado Tabuleiro de Russas e seus impactos, são respondidos pelos órgãos executores 

de suas obras, sob a suposição de compensação financeira futura dos danos às 

populações atingidas. 

Dos indicadores de impacto relacionados, os que foram menos observados 

pelos moradores como fatores comprometedores da equidade socioambiental foram: a 

sobre-exploração econômica da mão de obra local, a poluição sonora, aérea e a 

compactação do solo. O primeiro fora apontado, por alguns moradores, como uma 

consequência da modernização trazida pelo Perímetro Irrigado, uma espécie de “mal 

necessário”, porém, uma saída econômica, ainda que não ideal e justa, mas atenuante 

dos baixos níveis de renda local, a qual os camponeses acabam se submetendo pela 

força da circunstância e necessidade de sobrevivência, já o segundo foi considerado 

apenas como impacto passageiro devido o andamento das obras (ver a Figura 5). 

 

Figura 5 – Tráfego de caminhões e tratores logo atrás da propriedade de um morador da 

comunidade Lagoa dos Cavalos 

 
 Fonte: MAIA, 2013. 
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O que realmente estava a afetar as famílias da localidade era o 

reconhecimento de que o rumo do projeto em sua 2ª etapa, não diferia em nada do rumo 

tomado quando da 1ª etapa, a qual fora concluída sem proporcionar às famílias 

desapropriadas as benfeitorias prometidas pelos órgãos executores, como a estruturação 

e efetivação dos projetos de reassentamento. 

A evidente destinação da água para a fruticultura de exportação é outro fator 

que fere, segundo os moradores de Lagoa dos Cavalos, a equidade ambiental no meio 

campesino, quando se percebe que os projetos de infraestrutura hídrica continuam a 

beneficiar as grandes propriedades rurais, em detrimento do vulnerável produtor 

camponês exposto aos irregulares períodos chuvosos e demais limitações de ordem 

técnica. 

Além do observado em cada entrevista com os moradores da comunidade, 

em estudo realizado pelo Ministério Público foi constatado, que em geral o destino das 

famílias desapropriadas e desterritorializadas, acabam sendo o êxodo, periferização ou 

ainda reassentamentos; assim como a aceleração das obras, tendo em vista 

disponibilizar a maior área possível, em lotes de terra e infraestrutura para expansão da 

produção do agropolo, tem resultado em áreas improdutivas, esgotamento do solo, logo 

ameaça de desertificação, ineficiência na gestão do perímetro irrigado, do qual algumas 

empresas já abandonaram suas instalações, bem como projetos de reassentamento 

abandonados (BRISSAC, 2009). 

A desertificação, processo de transformação em deserto, em ambiente 

inóspito, de uma determinada área de um bioma, traz consequências não só ambientais 

para os agroecossistemas (redução da biodiversidade, do patrimônio genético da região, 

eliminação da cobertura vegetal original, erosão, salinização ou alcalinização dos solos, 

diminuição da sua fertilidade e produtividade, diminuição quantitativa e qualitativa dos 

recursos hídricos), como socioeconômicas (diminuição da produção de alimentos, 

quebra de safras, aumento do desemprego, processos migratórios para outros centros, 

etc.) (IICA, 2009). 

Associada a ela, se encontra a desterritorialização, via desapropriações em 

massa e reassentamentos disfuncionais, como processo de desconstituição, de extinção 

de um dado território, percebida num ou noutro aspecto, como econômica 

(deslocalização), cartográfica (superação das distâncias), “técnico-informacional” 
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(desmaterialização das conexões), política (superação das fronteiras políticas) e cultural 

(desenraizamento simbólico-cultural) (COSTA, 2002). 

A diminuição da qualidade de vida na comunidade, segundo a concepção 

das famílias é inconteste devido à poluição sonora (advindas das máquinas), aérea 

(fumaça e poeira), compactação do solo, perda de patrimônio cultural e ambiental, 

ocorrência de assaltos nas imediações da comunidade e demais estresses e 

inconvenientes causados ao dia-a-dia das famílias atingidas pelo projeto, como 

exemplo: o abalo à moral das famílias, as quais relatam a ocorrência de práticas de 

suborno, concessão de favores e promessas de empregos por parte das empreiteiras para 

acessar as terras comunitárias e assim garantir o andamento das obras, independente do 

cumprimento dos prazos referentes às indenizações e reassentamentos. 

Somado a isso, o sentimento de insegurança quanto ao futuro da 

comunidade em geral e de cada família em particular foi observada pelos entrevistados 

como decorrente da falta de explicitação dos órgãos executores com relação à 

imprevisibilidade (ver gráfico 4 abaixo) dos impactos discriminados nos estudos 

técnicos, que os vislumbram apenas de maneira isolada, não considerando a sua reação 

em cadeia e num horizonte temporal mais amplo.  

 

Gráfico 4 – Frequência Relativa dos indicadores de impacto 

 
 Fonte: MAIA, 2013. 
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A dimensão de imprevisibilidade e incerteza dos impactos em cadeia não está 

sendo levada suficientemente a sério pelos setores responsáveis pelo 

licenciamento. Em muitos casos [...], a ausência de conhecimento relevante 

acumulado sobre a dinâmica do ecossistema [e do sistema social] 

potencialmente impactado não é entendida como um obstáculo para a 

liberação das licenças. Pelo contrário, segundo a perspectiva dos governos e 

empreendedores, um cenário de incerteza não pode inviabilizar o cronograma 

dos investidores privados. Temos, assim, o princípio da precaução aplicado 

ao contrário: o futuro que se busca zelar não é o das populações que vivem 

direta ou indiretamente dos recursos, mas o futuro do retorno financeiro dos 

investidores. 

 

Do ponto de vista da lógica do capital e dos executores de seus projetos, 

cabe à coletividade atingida, apostar que as incertezas e inseguranças socioambientais 

sejam sanadas após a plena conclusão das obras, quando se poderá efetivamente 

contemplar e balancear os supostos efeitos positivos quase sempre superestimados. 

Os estudos de impacto realizados para a execução das obras dos projetos de 

desenvolvimento se fundamentam no discurso da “densidade populacional rarefeita” 

(BRAGA, 2010), a qual legitima as simplificações cartesianas dos aspectos bióticos, 

abióticos e antrópicos, sobretudo em sua relação sinérgica, culminando na 

desconsideração das territorialidades, dos modos diferenciados de vida comunitária, 

para enfim, sobretudo no meio rural, na maioria dos casos dos projetos de 

desenvolvimento, as Avaliações de Impacto Ambiental (AIAs) acabarem sendo 

favoráveis à realização dos mesmos. 

Os EIA-Rimas apresentam uma série de problemas, que vão desde 

imprecisões, simplificações e falsificações da realidade acerca das populações atingidas, 

até a desconsideração de suas territorialidades e racionalidades específicas, bem como 

trazem consigo problemas de ordem técnica, como: minimização das áreas de impacto 

direto e indireto devido a recortes territoriais imprecisos ou tendenciosos, não realização 

de estudos independentes de caráter étnico, complementar e integrado, adoção de 

metodologias e critérios de certificação que minimizam e mascaram os danos e 

definição arbitrária dos próprios critérios de suficiência ou de insuficiência de estudos 

(ETTERN, 2011). 

Porém, o impacto maior para a comunidade de Lagoa dos Cavalos é a 

consciência generalizada entre os moradores do significado do Projeto de Irrigação, o 

qual tem se direcionado, sobretudo aos grandes empreendimentos da fruticultura 
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irrigada, que em geral tem ameaçado, por sua expansão, os territórios camponeses e as 

suas experiências sócio-produtivas fundadas na economia da solidária e na agroecologia 

como estratégias de projeção de outro modelo de desenvolvimento para a agricultura 

camponesa. 

 

5.2.4 Indicador Resposta 

 

Este indicador (0,689) tem como finalidade expressar o modo como os 

sujeitos sociais atuam no âmbito do conflito socioambiental e qual a relevância que eles 

dão a tais práticas/estratégias político-discursivas como respostas às pressões que 

modificam o seu estado socioambiental e impactam fortemente suas vidas por conta do 

Projeto de Irrigação. 

Como principais intervenções direcionadas a minimizar as problemáticas 

decorrentes do Projeto Tabuleiro de Russas podem ser citadas: o ajuste na demarcação 

da área da comunidade a ser desapropriada, reuniões periódicas com representantes do 

órgão executor (DNOCS) na própria comunidade, resistência aos levantamentos 

topográficos e cadastramento de famílias, comissão de resistência ativa e engajada com 

organizações da sociedade civil que assessoraram a comunidade de Lagoa dos Cavalos 

com informações técnicas sobre o projeto do Perímetro Irrigado (ver gráfico 5).  

 

Gráfico 5 – Frequência Relativa dos indicadores de resposta 

 
Fonte: MAIA, 2013. 
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No caso analisado o estudo técnico independente realizado pelo Ministério 

Público e pesquisas acadêmicas na área de saúde pública que tem se concentrado 

naquela região foram instrumentos importantes para a orientação das reivindicações 

comunitárias e como respaldo para suas demandas sociais no plano jurídico. 

A midiatização na imprensa ou na internet das reclamações decorrentes do 

pagamento das indenizações ou atraso dos projetos de reassentamento, bem como dos 

riscos à saúde pública, trazidos à localidade pelas agroempresas que utilizam 

agrotóxicos para potencializar sua produtividade, também foram recursos político-

discursivos importantes utilizados pela resistência organizada ao Perímetro Irrigado.  

Apesar de o indicador resposta ter sido relevante, sua capacidade de 

contrabalancear o peso dos demais indicadores no âmbito da avalição de equidade 

ambiental não se fez suficiente, devido o alcance e eficácia das respostas diante da 

dimensão e profundidade da racionalidade que se encontra por detrás das pressões, das 

modificações no estado e dos impactos ora observados. 

As medidas tomadas, por exemplo, como o estabelecimento do Termo de 

Ajuste de Conduta – TAC, que tem sido um dispositivo jurídico muito utilizado na 

regulação dos conflitos socioambientais, apesar de ser importante como mecanismo 

extrajudicial, acaba por servir muito mais aos empreendedores envolvidos com as obras 

dos grandes projetos, que ao descumprirem a legislação encontram a possibilidade de 

continuar a realização das obras, contornando os danos sociais e ambientais causados, 

agora sob o condicionamento de obrigações assumidas judicialmente, junto às 

populações atingidas e ao seu meio socioambiental de caráter compensatório, paliativo e 

temporário. 

Assim, as empreiteiras encontram no TAC um instrumento de 

despolitização e dissolução pacífica dos conflitos territoriais, cooptando as populações 

atingidas, mediante negociações acerca dos interesses de foro particular, nas quais a 

possibilidade de participação efetiva e substancial dos atingidos pelos projetos no 

âmbito dos processos de tomada de decisão é reduzida (ETTERN, 2011). 

 

5.3 Índice de Equidade Ambiental (IEA) 

As informações abaixo apresentadas na tabela 1 demonstram que na 

formação do Índice de Equidade Ambiental – IEA os indicadores de pressão, estado e 

impacto, por representarem as causas dos conflitos socioambientais decorrentes de 
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projetos de desenvolvimento em geral, são os que mais pesam no âmbito avaliativo da 

equidade ambiental.  

 

Tabela 1 – Valor dos indicadores e índice de equidade ambiental 

Indicadores e Índices de Equidade 

Ambiental 
Valor Calculado 

Indicadores Pressão 0,068 

Indicadores Estado 0,053 

Indicadores Impacto 0,053 

Indicadores Resposta 0,689 

Índice de Equidade Ambiental (IEA)  0,216 
                      Fonte: MAIA, 2013. 

 

Isso se deve ao fato de que apesar das respostas dadas pela comunidade de 

Lagoa dos Cavalos, poderem ter resultado pontualmente em interferências e/ou ajustes 

relevantes no âmbito operacional do projeto, dificilmente serão capazes de reverter os 

efeitos negativos mais gerais, como noutros casos de resistência dos povos atingidos aos 

projetos conservadores de desenvolvimento, por sua limitada abrangência espacial e 

profundidade estrutural. 

Apesar das interpelações e demandas sociais dessas camadas vulneráveis ao 

desenvolvimento do capital, tais grupamentos subalternos, em suas reivindicações de 

ordem particularista e fragmentada, pouco são capazes de incorporar em termos de um 

movimento mais universal e contra-hegemônico, na maioria das vezes sendo absorvidos 

pelas manobras político-ideológicas e institucionais da racionalidade do capital, o qual 

segue com seus empreendimentos, invadindo e violentando os territórios rurais e seus 

povos tradicionais, dissolvendo os conflitos que emanam da injustiça socioambiental 

inerente ao sistema capitalista. 

Segundo Acselrad, (2010, p. 5) observa-se nos diversos conflitos dessa 

natureza  

Indicações de que a “substituição” do projeto contestatário por uma atuação 

técnico-científica associada ao discurso do localismo e à aplicação de 

tecnologias de formação de consenso é um propósito comum a organismos 

multilaterais, governos e empresas poluidoras. [...] Pretende-se assim, 

promover uma ação de antecipação, capaz de capturar os movimentos de 

contestação ao padrão dominante de desenvolvimento no interior do que se 

tem chamado de “modernização ecológica”, noção que designa o processo 

pelo qual as instituições políticas internalizam preocupações ecológicas no 

propósito de conciliar o crescimento econômico com a resolução dos 

problemas ambientais, dando-se ênfase à adaptação tecnológica, à celebração 

da economia de mercado, à crença na colaboração e no consenso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A efetividade de um processo de desenvolvimento concretamente 

sustentável e substancialmente democrático jamais será possível no âmbito de um 

sociometabolismo, que em si mesmo, desestabiliza o intercambio material entre o ser 

humano e a sua natureza exterior, afetando e distribuindo desproporcionalmente os 

efeitos mais nefastos da irracionalidade característica do sistema capitalista sobre os 

sujeitos sociais, que se encontram nos elos mais frágeis de sua cadeia social por sua 

condição estrutural de classe. 

A opressão do capital observada empiricamente e demonstrada sobre a 

comunidade camponesa de Lagoa dos Cavalos, situada em Russas, interior do Estado do 

Ceará, manifestada através da descaracterização e depreciação dos projetos alternativos 

de desenvolvimento rural, fundados na agroecologia e na organização comunitária 

solidária, decorrente do Projeto de Irrigação Tabuleiro de Russas, seja pelas 

empreiteiras, pelos órgãos governamentais e/ou pelo avanço do agronegócio na 

localidade, representa e expressa a contradição inexorável entre a lógica autoexpansiva 

do capital e a sustentabilidade das bases ecológicas da sociedade. 

Sob uma forma reinventada e moderna de pilhagem, que se inicia no interior 

das esferas político-institucionais e a partir de processos de tomada de decisão 

unilaterais e restritos, as terras pertencentes às comunidades tradicionais, no caso de 

povos do campo, como é o caso de Lagoa dos Cavalos, vão sendo apropriadas 

primeiramente pelo Estado, para logo depois serem “transferidas” para grandes grupos 

nacionais/internacionais envolvidos com o agronegócio. 

Sob a força política e conservadora do neodesenvolvimentismo, o 

agronegócio brasileiro tem, mais do que nunca, cercado os projetos alternativos de 

comunidades camponesas, voltados para a convivência e manejo agroecológico dos 

agroecossistemas nos mais variados biomas e solapado as bases dos modos de vida 

originalmente campesinos, o que resulta na corrosão do caráter de classe próprio dessas 

populações. 

Projetos de irrigação como o de Tabuleiro de Russas tem apenas 

demonstrado, que as possibilidades oferecidas pela ciência, de transformação de 

cenários e ambientes antes considerados inóspitos como a caatinga, têm sido postas a 

serviço não das populações em condições vulneráveis de vida, mas dos grandes grupos 
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de investidores envolvidos diretamente com o (agro)desenvolvimentismo ou aqueles 

grupos empresariais, que se beneficiam indiretamente com a realização de grandes 

projetos dessa natureza pelo Estado. 

Sob a batuta do capital, o Perímetro Irrigado de Tabuleiro de Russa, ao 

invés de servir ao fortalecimento e proliferação de projetos agroecológicos de 

desenvolvimento comunitário como o de Lagoa dos Cavalos, que na atualidade são os 

que oferecem respostas e alternativas às problemáticas ambientais e vulnerabilidades 

regionais características de regiões semiáridas, tem corroborado a tendência 

“progressista e modernizante” de reprodução de injustiças socioambientais, ao eliminar 

as formas de organização econômica não-capitalistas, tidas como irrelevantes, portanto, 

descartáveis, que ainda constituem o modo de vida tradicionalmente camponês e servem 

como estratégias de sobrevivência às suas populações. 

 Apesar de se propor a alavancar a economia, trazer modernidade e inclusão 

social para as localidades que abrange, conclui-se a partir baixo Índice de Equidade 

Ambiental aferido, que o Perímetro Irrigado do Tabuleiro de Russas, tem acentuado as 

condições vulneráveis de vida das comunidades atingidas por suas obras, interagindo 

com as suas populações de forma injusta e apartadora, correspondendo ao cenário 

nacional de injustiças socioambientais vislumbrado nos últimos anos pela maioria, 

senão totalidade dos grandes projetos ditos de desenvolvimento do governo federal.  

O custo socioambiental, não é um custo passivo de aferição, mensuração e 

precificação em sua plenitude, como os órgãos executores de obras dessa natureza 

costumam vislumbrar de maneira subestimada em seus estudos técnicos e tentar 

compensar com medidas paliativas e que na maioria dos casos não chegam sequer a 

atender a maioria da população atingida.  

Ao caminhar para a conclusão de sua segunda etapa, o Perímetro Irrigado 

deixa na lembrança das famílias desapropriadas, que conseguiram suas indenizações ou 

mesmo daquelas que conseguiram permanecer na localidade, sendo realocadas em áreas 

próximas das que outrora moravam, a remoção não só de grandes quantidades de terra 

ou de suas antigas casas, mas de histórias de vida, de laços e sentimentos constituídos 

durante gerações e a atual não foi capaz de preservar, apesar de terem lutado pelos seus 

direitos teoricamente reconhecidos pelo Estado, mas efetivamente desrespeitados pela 

força do capital e dos interesses de seus grupos representantes. 
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Do ponto de vista desta pesquisa, respaldado pela inquietação e insegurança 

das famílias, com base ainda no principio da equidade ambiental, o Perímetro Irrigado 

Tabuleiro de Russas oferece, no longo prazo, muito mais riscos do que benefícios à 

população mais vulnerável da localidade, ao se prever, além da exclusão ou 

marginalização dos povoados camponeses remanescentes no que diz respeito ao acesso 

e gestão dos recursos hídricos, o enfraquecimento e a progressiva desestruturação dos 

projetos comunitários de caráter associativistas, o descaso governamental com o 

fomento à produção agroecológica/orgânica no interior de Russas, a introdução de 

hábitos e rotinas, via instalação dos complexos agroindustriais, do decorrente 

assalariamento da mão-de-obra local e imigração de trabalhadores doutros municípios, 

seja na cultura local, seja no relacionamento com a natureza, totalmente divergentes e 

estranhos ao caráter camponês de Lagoa dos Cavalos. 

Espera-se, contudo, que a crítica ao paradigma de desenvolvimento agrário 

hegemônico, estruturada em torno da metodologia aqui esboçada de um Índice de 

Equidade Ambiental – IEA, se constitua juntamente como essa ferramenta, em 

instrumento complementar de análise das repercussões socioambientais dos grandes 

projetos de desenvolvimento, a ser apropriado e mesmo aperfeiçoado pelos movimentos 

sociais em prol da justiça socioambiental, como subsidio às ações de resistência e 

contestação das avaliações convencionais de impacto ambiental (AIA), podendo servir 

ainda construção de um planejamento territorial efetivamente pautado pela busca da 

equidade e sustentabilidade ambiental, bem como à luta pela superação no meio 

campesino da racionalidade mercadológica do capital. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO APLICADO JUNTO 

ÀS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE LAGOA DOS CAVALOS, RUSSAS – 

CEARÁ 

            Universidade Federal do Ceará             

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Instrumento de pesquisa: questionário semiestruturado 

 

Numero do questionário: _____ 

Data: ___/___/_____ Hora: __________ Local: ______________________________ 

 

CARACTERISTICAS GERAIS E/OU FAMILIARES DO ENTREVISTADO 

 

Nome do Entrevistado: __________________________________________________ 

 

1. Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

 

2. Idade:     

 

3. Nasceu na comunidade: (   ) Sim (   ) Não 

 

4. Quantas pessoas compõem a sua família?________________________________ 
 

5. Qual o seu nível de escolaridade:_______________________________________

 

6. Qual a sua principal fonte de renda?____________________________________ 

 

7. Renda média mensal da casa:__________________________________________ 
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Questões acerca dos impactos e gestão do Projeto de Irrigação Não Sim 

1. Causado excessivas desapropriações?   

2. Favorecido o assalariamento em agroempresas e nas obras do 

Projeto? 

  

3. Distribuído desigualmente os lotes de terra irrigada?   

4. Exige muito recurso financeiro para trabalhar a terra bruta?   

5. Favorecido as agroempresas?   

6. Intensificado o uso de agrotóxicos no entorno da comunidade?   

7. Elevado o tráfego de veículos pesados?   

8. Contribuído para desmatamentos e queimadas excessivas em 

decorrência das obras do Projeto, agronegócio e para a realocação 

de famílias? 

  

9. Rebaixado o patrimônio material e imaterial comunitário?   

10. Desconsiderado o parecer comunitário quanto à implantação do 

Projeto? 

  

11. Favorecido a imigração de produtores?   

12. Tem sido administrado de maneira excludente e duvidosa?   

13. Tem criado dificuldades à integração e participação comunitária 

na sua gestão? 

  

14. Tem se observado o esforço público-privado para dar seguimento 

ao Projeto apesar do seu impacto? 

  

15. Tem contribuído para a desestruturação familiar, comunitária e 

desocupação local? 

  

16. Tem contribuído para a insegurança das famílias quanto ao futuro 

da vida comunitária? 

  

17. Tem contribuído para a precarização das condições de trabalho 

rural? 

  

18. Item tornado mais incessível ainda a terra irrigada pelos 

camponeses? 

  

19. Fragilizado os projetos associativistas de geração de renda e 

manejo agroecológico? 

  

20. Aumentado o risco de intoxicação humana pelo ar, água e/ou pelo 

solo? 

  

21. Ameaçado as imediações locais com acidentes locais por conta 

das obras? 

  

22. Contribuído para o aparecimento de assaltos?   

23. Intensificado as monoculturas, esgotamento do solo, redução da 

fauna/flora e elevação da temperatura local? 

  

24. Desconsiderado os custos humanos e ecológicos?   

25. Executado de maneira ineficiente e injusta as desapropriações, 

indenizações e reassentamentos? 

  

26. Contribuído para a falta de segurança na comunidade ou 

imediações? 

  

27. Tem dificultado o acesso às informações sobre o andamento do 

Projeto? 

  

28. Tem limitado a intervenção e decisão das lideranças comunitárias 

em audiências públicas? 
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29. A comunidade dispôs de auditorias independentes?   

30. Tem se realizado prestações de contas periódicas?   

31. Tem resultado em êxodo e periferização das famílias?   

32. Sobre-explorado economicamente a mão de obra local?   

33. Tem apresentado áreas desapropriadas improdutivas?   

34. Tem garantido acesso comunitário à água canalizada?   

35. Diminuído a qualidade de vida comunitária?   

36. Poluído o ambiente sonoro, aéreo e terrestre?   

37. Aumentado o risco de aceleração de processos de desertificação?   

38. Comprometido a preservação do patrimônio cultural e ambiental 

das comunidades? 

  

39. Desperdiçado recursos com infraestruturas de reassentamento 

abandonadas? 

  

40. Não tem levado em consideração a imprevisibilidade quanto aos 

supostos benefícios? 

  

41. Tem se observado práticas persuasão/suborno ilícitas pelas 

empreiteiras para acessar as terras comunitárias? 

  

42. Tem se articulado comissões de resistência e adequação 

socioambiental do Projeto? 

  

43. Tem se reivindicação apoio técnico-produtivo ao manejo 

agroecológico? 

  

44. Tem se buscado articulações com organizações da sociedade 

civil? 

  

45. Tem se realizado paralizações e manifestos públicos contra a 

operacionalização do Projeto? 

  

46. Tem se realizado estudos técnicos independentes sobre o risco à 

saúde socioambiental? 

  

47. Houve resistência à realização de levantamentos topográficos ou 

cadastramento familiar? 

  

48. Veiculou-se noutros meios de comunicação manifestos contra as 

desapropriações? 

  

49. Tem se envolvido aos conflitos instâncias do poder estadual e/ou 

federal? 

  

50. Tem se realizado reuniões com os órgãos executores do projeto 

em cada comunidade? 

  

51. Conquistou-se alguma limitação ou ajuste do projeto às 

reivindicações da comunidade? 

  

52. Dispôs-se de instrumentos jurídicos como o Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC)? 

  

53. Realizaram-se pressões para a manutenção do diálogo social?   

54. Dispôs-se de respaldo e mediação do Ministério Público quanto 

aos impactos comunitários? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Carta às autoridades brasileira elaborada pelos moradores das 

comunidades ameaçadas de desapropriação pelo Projeto de Irrigação do Tabuleiro 

de Russas 

 

CARTA ABERTA ÀS AUTORIDADES BRASILEIRAS 

 

Exmo. Sr. Presidente da Republica, Luis Inácio Lula da Silva 

Exmo. Sr. Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima 

Sr. Ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Paulo de Tarso Vannchi 

Sr. Diretor Geral do DNOCS, Elias Fernandes Neto 

 

Nós, moradores das Comunidades rurais das Bananeiras, Cipó, Lagoa dos 

Cavalos, Barbatão, Sussuarana, Lagoa do Peixe, Santa Terezinha e adjacências, do 

Município de Russas (CE), queremos manifestar o nosso desacordo com a maneira com 

que estamos sendo tratados pelo DNOCS com relação à implantação da Segunda Etapa 

do Projeto de Irrigação do Tabuleiro de Russas. 

O DNOCS tem um lema muito bonito: “O homem transformando-se em 

cidadão em decorrência do trabalho da Instituição. O homem não mais apenas uma 

figura incluída na paisagem árida do Nordeste, mas o sujeito das mudanças, da escolha 

das alternativas mais viáveis.” Porém, nós, homens e mulheres do campo, não estamos 

sendo tratados como sujeitos. Para o DNOCS somos apenas um empecilho que deve ser 

afastado para dar lugar aos projetos do agronegócio. 

Muitos de nós nascemos nestas terras. Outros moramos há 30 ou 40 anos. 

Agora querem nos desapropriar para as empreiteiras entrarem a fazer seus trabalhos 

com o dinheiro do PAC. Vivemos aqui há muitos anos trabalhando a terra com cuidado 

e respeito para produzir o alimento de nossas famílias e da população de nossas cidades. 

Estamos organizados em Associações Comunitárias. Temos aprendido a conviver com 

este clima semi-árido e com ele interagimos sem agressão ao meio ambiente. 

Praticamos a agroecologia. Temos barragens subterrâneas, agrossilvopastoril, criação de 

abelhas, banco de sementes e outras atividades comunitárias. Construímos cisternas de 

placas. O modo de viver, de nos organizarmos e produzir, na Lagoa dos Cavalos, está 

sendo modelo de cooperação para todo o Ceará e até do Brasil. De outros lugares vêm 

pessoas para ver a nossa organização e tomá-la como modelo. 

Agora o DNOCS quer destruir tudo isso: nossa cultura, nossa vida, nosso 

modo de viver. Quer que vamos às periferias das cidades aumentar o número de 

desempregados, morrer de tristeza e saudade. 

É a Segunda Etapa do Projeto. Na Primeira Etapa já desalojaram muitas 

famílias que hoje vivem precariamente na periferia de Russas ou em outros lugares. 

Porém desta Primeira Etapa não está sendo cultivado nem 20% da terra que foi 

desapropriada. 

Exigimos o nosso direito de viver nesta terra que faz parte de nós mesmos. 

Enquanto não estiver sendo aproveitado pelo menos 90% das terras da Primeira Etapa 

do Projeto não sairemos daqui. Não tem nenhum sentido ter um monte de terra 

abandonada da Primeira Etapa do Projeto e agora querer nos expulsar para ficar a terra 

também abandonada. 

Pedimos e exigimos do DNOCS, do Ministério da Integração Nacional e do 

Presidente da República que parem com essa idéia de desapropriação de nossas terras. 
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Queremos viver, produzir alimentos e dar vida ao povo de nosso município e do nosso 

Estado. 

Aguardamos uma solução justa e respeitosa da vida e das pessoas. 


