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(...) 

For always roaming with a hungry heart 

Much have I seen and known; cities of men 

And manners, climates, councils, governments, 

Myself not least, but honoured of them all; 

And drunk delight of battle with my peers; 

Far on the ringing plains of windy Troy. 

I am a part of all that I have met; 

Yet all experience is an arch wherethrough 

Gleams that untravelled world, whose margin fades 

For ever and for ever when I move. 

How dull it is to pause, to make an end, 

To rust unburnished, not to shine in use! 

As though to breathe were life. Life piled on life 

Were all too little, and of one to me 

Little remains: but every hour is saved 

(…) 

Tho' much is taken, much abides; and though 

We are not now that strength which in old days 

Moved earth and heaven; that which we are, we are; 

One equal temper of heroic hearts, 

Made weak by time and fate, but strong in will 

To strive, to seek, to find, and not to yield. 

 

----- 
Trecho do poema "Ulysses", de  Alfred Tennyson (1809 - 1892). 

  



 

  



 

RESUMO 

 
ALVES FILHO, J. P. Dinâmicas dos modos de vida e saúde ambiental no campo: 
os projetos de desenvolvimento sustentável em assentamentos rurais no Estado 
de São Paulo. 2012. 243 p. Tese (Doutorado em Saúde Pública). Faculdade de Saúde 
Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Introdução - No Brasil, o contexto de algumas iniciativas voltadas ao 

desenvolvimento rural sustentável se mostra dissociado de um olhar sobre a saúde 

pública. A provável “invisibilidade” das inter-relações envolvendo as formas de 

intervenção nos ambientes naturais, os processos produtivos, a organização social e 

as questões de saúde, pode ser parte da explicação a ausência de uma visão integral. 

Objetivo - compreender como são percebidas as inter-relações entre os aspectos de 

saúde ambiental e os modos de vida, por parte de populações de assentados rurais 

que constituem alvo de políticas públicas inspiradas em princípios baseados no 

conceito de desenvolvimento sustentável. Método - Pesquisa qualitativa, baseada em 

estudo de caso explanatório e descritivo, abordando os “Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável” em assentamentos rurais das regiões central e 

nordeste do Estado de São Paulo e desenvolvida mediante: a) oficinas de trabalho 

com atores, envolvendo os participantes dos projetos de assentamentos, discutindo 

aspectos sobre saneamento básico, manejo de resíduos e uso de agrotóxicos, dentre 

outros aspectos envolvendo a saúde ambiental, e b) entrevista semi estruturada, 

realizada junto a mediador de interlocução da organização social nos assentamentos. 

O trabalho de coleta de informações foi iniciado após prévia aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa Resultados - Há um grande distanciamento entre o discurso 

propositivo de algumas políticas públicas inspiradas nos princípios da 

sustentabilidade e a realização objetiva de sua prática, sobretudo na incorporação da 

dimensão dos aspectos de saúde pública. Todavia, no caso dos Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável em assentamentos rurais no Estado de São Paulo, tal 

dissociação não se manifesta no âmbito de percepção dos sujeitos, público-alvo de 

tais projetos. Para estes a construção de um modo de vida sustentável não pode 

prescindir da atenção primária aos aspectos de saúde ambiental como fator de 

desenvolvimento humano.  

 

Descritores: Desenvolvimento Sustentável; Saúde das Populações Rurais; 
Assentamentos Rurais; Políticas Públicas



 

  



 

ABSTRACT 
 

ALVES FILHO, J. P. Dinâmicas dos modos de vida e saúde ambiental no campo: 
os de desenvolvimento sustentável em assentamentos rurais no Estado de São 
Paulo/ Dynamics of the livelihoods and environmental health in rural areas: 
sustainable development projects in rural settlements of São Paulo State. 2012. 243 
p. Thesis (Ph.D. Thesis). Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 
São Paulo. 
 

Introduction - In Brazil, the context of some public policies designed under the 

paradigm of sustainable rural development appears dissociated from a look at public 

health. The probable "invisibility" of the interrelationships involving the forms of 

intervention in natural environments, productive process, social organization and  

health issues, may be a partial explanation for the lack of a more comprehensive and 

integrated approach. Objective - This study aimed to investigate how settlers 

involved in new experiences of rural settlements policymaking inspired on the 

concept of sustainable rural development perceives the relationships between 

lifestyles and environmental health issues in rural areas. Methods - Qualitative 

research based on an explanatory and descriptive case study, approaching the 

"Sustainable Development Projects” in rural settlements of central and northeastern 

São Paulo State. Information collected by: a) focus groups workshops involving 

participants of the settlement projects, discussing aspects of sanitation, waste 

management and use of pesticides, among other matters involving environmental 

health, and b) semi-structured interview with open questions, conducted with 

mediator on social organization in the settlements. Procedures developed after the 

Ethics Research Committee approval. Results - There is a large distance between the 

discursive content of policies concerned with sustainable development, as in the case 

of the sustainable development projects in rural settlements in the State of São Paulo, 

and the practice action of their purpose, particularly in the incorporation of issues 

related with public health. However, this dissociation does not manifest itself in the 

perception of the settlers involved in a such projects. For them the construction of a 

sustainable lifestyle cannot ignore the central role of primary attention on aspects of 

public health as a fundamental factor for human development. 

Descriptors : Sustainable Development; Rural Health; Rural Settlements; Public 
Policies
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Dentre as diversas atividades exercidas pela humanidade a agricultura exerce 

papel primordial. Tal importância se manifesta especialmente pela óbvia centralidade 

da questão que envolve a produção de alimentos limpos, saudáveis, suficientes e 

acessíveis para as camadas crescentes da população mundial, por seu papel potencial 

como atividade geradora de emprego e renda e, ainda, por razão das consideráveis 

interfaces existentes entre as atividades agrícolas e as ma is emergentes questões 

ambientais dos nossos dias. 

 

Os avanços na produção agropecuária mundial nos últimos 50 anos são 

facilmente observáveis. Tal quadro de evolução pode ser explicado em parte pela 

expansão da base de produção, e também pelo incrível aumento na produtividade, 

fortemente influenciada pelas inovações tecnológicas trazidas à agricultura, em 

especial com a motomecanização, a química agrícola, a genética e as tecnologias da 

informação. 

 

Tal processo de evolução é fruto de uma longa jornada histórica de 

enfrentamento aos desafios colocados ao conhecimento humano, em diversos ciclos 

civilizatórios, na busca de soluções para o suprimento de alimentos e insumos para as 

parcelas crescentes dos aglomerados humanos. 

 

Como exemplo, tomado na escala de tempo do período de transição entre as 

sociedades feudais e a era pré-industrial, se constata que ao longo de trezentos anos, 

entre os séculos XVI e XIX os países temperados duplicaram sua produtividade 

agrícola, acompanhando o sucesso da primeira revolução industrial. Tal escalada 

produtiva esteve baseada na substituição do alqueive por pastagens artificiais, no 

incremento das práticas de mondas e no aumento dos rebanhos, caracterizando um 

movimento denominado como "primeira revolução agrícola" (MAZOYER e 

ROUDART, 2010). 
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Ao final do século XIX e início do século XX, com o desenvolvimento da 

indústria de máquinas, equipamentos mecânicos e novos meios de transporte 

aplicados à agricultura, um novo patamar produtivo passa a ser alcançado, 

corroborado por novas possibilidades técnicas decorrentes da segunda revolução 

industrial: a motorização e a grande mecanização. Tais avanços da motomecanização 

aliados aos processos de quimificação (uso de adubos minerais e produtos químicos 

para tratamentos sanitários vege tais e animais), de melhoramento genético vegetal e 

animal, de especialização produtiva dos estabelecimentos agrícolas (a partir do 

estabelecimento de cadeias industriais a montante - indústrias extrativas, mecânicas e 

químicas - e a jusante - indústrias de armazenamento, transformação e 

comercialização - das atividades agrícolas) e, ainda, da crescente divisão horizontal 

(inter-regional) e vertical (entre produção agrícola e atividades a montante e a 

jusante) do trabalho, resultaram na imensa mutação dos sistemas agrícolas até então 

praticados, caracterizando um movimento posteriormente denominado como a 

"segunda revolução agrícola" (MAZOYER e ROUDART, 2010). 

 

Alterações significativas experimentadas pela estrutura agrícola em todo o 

mundo, ao longo do século XX, levaram a profundas modificações nas relações de 

produção, na base técnica adotada e na gestão dos recursos naturais: Ao lado desse 

processo de avanço observa-se também o incremento de problemas decorrentes do 

modelo hegemônico de agricultura concebido na matriz da "segunda revolução 

agrícola”.  

 

Decuplicando a produção e quintuplicando a produtividade do 
trabalho, esse novo sistema agrícola e alimentar - composto por subsistemas 
especializados, que exploravam materiais biológicos selecionados, conforme as 
exigências - se mostrou capaz de alimentar de maneira pletórica toda uma 
população em que apenas uma ínfima fração deve ainda se dedicar às tarefas 
agrícolas. (MAZOYER e ROUDART, 2010). 

 

Entretanto, tais alterações começaram a manifestar suas limitações traduzidas 

por crises surgidas de problemas ligados às esferas econômicas, sociais e, 

notadamente, ambientais: 
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No entanto, os maiores triunfos, quando mal dominados, acabam 
sempre em excessos. A agricultura moderna será perigosa, como foram todas 
as novas agriculturas que a antecederam, enquanto o uso de novos meios e 
novos métodos de produção não forem confirmados para evitar os abusos e 
inconvenientes. (...) O excessivo desconhecimento e o menosprezo pelo passado, 
a demasiada pressa e a presunção inovadoras, a excessiva produtividade 
puramente quantitativa, as pouquíssimas precauções humanas, ecológicas e 
qualitativas conduzem, forçosamente, a longo prazo, à enorme concentração 
das atividades de cultivo e de criação, ao excessivo esvaziamento de várias 
regiões, gerando expressivo êxodo e desemprego (...). (MAZOYER e 
ROUDART, 2010) 

 

Mesmo ao início desse processo de concepção e prática de um novo modelo 

de sistema agrícola (altamente baseado em tecnologias nas áreas de 

motomecanização, química e genética) e ainda antes do movimento de expansão 

desse modelo aos países periféricos em relação aos centros desenvolvidos 

(movimento denominado como Revolução Verde i), alguns pesquisadores e 

estudiosos das questões envolvendo agricultura e ambiente já alertavam para as 

consequências indesejáveis desse novo modelo. Um exemplo disso foi o alerta que 

fez Sir Albert Howard, em seu interessante estudo desenvolvido na década de 1930, 

o qual culminou na publicação de destacado livro nomeado sugestivamente como 

"Um testamento agrícola"ii. Em seu estudo Sir Howard previu a inviabilidade de 

qualquer sistema agrícola que não tomasse em consideração, com a importância 

devida, o papel fundamental dos processos biológicos na manutenção da fertilidade 

dos solos, preconizando assim um olhar holístico para o processo de produção 

agrícola, contribuindo para o estabelecimento dos primeiros alicerces de uma ainda 

incipiente busca de mudança de paradigma na pesquisa e prática agrícola de sua 

época. 

  

                                                 
i A partir da década de 1950, o modelo da chamada "segunda revolução agrícola" transcende os 
limites dos países desenvolvidos e passa a ser amplamente difundido nos países então considerados 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Tal expansão ocorre na forma da difusão técnica, seguindo 
os moldes dos serviços do sistema de extensão rural dos EUA, fomentando a aplicação de "pacotes 
tecnológicos" que preconizavam o uso de sementes modificadas pelas técnicas de melhoramento 
genético e hibridação, tecnologias estas que, por sua vez, foram desenvolvidas partindo-se de 
pressupostos e contextos tecnológicos complementares e indispensáveis - a motomecanização e a 
química agrícola -, de forma a possibilitar a completa expressão dos benefícios de produtividade 
previstos pelo "pacote tecnológico" (MAZOYER e ROUDART, 2010). No caso brasileiro, a escolha 
do modelo de modernização da agricultura seguindo os preceitos da "Revolução Verde" foi resultante 
da consolidação prática da disputa política em torno das discussões sobre os rumos do 
desenvolvimento econômico do país. 
ii Publicação original intitulada "An Agricultural Testament" (Oxford University Press, London, 
1943). Edição brasileira publicada em 2007 (HOWARD, A. S. Um testamento agrícola. Tradução de 
E. L. Jesus. São Paulo: Expressão Popular, 2007).  
 



34 

 

 

Tomando-se esse contexto de evoluções e contradições é possível observar 

que, em conjunto com as discussões mais amplas sobre os rumos do 

desenvolvimento socioeconômico nos mais variados setores das atividades humanas, 

também na agricultura o conceito de sustentabilidade encontra terreno fértil de 

iniciativas na busca de sua aplicação, na tentativa de superação dos constrangimentos 

impostos pelo modelo atual do sistema agrícola hegemônico e suas limitações. 

 

Para alguns autores a ideia de sustentabilidade associada às questões de 

crescimento ou desenvolvimento econômico seria apenas uma extensão de um 

conceito que já vinha sendo construído em torno dos estudos da atividade agrícola. 

“Tudo indica que o lançamento da expressão desenvolvimento sustentável tenha tido 

como fonte de inspiração a noção de agricultura sustentável, pois esta já contava 

com alguma tradição nos debates dos agrônomos e dos agroeconomistas” 

(EHLERS, 1996: 125). 

 

No Brasil, algumas iniciativas recentes têm sido direcionadas no sentido da 

construção de políticas públicas concebidas sob a ótica do desenvolvimento rural 

sustentável.  

 

 Especificamente no contexto das políticas de reforma agrária se observa um 

grande esforço comunicação institucional dando notícias sobre a implantação de 

projetos de desenvolvimento sustentável associados às políticas de assentamentos 

rurais no território nacional. 

 

Entretanto, como exemplo do que ocorre com grande parte das iniciativas e 

das políticas públicas inspiradas nos preceitos da sustentabilidade, nem sempre a 

questão da saúde encontra-se explicitada como um dos focos centrais dos 

diagnósticos, das avaliações e das intervenções geradas por políticas de 

desenvolvimento rural sustentável. 

 

Da mesma forma, verifica-se que, por grande parte dos formuladores de 

políticas públicas, dos integrantes das redes sociotécnicas participantes das etapas de 

implantações e, ainda, dos atores sociais que constituem as populações-alvo de tais 

políticas, ainda é incipiente e restrita a percepção quanto aos efeitos e impactos 
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(positivos ou negativos) dos modos de produção agrícola na perspectiva da saúde 

ambiental das populações do campo. 

 

Assim, a pergunta geral que orientou o presente trabalho investigativo dirigiu-

se a buscar explicitar como são entendidas as inter-relações entre os aspectos de 

saúde ambiental e os modos de vida no campo, no âmbito do público-alvo que 

contribui na formulação e na prática de políticas que visam o desenvolvimento rural 

sustentável.  

 

Como resposta provisória ao problema formulado partiu-se da hipótese de 

que haveria certa "invisibilidade" das inter-relações entre mudanças nos modos de 

vida, promovidas sob o paradigma de sustentabilidade, e os aspectos de saúde 

ambiental e qualidade de vida das populações envolvidas, por parte dos diversos 

atores sociais dedicados às práticas de formulação e implantação de políticas 

públicas de desenvolvimento rural.  

 

De forma geral, os passos metodológicos adotados para a consecução desta 

pesquisa foram constituídos por duas etapas de realização, buscando-se, inicialmente, 

o desenvolvimento de uma reflexão teórica sobre alguns fundamentos que norteiam a 

construção de abordagens integradas sobre agricultura, saúde e ambiente (capítulo 4); 

os aspectos desafiantes da construção conceitual da noção de desenvolvimento 

sustentável (capítulo 5); e, ainda, a discussão sobre a noção de agricultura sustentável 

no contexto do reconhecimento do termo como parte de uma questão agrária atual e 

relevante (capítulo 6). Posteriormente, um segundo passo metodológico foi 

desenvolvido na direção de um trabalho de pesquisa empírica, visando o estudo de 

caso explanatório sobre a trajetória geral dos assentamentos rurais no Brasil e, em 

especial, o caso de alguns assentamentos denominados como Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável (assentamentos PDS) no Estado de São Paulo; 

desenvolvendo ainda um estudo empírico de caráter participativo, buscando o 

entendimento sobre a percepção dos impactos e efeitos que podem ser apropriados ao 

quadro de saúde das populações que são alvo de políticas públicas de 

desenvolvimento rural sustentável (capítulo 7). As conclusões sobre os aspectos 

identificados no estudo são apresentados ao final do trabalho (capítulo 8). 
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2 OBJETIVO 

 

 A provável “invisibilidade” das inter-relações envolvendo, por um lado, as 

formas de intervenção nos ambientes naturais, os modos de vida e a organização 

social, e de outro, o cenário resultante no que tange às questões de saúde das 

populações envolvidas, pode ser parte da explicação para o entendimento da ausência 

de um olhar mais integrado com a área da saúde, por parte dos formuladores de 

políticas públicas nas diversas áreas dedicadas ao desenvolvimento rural.  

 

A reflexão sobre este quadro inspirou a realização da presente pesquisa, com 

o objetivo de conhecer as dinâmicas dos modos de vida e trabalho nos Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS) em assentamentos de reforma agrária, no 

Estado de São Paulo, em especial, visando identificar o cenário de saúde ambiental 

daquelas comunidades, a partir da própria percepção das famílias assentadas e de 

outros atores sociais envolvidos. 
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3. METODOLOGIA 

 

Um primeiro ponto de reflexão frente aos aspectos metodológicos do estudo 

diz respeito ao referencial básico de aproximação frente ao objeto de estudo. Neste 

contexto a opção escolhida repousa na abordagem ecossistêmica apresentada por 

FORGET e LEBEL (2001). 

 

Tal abordagem nasce da observação de que no último quarto de século os 

desenvolvimentos e estudos em saúde pública ampliam seus escopos de interesse 

para as questões ecológicas e globais. De forma similar, as reflexões teóricas e as 

experiências práticas de gestão de recursos naturais passam a incorporar os desafios 

trazidos pela inclusão dos fatores sociais e econômicos, como parte de sua agenda. 

 

Desta forma, estes campos de conhecimento – saúde e ambiente - começam a 

percorrer uma trajetória de integração em seus desenvolvimentos teóricos e 

empíricos, traduzidos por novas abordagens de pesquisa e intervenções. 

 

Estas duas áreas do conhecimento iniciam assim a construção de uma 

metáfora: o "ecossistema saudável". Tal metáfora inspira a proposição da abordagem 

ecossistêmica para as questões de saúde, ambiente e sociedade, como uma visão 

holística que coloca o ser humano no centro das considerações sobre 

desenvolvimento, ao mesmo tempo em que busca garantir a durabilidade do 

ecossistema do qual o próprio ser humano faz parte (Figura 1). 
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Figura 1 - A abordagem dos "ecossistemas saudáveis".  

 
Fonte: modificado de FORGET e LEBEL, 2001. 

Notas: 

a) A abordagem clássica de manejo dos recursos atribui maior importância aos fatores econômicos e 
de aspirações da comunidade, em comparação com outras formas mais profundas de manejo 
ambiental. 
b) A abordagem ecossistêmica atribui importância equivalente para estas três áreas, e promove o 
ecossistema saudável através de seu manejo de forma sustentável.  

 

 

Conforme sintetizam FORGET e LEBEL (2001), “a abordagem 

ecossistêmica para a saúde humana, derivando dessa metáfora, constitui-se, 

sobretudo, como uma abordagem sistêmica da saúde. Ela delimita as áreas de alta 

prioridade para o manejo integrado dos recursos do ecossistema: o ambiente, a 

comunidade e a economia. Este foco permite os usuários desta abordagem 

ecossistêmica possam explorar os relacionamentos entre os diferentes componentes 

de um ecossistema, na identificação dos determinantes mais importantes para a 

saúde humana, e na estimativa do impacto da atividade humana para a 

sustentabilidade do ecossistema. Assim, esta abordagem inovativa coloca o ser 

humano defronte e no centro das questões relacionadas ao desenvolvimento.” 

(FORGET e LEBEL, 2001: 35) 
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O conceito sobre ecossistema é central nesta abordagem. E mesmo diante das 

grandes controvérsias, ainda não encerradas, sobre qual seria a concepção mais 

precisa, FORGET e LEBEL (2001) salientam que há, no mínimo, o consenso de que 

a ideia de ecossistema implica a presença de um conjunto de diferentes organismos 

vivos que interagem em seus ambientes físicos. Dentre as concepções baseadas na 

metáfora dos ecossistemas saudáveis, os autores destacam o conceito de “hierarquias 

aninhadas” concebido como representação dos elementos e da dinâmica constituinte 

de um ecossistema (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - O ecossistema como “hierarquias aninhadas”.* 

 
Fonte: modificado de FORGET e LEBEL, 2001. 
* Nesta representação os vários elementos de um ecossistema estão interconectados, em influência 
recíproca, e configurando diferentes quadros de impactos à saúde. Cada um dos elementos apresenta 
sua própria conjunção de fatores ambientais, culturais e econômicos, podendo modificar e influenciar 
fatores e elementos dos demais nichos. 

 

 

Entretanto o uso dessa metáfora apresenta limitações e ainda não encerra os 

debates sobre o conceito, uma vez que a ideia de “ecossistema como um organismo 

vivo” apresenta-se como uma analogia baseada no princípio da homeostase, 

envolvendo mecanismos de autorregulação, maximização das trocas energéticas, 



40 

 

 

capacidade reprodutiva, enfim, elementos que se constituem como estratégias de 

sobrevivência a promover e manter o estado ótimo de equilíbrio dos organismos 

vivos, sobre a base dos parâmetros genéticos. Todavia, alguns autores refutam esta 

ideia de comparação com “organismos vivos”, uma vez que não há nenhum sistema 

de controle que esteja coordenando os mecanismos de todo o conjunto de 

componentes bióticos e abióticos de um ecossistema. Sobre este aspecto FORGET e 

LEBEL (2001) salientam ser intrigante observar que, desde os primeiros seres 

humanos que se dedicaram às práticas agrícolas, há dez mil anos atrás, a humanidade 

não tem poupado esforços no sentido de atuar de forma semelhante a um “sistema de 

controle” intrínseco. (FORGET e LEBEL, 2001: 12). 

 

A escolha conceitual sobre “ecossistema saudável” praticada por FORGET e 

LEBEL (2001) repousa na proposição de Constanza i. Nesta visão, um ecossistema 

está saudável e não sofre da “síndrome de esgotamento” na medida em que se 

mantenha ativo e possa conservar sua organização e autonomia ao longo do tempo. 

Tal abordagem é interessante, tendo em vista que não se refere apenas às qualidades 

iniciais de um ecossistema, mas pode ser adaptável aos ecossistemas que já têm sido 

influenciados pela atividade humana, a exemplo dos agroecossistemas, ou os 

sistemas urbanos, dentre outros, também influenciados em consequência da ação de 

fatores de natureza antrópica. 

 

FORGET e LEBEL (2001) consideram ser difícil dissociar o estado de saúde 

de determinado ecossistema e o estado de saúde dos seres humanos ali presentes. 

Para tanto, salientam o papel da pesquisa para a caracterização das ligações entre a 

degradação ambiental e os impactos à saúde humana. Neste sentido, um conceito de 

pesquisa interativa dentro da abordagem ecossistêmica para a saúde humana é 

apresentado pelos autores, os quais destacam dois principais aspectos devem ser 

considerados na aplicação da abordagem: um melhor entendimento dos 

determinantes de saúde e uma melhor apreciação das respostas sociais sobre tais 

determinantes. Eles identificam também que, em termos de desenvolvimento 

internacional, linhas de pesquisa nesse escopo têm sido desenvolvidas, buscando 

identificar oportunidades para mudanças e, ainda, o desenvolver e o testar 

intervenções que possam vir a aperfeiçoar tais mudanças. Neste contexto, a 
                                                 

i CONSTANZA, R. et al. Predictors of ecosystem health. In: RAPPORT, D. e tal. (Ed.) Ecosystem 
Health. Malden, Oxford, London, Edinburgh, Carlton, U.K.: Blackweel Science, 1998: 24-50. 



41 

participação comunitária desenvolve papel importante no projeto de pesquisa, na 

medida em que pode mobilizar um corpo de conhecimentos disponíveis para o 

empoderamento das comunidades na direção de seus processos de transformações 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Uma estratégia interativa de pesquisa para a promoção da saúde. 

 
Fonte: modificado de FORGET e LEBEL, 2001. 

 

 

Os aspectos de reflexão teórica e de produção dissertativa, relativas ao 

objetivo geral da pesquisa, explorando as inter-relações entre saúde – ambiente – 

desenvolvimento rural sustentável, foram desenvolvidos a partir do enfoque proposto 

por FORGET e LEBEL (2001). 

 

A abordagem metodológica proposta por YIN (2005) foi mobilizada para a 

consecução de estudo de caso explanatório e descritivo, discorrendo sobre os 

“Projetos de Desenvolvimento Sustentável” em assentamentos rurais administrados 

pelo INCRA, no Estado de São Paulo. 
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Conforme observa YIN (2005), a escolha da metodologia de estudo de caso 

como estratégia de pesquisa compreende um método abrangente tratando: da lógica 

de planejamento; das técnicas de coleta de dados; e, das abordagens específicas à 

análise dos mesmos. Nesse sentido, o estudo de caso não é nem uma tática para a 

coleta de dados, nem simplesmente uma característica do processo de planejamento 

do estudo em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente. 

 

Ainda segundo o autor, alguns fatores são de grande importância na 

diferenciação e escolha do método de pesquisa adequado. Cada estratégia apresenta 

vantagens e desvantagens próprias, dependendo basicamente de três condições: o 

tipo de questão da pesquisa; o controle que o pesquisador possui sobre os eventos 

contemporâneos efetivos; e o foco em fenômenos históricos, em oposição a 

fenômenos contemporâneos (YIN, 2005). 

 

O estudo de caso representa a estratégia preferida quando se colocam 

questões do tipo “como” e “por que”; quando o pesquisador tem pouco controle 

sobre os acontecimentos; ou, ainda, quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real:  

 

Em todas essas situações, a clara necessidade pelos estudos de caso 
surge do desejo de se compreender fenômenos sociais complexos (...) o estudo 
de caso permite uma investigação para se preservar as características 
holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real – tais como ciclos de 
vida individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças 
ocorridas em regiões, relações internacionais e a maturação de setores 
econômicos  (YIN, 2005:20). 

 

As situações descritas por YIN (2005) estão presentes no contexto de 

formulação deste estudo, tendo em vista o fato de que as experiências dos Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável nos assentamentos rurais do INCRA em São Paulo 

configuram experiências recentes, tomadas a partir do ano de 2004, somadas aos 

propósitos da abordagem holística do enfoque ecossistêmico (FORGET e LEBEL; 

2001), antes detalhado, o qual se coloca como método geral de abordagem a inspirar 

os demais passos metodológicos. 

 

O quadro geral dos assentamentos rurais administrados pelo INCRA no 

Estado de São Paulo, por ocasião do delineamento inicial do estudo, em agosto de 
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2008, apresentava 89 projetos implantados, dentre os quais haviam 13 unidades 

caracterizadas como assentamentos da modalidade PDS (Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável) (INCRA, 2008a). 

 

Tomando em conta as limitações de caráter logístico e de horizonte temporal 

para o desenvolvimento desta pesquisa, foram selecionados projetos de 

assentamentos agrupados, com localização próxima à região central do estado, 

envolvendo quatro experiências de assentamentos com “Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável” (PDS), localizados nos municípios de São Carlos, 

Descalvado, Ribeirão Preto e Serrana; e, ainda, dois assentamentos convencionais, 

denominados “Projetos de Assentamento” (PA), localizados nos municípios de 

Araraquara e Bocaina. 

 

Outro fator relevante para a seleção desta área de estudo está relacionado com 

o fato de que nessa região encontra-se a experiência mais madura dentre os projetos 

PDS implantados no Estado de São Paulo, a saber, o PDS Sepé Tiarajú, localizado no 

Município de Serrana. Este projeto é também o mais antigo no Estado de São Paulo, 

característica esta que foi tomada como indício de um provável contexto mais 

consistente para o desenvolvimento do estudo de caso.  

 

A ideia de agregar ao estudo alguns projetos de assentamentos convencionais, 

fora do modelo dos PDS, baseou-se na possibilidade do recolhimento de subsídios 

diferenciados sobre as dificuldades e os contextos enfrentados por assentamentos de 

uma mesma região do Estado de São Paulo, com o mesmo tipo de contexto 

socioeconômico e territorial, porém com formas e concepções de desenvolvimento 

próprias.  

 

A Tabela 1, a seguir, apresenta as características gerais do universo da 

pesquisa, e a Figura 4 mostra a localização espacial dos municípios que sediam os 

assentamentos selecionados para estudo. 
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Tabela 1 - Características gerais dos assentamentos PDS (Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável) e PA’s (Projetos de Assentamento) 
selecionados para o estudo. 

Município Assentamento 
Data de 
criação Área (ha) 

Nº de 
famílias 

assentadas 

Araraquara PA Bela Vista do Chibarro  27/07/90 3.427,5 222 

Serrana PDS Sepé Tiarajú  20/09/04 797,7 80 

São Carlos PDS Santa Helena 27/12/05 98,8 14 

Bocaina PA Fortaleza  13/03/06 268,5 29 

Descalvado PDS Comunidade Agrária 21 de Dezembro  16/10/06 256,5 18 

Ribeirão Preto PDS Da Barra  20/06/07 1.548,5 462 

Total   6.397,44 825 
Fonte: INCRA, 2012a. 

 

 

Figura 4 - Municípios do Estado de São Paulo com projetos de assentamentos PDS 
(Projeto de Desenvolvimento Sustentável) e PA’s (Projetos de 
Assentamento) selecionados para o estudo. 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir de INCRA, 2012a. 
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Para o trabalho de investigação e sistematização da percepção dos diversos 

atores sociais envolvidos nos projetos "PA" (Projeto de Assentamento) e “PDS” 

(Projeto de Desenvolvimento Sustentável), no que se refere às inter-relações entre os 

modos de vida e a saúde ambiental, a escolha metodológica para o trabalho de campo 

mobilizou o uso de técnicas e estratégias inspiradas nos princípios da pesquisa-ação 

participativa (THIOLLENT, 1986), com a realização de oficinas de trabalho com 

atores sociais, no contexto dos assentamentos, e com entrevistas semi-estruturadas, 

para utilização junto a mediadores nos trabalhos de interlocução técnica e de 

organização social nos assentamentos (VIEZZER e OVALLES, 1994; BUARQUE, 

2008). 

 

Segundo BUARQUE (2008), as oficinas de trabalho com atores sociais 

representam um método valioso de consulta estruturada ao contexto social estudado, 

colaborando na organização da construção coletiva da percepção da realidade, 

estabelecendo bases para a ação futura dirigida por prioridades. Concebida como 

instrumento para coleta de informações e conhecimento do objeto pesquisado, a 

oficina de trabalho deve servir como instrumento de captação e organização da 

percepção dos atores participantes, além de promover a negociação das visões 

diferenciadas, partindo da interlocução entre os participantes, na abordagem de seus 

problemas e potencialidades.  

 

Ainda segundo BUARQUE (2008), preconiza-se o uso de instrumentais de 

apoio para as atividades das oficinas participativas, através da mobilização de 

técnicas de visualização e flexibilidade em painéis, sintetizando a manifestação do 

pensamento que é transcrito em cartões (tarjetas) e compartilhado com o grupo. Com 

isto torna-se possível organizar e sistematizar a reflexão e a discussão do grupo de 

forma dinâmica e compartilhada. 

 

Seguindo o exemplo do que também ocorre na utilização de outras técnicas 

instrumentais de coleta de dados qualitativos, como no caso dos grupos focais, outro 

ponto de interesse na exploração das experiências dos participantes das atividades de 

grupo diz respeito ao fato de que as discussões sobre cada uma das diferentes 

vivências e opiniões oferecem uma dinâmica mais viva na atividade do grupo: por 

um lado há mais motivação entre os participantes, ao discutirem e contraporem suas 
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experiências, por outro lado pode haver relutância nas manifestações de desafio das 

opiniões alheias. A ênfase nas perspectivas traz à luz as atitudes, opiniões e 

experiências, no sentido de dar visibilidade não somente ao pensamento dos 

participantes sobre determinada questão, mas, sobretudo, indica o “como” eles 

constroem tais concepções e significados. Tais aspectos não podem ser revelados 

sem que haja um contexto de dinâmica de interação de grupo (MORGAN, 1987). 

 

As atividades das oficinas de trabalho foram desenvolvidas mobilizando 

também as contribuições da abordagem do "Diagnóstico Rural Participativo -DRP", 

inicialmente apresentado por CHAMBERS (1983), mas posteriormente desenvolvido 

por diversos autores e, de forma geral, abarcado como importante tecnologia social 

para os esforços de fomento e desenvolvimento rural, tendo ainda seu uso 

preconizado por diversos organismos das Nações Unidas que trabalham questões 

envolvendo meio rural e comunidades, a exemplo da Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). 

 

Conforme aponta GUIVANT (1997), o trabalho de Robert Chambers 

representa um marco na redefinição das abordagens em investigações e intervenções 

visando o desenvolvimento rural, alterando o entendimento e as práticas de trabalho 

com agricultores, a partir da crítica ao modelo dominante, desde a década de 1970, 

que orientou as iniciativas de transferência de tecnologia inspiradas no vetor da 

"Revolução Verde".  

 

O termo “Diagnóstico Rural Participativo – DRP” descreve uma crescente 

família de abordagens e métodos utilizados em estudos e intervenções sobre 

desenvolvimento rural, os qua is trazem também como escopo a dinamização do 

empoderamento das comunidades; a promoção da troca e a potencialização dos 

conhecimentos locais e, ainda, a análise sobre os meios e condições de vida para fins 

de planejamento e a ação comunitária. Como aplicações mais comuns, o DRP tem 

sido empregado nas atividades de pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986), nos estudos 

de análises dos agroecossistemas, na antropologia aplicada e nas pesquisas de 

campos sobre os sistemas agrícolas. Nesta abordagem, as formas de investigação, as 

trocas e as análises são abertas, mobilizando uma variedade de técnicas e dinâmicas 

de grupos com visualizações e compartilhamento de informações, como instrumentos 
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para a investigação participativa (ANYAEGBUNAM et al.; 2008; CARVALHO, 

2006). 

 

São diversas as técnicas e ferramentas preconizadas no âmbito geral das 

metodologias de trabalhos participativos e, em especial, nas atividades de 

"Diagnóstico Rural Participativo - DRP". Cada um desses recursos instrumentais foi 

concebido com algumas indicações de uso, de acordo com os objetivos do trabalho 

participativo (FAO, 1999). Desse contexto amplo de opções, foram selecionados 

alguns instrumentos para o trabalho nas oficinas participativas, tomando-se em conta 

os temas da investigação, o horizonte de tempo para a realização das oficinas e o 

perfil do público participante. Assim, foram escolhidas as seguintes ferramentas: a 

linha do tempo; os mapas de recursos naturais e comunitários; e a árvore de 

problemas.  

 

A "linha do tempo" se caracteriza por uma lista de eventos marcantes na 

história da comunidade, recuperando e identificando tendências passadas, eventos, 

problemas e superações vividas pela comunidade. Os "mapas de recursos" são 

desenhos realizados com o intuito de construir uma visão compartilhada da dimensão 

espacial da comunidade e suas relações com o modo de vida local.  As Figuras 5 e 6, 

a seguir, ilustram com exemplos, o resultado final da aplicação das ferramentas de 

"mapa de recursos" e "árvore de problemas", em suas variadas possibilidades 

temáticas (VERDEJO, 2006; ANYAEGBUNAM et al., 2008). 
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Figura 5 - Exemplo ilustrativo de uso e aplicação da ferramenta denominada como 
"mapas de recursos", em comunidade rural.  

 
Fonte: modificado de VERDEJO, 2006. 



49 

Figura 6 - Exemplo ilustrativo de uso e aplicação da ferramenta denominada como 
"árvore de problemas", em discussão temática sobre segurança 
alimentar. 

 
Fonte: modificado de ANYAEGBUNAM et al., 2008.  

 

 

Os aspectos do cenário de saúde ambiental trabalhados, no âmbito da 

estratégia de investigação através das oficinas de trabalho com atores foram baseados 

nos tópicos que constituem o olhar da Atenção Primária Ambiental - APA (OPAS, 

1999), a saber: a) saneamento básico; b) manejo de resíduos; c) combate à erosão e 

ao desmatamento; d) manejo de pragas e uso de agrotóxicos; e) proteção dos 

mananciais; f) controle de zoonoses, e g) saúde do trabalhador. Estes foram os temas 

principais trabalhados nas oficinas, durante a atividade de aplicação do instrumento 

denominado como "árvore de problemas".  
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Os procedimentos da investigação seguiram a observação dos requisitos 

preconizados pela resolução nº 196/96 i, do Conselho Nacional de Saúde, no tocante 

aos aspectos relacionados às questões éticas da pesquisa envolvendo seres humanos 

(Anexos 1, 2 e 3). 

  

                                                 
i (BRASIL, 1996b) 
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4 AGRICULTURA, SAÚDE E AMBIENTE: APROXIMANDO 

ABORDAGENS 

 

 

É no âmbito dessa história de coevolução da natureza e da espécie humana 

que as questões de saúde emergem, manifestadas em suas diversas dimensões, ao 

longo dos diferentes estágios de tal processo coevolutivo, mediados em suas 

interfaces de construção social, institucional, econômica e territorial.  

 

ROSEN (1994) destaca a dimensão histórica e social dessa trajetória quando 

afirma: 

 

Conhecer a História ilumina o interesse público pela saúde. Os homens 
tiveram sempre que enfrentar problemas de saúde nascidos de atributos e 
carências de sua natureza. E com base nessa necessidade da vida social, se 
desenvolveu, com uma clareza crescente, o reconhecimento da importância 
notável da comunidade para promover a saúde, e prevenir e tratar a doença. A 
suma dessa consciência é o conceito de Saúde Pública. (ROSEN, 1994: 25).  

  

De fato, um conceito sobre saúde pode ser construído a partir de diversas 

perspectivas, variando desde expressões que buscam a objetividade trazida pela ótica 

das taxas de mortalidade e morbidade, até as conceituações mais subjetivas que 

incorporam aspectos idealizados da natureza humana e das sociedades 

(TULCHINSKY e VARAVIKOVA, 2000). 

 

Conforme aponta RIBEIRO (2004), as preocupações envolvendo as relações 

entre ambiente, saúde e sociedade remontam o período da Antiguidade Clássica, 

estando presente nas raízes do determinismo ambiental ou environmentalism, 

observável nos escritos de Hipócrates; em especial na obra Dos Ares, das Águas e 

dos Lugares, que já trazia registros fazendo referência aos aspectos ambientais como 

determinantes das doenças. A influência desta concepção compõe a base da 

construção da saúde pública, na medida em que esta, “como disciplina prática de 

política sociosanitária, inclusive hoje em dia, é herdeira do ambientalismo 

Hipocrático” (RIBEIRO, 2004:72) 

Desenvolvendo um breve relato sobre a evolução histórica da relação saúde-

ambiente e das práticas de saúde ambiental, RIBEIRO (2004) percorre a trajetória 
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que se inicia em Hipócrates, com o reconhecimento da influência ambiental no 

desencadeamento das doenças; seguindo com a incorporação da visão geográfica e 

seus elementos relacionados ao clima, a vegetação e a hidrografia e as contribuições 

da engenharia e da administração, desenvolvidas durante o império romano; 

percorrendo um grande período de retrocesso dessa trajetória, durante a Idade Média; 

e finalmente transpondo uma fase de transição entre os séculos XVI e XVIII, quando 

se sucede a retomada, ainda discreta, dos estudos das inter-relações saúde ambiente. 

 

A influência da teoria dos miasmas, de origem hipocrática, prevaleceu no 

pensamento e nas práticas da saúde pública até meados do século XIX, sendo 

revolucionada por um novo paradigma iniciado com as descobertas de Claude 

Bernard, em 1817, somadas às descobertas dos pioneiros epidemiologistas e 

bacteriologistas (Snow, Pasteur, Koch, dentre outros) no desenvolvimento da 

denominada teoria dos germes (TULCHINSKY e VARAVIKOVA, 2000). 

 

O paradigma fundado nas relações hospedeiro-agente-ambiente prevaleceu de 

forma hegemônica até a metade do século XX. Nesta visão o agente é visto como 

causa direta das doenças. O ambiente representa um fator duplo de influência, 

envolvendo a susceptibilidade do agente e também do hospedeiro. Conforme 

observam TULCHINSKY e VARAVIKOVA (2000), tal concepção, de certa forma, 

incorpora as duas antecedentes, relativas à teoria dos miasmas e do contágio. 

 

Na segunda metade do século XX, uma visão expandida da teoria hospedeiro-

agente-ambiente ampliava e detalhava cada um dos componentes presentes nesta 

inter-relação, visando abordar a complexidade trazida pelos fenômenos relacionados 

às manifestações das doenças crônicas, as quais, com os avanços e sucessos das 

intervenções da saúde pública em relação às doenças infectocontagiosas 

(especialmente nos países desenvolvidos), passam a ocupar a agenda de 

preocupações das políticas de saúde pública (TULCHINSKY e VARAVIKOVA, 

2000). 
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Na busca de um olhar mais abrangente nas relações entre ambiente, saúde e 

sociedade, novas visões e campos de estudos e intervenções passam a ser discutidos 

e desenvolvidos, a exemplo do que se realizou em novembro de 1995, a partir de um 

encontro técnico promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a 

temática dos “novos desafios para a saúde”, concebendo a abordagem denominada 

como “A Nova Saúde Pública” (TULCHINSKY e VARAVIKOVA, 2000). 

 

Apresentada mais como uma extensão da visão tradicional de saúde pública, 

essa abordagem preconiza a reunião dos esforços da sociedade na direção do 

desenvolvimento de políticas públicas de saúde: na promoção da saúde, na prevenção 

de doenças, no fomento da equidade social, na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável; mas vai além quando pretende aprofundar a visão tradicional, 

expandindo suas funções para questões contemporâneas ligadas à equidade no acesso 

aos serviços de saúde, às questões ambientais, às questões de governança política e 

na temática do desenvolvimento econômico e social (NCAYIYAN et al., 1995,  apud 

TULCHINSKY e VARAVIKOVA, 2000) i. 

 

MINAYO-GÓMEZ e MINAYO (2006) salientam os vários enfoques que têm 

sido desenvolvidos para a análise das complexidades das relações ambiente-saúde-

sociedade e para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 

 

FREITAS et al. (2007), descrevendo os desenvolvimentos e aplicações 

recentes de estudos baseados em abordagens ecossistêmicas, na América Latina, 

destacam os diversificados significados que, em termos gerais, podem ser atribuídos 

ao conceito de "enfoque ecossistêmico". Os autores salientam ainda dois aspectos 

considerados como característicos da metodologia: o direcionamento a problemas em 

âmbito local e regional; e o pluralismo como estratégia básica das pesquisas. 

Ademais, a valorização do trabalho participativo e não dissociação entre as etapas de 

pesquisa e análise constituem outros pontos relevantes destas linhas de estudos e 

intervenções. 

  

                                                 
i NCAYIYANA, D.; GOLDSTEIN, G.; GOON, E.; YACH, D. New Public Health and WHO's 

Ninth General Program of Work: A Discussion Paper . Geneva: World Health 
Organization, 1995. In: TULCHINSKY, T. H. ; VARAVIKOVA, E. A. The New Public 
Health: An Introduction for the 21St Century. San Diego: Academic Press, 2000. 882 p. 
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Uma visão sintética destas evoluções também aparece na proposta de 

abordagem oferecida por FORGET e LEBEL (2001), conforme Quadro 1, a seguir: 

 

 

Quadro 1 - A evolução da visão sobre Saúde Pública no  Canadá e outros locais, a 
partir de cinco documentos chaves publicados entre 1974 e 1994. 

 
Documento*  

 

 
Temas principais 

 
 

New Perspective for Health of 
Canadians (Relatório Lalonde, 

1974)1 
 

 
Um conceito global de saúde. 
Quatro elementos principais: a) b iologia humana;              
b) ambiente; c) estilo de vida; e d) organização da saúde. 

 
Objectif Santé: rapport Du comitê 

d’éttude sur la promotion de la santé 
(Relatório Rochon, 1984)2 

 
Uma abordagem ecológica para a saúde: 
-  saúde como resultado de um processo de adaptação de um 

indivíduo e seu ambiente; 
-  reforça a noção de multiplicidade dos fatores 

determinantes de saúde e da complexidade de suas 
interações no tocante à saúde. 

 
 

Health for all: master plan for health 
promotion (EPP, 1986)3 

 
Saúde é um recurso. 

Três mecanismos para a promoção da saúde: a) iniciativa 
pessoal; b) suporte comunitário; e c) ambiente saudável. 
Três aplicações estratégicas: a) participação pública;  
b) melhoria dos serviços comunitários de saúde; e  
d) coordenação das políticas de saúde pública 
 

 
Ottawa Charter for Health Promotion 

(WHO, 1986)4 

 
Intervenções para a promoção da saúde: 

- preparação de uma política sólida de saúde; 
- criação de ambientes favoráveis; 
- fortalecimento da ação comunitária;  
- potencialização das habilidades individuais,;  
- redirecionamento dos serviços de saúde. 
 

 
Strategies for improving public 

health: investing in the health of 
Canadians 

(Federal/Provincial/Territorial 
Advisory Committee on Public 

Health, 1994)5 

 
Estratégias de melhoria da Saúde Pública: 

- levar em conta as cinco categorias de determinantes da 
saúde: ambiente social e econômico; ambiente físico; 
estilos de vida pessoal, capacidades e habilidades 
pessoais; e serviços de saúde; 

-  aplicação para toda a população. 
 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de FORGET e LEBEL, 2001. 
Notas: 1 LALONDE, M. Nouvelle perspective de la santé dês Canadies: Un document de travail. Gouvernement 

du Canada, Ottawa: ON/Canada, 1974.  2 COMITÉ D’ÉTUDE SUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ. 
Objectif Santé. Rapport du comitê d’étude sur la promotion de la santé. Conseil des affaires sociales et de la 
famille, Gouvernement du Québec, Québec, Canada, août 1984.  3 EPP, J. La santé pour tours: plan d’ensemble 
pour la promotion de la santé. Santé et bien-être social. Canada, 1986. 4  WORLD HEALTH ORGANIZATION. 
Health Promotion: Ottawa Charter. International Conference on Health Promotion, Ottawa, 17-21 November, 
1986. Geneva, Switzerland: WHO, 1986. 5 COMITÉ CONSULTATIF FÉDÉRAL-PROVINCIAL-
TERRITORIAL SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION. Stratégies d’amélioration de la santé de la 
population: investir dans la santé des Canadiens. Préparé pour la réunion des Ministres de la santé, Halifax 
(Nouvelle Écosse), 14 et 15 septembre 1994. Ottawa, ON, Canada: Ministre d’Approvisionnements et Services 
Canada, 1994.   
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Ao tratar a dimensão social como um dos aspectos fundamentais da pesquisa 

e análise, o enfoque ecossistêmico guarda relação com os métodos inspirados pelo 

olhar sobre os determinantes sociais em saúde, em especial quando estes últimos são 

tomados para além de uma visão restrita de determinação exclusiva, aceitando, por 

exemplo, o paradoxo de que tratam ZIONI e WESTPHAL (2007), quando observam 

que, ao se buscar acionar a prática social, torna-se necessária uma reflexão mais 

apurada sobre as inter-relações envolvendo sujeito, estrutura, sistema e ator. 

 

Tomando-se como objeto de estudo os aspectos de saúde ambiental no campo 

e suas inter-relações com o desenvolvimento rural sustentável fica evidente a 

necessidade de se contar com um enfoque ampliado do conceito de saúde, sob o qual 

se possam levar em consideração as dimensões de análise propostas pela abordagem 

ecossistêmica, tendo em vista que, neste contexto de vida e trabalho no campo 

brasileiro, as complexidades nas inter-relações entre ambiente, saúde e sociedade, e, 

ainda, as características de vulnerabilidade de que tratam MINAYO-GÓMEZ e 

MINAYO (2006) constituem fatores presentes de forma importante nessa realidade. 
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5 DESAFIOS CONCEITUAIS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

SOBRE A NOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

As ideias iniciais que contribuíram para a construção da noção de 

desenvolvimento sustentável tiveram suas origens estabelecidas na década de 60, a 

partir do surgimento dos primeiros movimentos de opinião pública direcionados ao 

reconhecimento dos desafios colocados pelas questões ambientais em relação à 

manutenção e ao desenvolvimento da vida com qualidade. 

 

Em 1962, Rachel Carson, bióloga e escritora americana dedicada aos 

problemas relacionados à conservação da natureza, preservação ambiental e à 

qualidade de vida, publica seu trabalho pioneiroi abordando os efeitos dos 

agrotóxicos para a saúde humana e para a contaminação ambiental. A repercussão 

dos estudos de Carson faz despertar uma nova consciência pública sobre a temática 

ambiental, desencadeando mudanças institucionais importantes que influenciaram 

políticas governamentais e movimentos sociais na direção da sintonia com as 

questões ambientais. 

 

Alguns anos mais tarde, ao início da década de 1970, o chamado Relatório de 

Founexii produzido como documento preparatório para a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em 1972, em Estocolmo, traz a atenção 

internacional para as questões ambientais e expõe ao debate posições extremas, na 

busca de construir uma visão intermediária entre aqueles denominados por SACHS 

(1993) como “malthusianos” - para os quais o mundo já estaria com população acima 

dos limites da capacidade de suporte e, portanto, condenado ao desastre pela 

exaustão ambiental - e “cornucopianos”, os crédulos do “ajuste tecnológico” como a 

saída para os constrangimentos ao crescimento. 

  
                                                 

i CARSON, Rachel Silent Spring. London: Penguin Books, 1999. 
 
ii Os trabalhos desenvolvidos na Conferência de Estocolmo, em 1972, foram precedidos de um importante 
seminário organizado como evento preparatório à conferência, ocorrido em Founex, na Suíça, em 1971. O 
relatório produzido no evento, conhecido como "Relatório de Founex" é considerado com um dos primeiros 
documentos de fóruns internacionais sobre economia e desenvolvimento que aborda as inter-relações entre 
ambiente e desenvolvimento. O relatório serviu também como importante subsídio para identificação das 
diferenças conceituais em torno do tema, envolvendo os países desenvolvidos e em desenvolvimento mobilizados 
pelas discussões à época (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 1981). 
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Os resultados iniciais dos esforços de mudanças de paradigma são ampliados 

e potencializados ao longo da década de 1980, possibilitando a inserção definitiva da 

dimensão ambiental na agenda das discussões e das controvérsias mundiais sobre os 

rumos do desenvolvimento. A publicação do Relatório Brundtland i, em 1987, 

constitui um indicativo robusto de tal inserção. Seu conteúdo é aprofundado e 

ampliado nas reflexões subsequentes desenvolvidas pela comunidade internacional, a 

exemplo dos documentos resultantes da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a RIO-92, com destaque para a Agenda 21 ii. 

 

Nas duas décadas seguintes à Conferência da RIO-92 se observa uma 

crescente ampliação dos debates e das tentativas de aplicações conceituais e 

operacionais de uma agenda ambiental, em âmbitos locais e globais, envolvendo o 

desafio de sua inserção indissociável ao contexto dos rumos e decisões afetas às 

esferas dos planos de desenvolvimento econômico e social. 

 

Uma perspectiva temporal das principais evoluções e conquistas, no âmbito 

da governança internacional e das políticas públicas, envolvendo questões sobre o 

desenvolvimento econômico e suas inter-relações com a dimensão socioambiental, 

ilustra a crescente inserção, visibilidade e atualidade do tema (Figuras 7 e 8). 

 

  

                                                 
i World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 
1987). Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, oferecido 
como subsídios e tornado parte integrante dos documentos aprovados pela 42ª Assembleia Geral das Nações 
Unidas. Seu conteúdo foi publicado no Brasil, em versão traduzida do ingles, sob o título de "Nosso futuro 
comum".  (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro 
comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991.) 
 
ii UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT . Agenda 21 - 
Rio Declaration .   Rio de Janeiro: United Nations, 1992.   Disponível em: < http://www.un-
documents.net/agenda21.htm >. 
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Figura 7 - Breve linha cronológica de eventos globais envolvendo a evolução 
conceitual e as aplicações da temática da sustentabilidade - 1961 a 1992. 

 
Fonte: modificado de Earth Summit 2012. 
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Figura 8 - Breve linha cronológica de eventos globais envolvendo a evolução 
conceitual e as aplicações da temática da sustentabilidade - 1993 a 2011. 

 
Fonte: modificado de Earth Summit 2012. 
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É neste contexto que o conceito de ecodesenvolvimento i começa a ser 

estabelecido, preconizando uma perspectiva inovadora no pensamento econômico e 

social: a premência de uma nova visão sobre o desenvolvimento humano, diante da 

constatação concreta de insuficiência das estratégias, políticas e práticas 

socioeconômicas baseadas nas premissas de que o crescimento econômico, como 

condição única, poderia criar bases de superação dos crescentes problemas de 

natureza social e ambiental que afligem a humanidade. 

 

O desenvolvimento e o meio ambiente estão indissoluvelmente 
vinculados e devem ser tratados mediante a mudança do conteúdo, das 
modalidades e das utilizações do crescimento. Três critérios fundamentais 
devem ser obedecidos simultaneamente: equidade social, prudência ecológica e 
eficiência econômica (SACHS, 1993: 7). 

 

Mesmo após sua legitimação ampla, a partir da grande visibilidade adquirida 

no âmbito das discussões da RIO-92, a noção de sustentabilidade passa a levantar 

suspeitas sobre seu significado e sofrer algum tipo de rejeição sobre sua aplicação 

precisa. O adjetivo - sustentável - passa a ser aplicado nas mais diferentes situações, 

por vezes exprimindo vagos sentidos de perenidade, continuidade, dentre outros 

significados, sempre remetidos a ambições futuras. Por conta de tais possibilidades 

variadas de uso e significação, muitos advogam a necessidade de uma definição 

precisa para a noção sobre o que seria "sustentável". Todavia, para outros, tal ideia 

não requer uma definição precisa, tendo em vista o entendimento de que tal vocábulo 

- sustentável - diz respeito exatamente a uma questão de valor e, como tal, pode 

prescindir de definição exata e, ainda assim, vir a ser amplamente aceito por largo 

consenso. Ocorre com a noção sobre o que é ou não sustentável, o mesmo que se 

observa em torno da noção de justiça: é possível observar controvérsia ao se tentar 

definir o que é justiça, mesmo que a concordância sobre o que é injusto não seja de 

difícil consenso. Também assim acontece nas controvérsias referentes à construção 

conceitual e aplicação da noção de desenvolvimento sustentável (VEIGA, 2010). 

                                                 
i Segundo SACHS (1993:12) o termo “desenvolvimento sustentável” decorre de denominação dada 
por pesquisadores anglo-saxões ao conceito inicialmente formulado como “ecodesenvolvimento”, 
termo ainda em uso nos países europeus, latino-americanos e asiáticos.  
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Um exemplo das diversas concepções e visões nos campos econômicos, 

ambientais e educacionais, suscitadas pela noção de sustentabilidade pode ser vista 

na resumida tipologia desenvolvida por SAUVÉ (1996) (Quadro 2): 

 

 

Quadro 2 - Uma tipologia das concepções sobre desenvolvimento sustentável.  

Concepção sobre 
desenvolvimento Credo Principais características Concepção de 

ambiente 
Paradigma 
educacional 

 
Desenvolvimento 
contínuo devido à 
inovação 
tecnológica e livre 
negociação. 

 
O crescimento 
econômico, seguido 
de princípios 
neoliberais, resolverá 
os problemas sociais 
e ambientais. 

 
? Produtividade e 

competitividade, dentro de 
uma sociedade dirigida 
pelo mercado; 

? Livre negociação em 
escala mundial; 

? Inovação científica e 
tecnológica para o 
crescimento econômico; 

? Controle legislativo 
 

 
? O ambiente 

como recurso a 
ser desenvolvido 
e gerenciado; 

? Uso racional de 
recursos para o 
rendimento 
sustentável e, 
portanto, 
qualidade de 
vida sustentável. 
 

 
Paradigma 
racional: a 
educação como 
um processo de 
transferência de 
informação 
(basicamente de 
natureza 
científica, 
tecnológica e 
legislativa). 

Desenvolvimento 
dependente de 
uma ordem 
mundial. 

O crescimento 
econômico resolverá 
os problemas sociais 
e ambientais, se uma 
ordem mundial (de 
organizações de topo) 
regular o consumo, a 
poluição e o 
mecanismo de 
distribuição de bens. 
 

? Livre negociação em 
escala mundial; 

? Inovações científicas e 
tecnológicas para o 
crescimento econômico; 

? Reestruturação das 
organizações política, 
econômica e social: 
pactos, acordos, 
legislação, etc, em escala 
mundial ou regional. 

 

? O ambiente 
biosférico total, 
como um 
reservatório de 
recursos a ser 
gerenciado 
globalmente, por 
organizações de 
topo. 

Paradigma 
racional: a mesma 
abordagem 
anterior, mas 
aceitando uma 
abordagem crítica 
das falhas do 
sistema neoliberal. 
 

Desenvolvimento 
alternativo. 

Apenas uma 
mudança global 
completa de valores e 
escolhas sociais 
permitirá o 
desenvolvimento de 
comunidades 
sustentáveis. 

? Desenvolvimento da 
economia bio-regional: 
distinção das reais 
necessidades dos desejos, 
reduzindo a dependência, 
aumentando a autonomia, 
favorecendo os recursos 
renováveis, estimulando o 
processo democrático, 
participação e 
solidariedade, etc. 

 

? O ambiente 
como um projeto 
da comunidade. 

Paradigma 
inventivo: 
processos guiados 
pela comunidade, 
de investigação 
crítica em direção 
à transformação 
de realidades 
sociais. 
 

Desenvolvimento 
autônomo 
(desenvolvimento 
indígena). 

O desenvolvimento é 
valorado se enraizado 
em identidade 
cultural e se 
preservada a 
integridade territorial. 

? Economia de subsistência 
coletiva, baseada na 
solidariedade, associada 
ao território e extraído de 
uma cosmologia distinta. 

? O ambiente 
como território 
(um local para 
viver) e como 
um projeto 
cultural da 
comunidade. 

 

Paradigma 
inventivo: 
construção de 
conhecimento 
contextualmente 
significativo e útil, 
levando em conta 
os valores e o 
know-how 
tradicionais  
 

Fonte: modificado de SAUVÉ, 1996. 
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A obediência a critérios simultâneos para o ecodesenvolvimento também foi 

observada por CONSTANZA et al. (1991), para quem a ideia de sustentabilidade 

pode ser definida como  um relacionamento a envolver sistemas econômicos 

dinâmicos e sistemas ecológicos maiores e também dinâmicos, não obstante mais 

lentos na mudança. Esses relacionamentos envolvem ao menos quatro objetivos: a 

possibilidade de continuidade da vida humana; a possibilidade de prosperidade dos 

indivíduos; o desenvolvimento das culturas humanas; e a obediência a limites 

impostos às atividades exercidas pelos homens, evitando-se a destruição da 

diversidade, da complexidade, e da função do sistema ecológico de apoio à vida. 

 

SACHS (1993) também percorre semelhantes objetivos ao identificar e 

apontar cinco “dimensões de sustentabilidade” e os desafios que estas impõem às 

abordagens na direção do ecodesenvolvimento (Quadro 3). 

 

 

Quadro 3 - Dimensões do ecodesenvolvimento e seus desafios. 

 
Dimensões 

 
Desafios 

 
Social 

 

- construção de uma civilização do “ser”, em que exista maior eqüidade na distribuição do 
“ter”. 
 

 

Econômica 

 

- alocação e gestão mais eficientes de recursos e, ainda, fluxo regular de investimentos 
públicos e privados, sendo necessário superar: 
- ônus do serviço da dívida e do fluxo de capital entre países dos hemisférios sul e norte; 
- relações adversas de troca; 
- barreiras protecionistas; 
- limitações de acesso à ciência e tecnologia .  
 

 

Ecológica 

 

- aumento da capacidade de carga, por meio da engenhosidade; 
-  limitação do consumo de combustíveis fósseis; 
- redução do volume de resíduos (conservação e reciclagem); 
- autolimitação do consumo material (camadas sociais previlegiadas); 
- intensificação da pesquisa de tecnologias limpas; 
- definição das regras: concepção da máquina institucional 
 

 

Espacial 

-  desconcentração das áreas metropolitanas; 
-  controle dos efeitos adversos dos processos de colonização; 
-  promoção de projetos modernos de agricultura regenerativa; 
-  industrialização descentralizada associada a novas tecnologias; 
-  estabelecimento de uma rede de proteção da biodiversidade  
 

 

Cultural 

 

- tradução do conceito normativo de desenvolvimento sustentável em uma pluralidade de 
soluções particulares que respeitem as especificidades de cada ecossistema, de cada cultura, 
e de cada local 
 

Fonte: elaboração do autor, a partir de SACHS, 1993. 
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Explorando a dimensão da sustentabilidade ecológica, SACHS (1993) 

salienta o uso de “alavancas” no incremento do ecodesenvolvimento. Tais alavancas 

podem ser configuradas por diversos aspectos, incluindo a intensificação do uso dos 

recursos potenciais dos vários ecossistemas (garantido o menor dano aos sistemas de 

sustentação da vida) para propósitos socialmente válidos; a limitação e substituição 

do consumo de combustíveis fósseis; a redução da poluição e da produção de 

resíduos, por meio da conservação e reciclagem; a autolimitação dos padrões de 

consumo pelos mais ricos; e a intensificação da pesquisa em tecnologias mais limpas. 

 

Outro aspecto também considerado por Sachs como uma das alavancas para o 

ecodesenvolvimento baseia-se no reconhecimento fundamental do papel das 

instituições envolvidas no contexto das relações entre sociedade e natureza. O 

interesse pela temática das instituições se revela na medida em que o autor ressalta a 

necessidade de “definição das regras para uma adequada proteção ambiental, 

concepção da máquina institucional, bem como escolha do conjunto de instrumentos 

econômicos, legais e administrativos necessários para o cumprimento das regras” 

(SACHS, 1993: 26). 

 

CONSTANZA et al. (1991) ao analisarem os instrumentos de inovação na 

gestão ambiental, expressam ideias semelhantes, salientando que: 

 

 “(...) precisamos explorar alternativas promissoras para os nossos 
atuais comandos e sistemas de gestão e controle ambiental, e modificar as 
agências governamentais e demais instituições em acordo com tais 
mudanças. As imensas incertezas sobre os impactos ambientais locais e 
transnacionais devem ser levadas em consideração nos processos de 
tomadas de decisão. Precisamos também entender melhor os critérios 
sociológicos, culturais, e políticos presentes na aceitação ou rejeição dos 
instrumentos de políticas” (CONSTANZA et al., 1991: 14). 

 

A carência atual de arranjos institucionais providos da flexibilidade 

necessária para lidar com as questões de sustentabilidade ambiental também surge 

como um dos aspectos a demandar atenção para aprimoramento das práticas de 

construção de políticas públicas em sintonia com os preceitos de sustentabilidade. 

Muitas das organizações existentes não trocam ou disseminam livremente as 

informações, não proveem acesso público para a tomada de decisões e não devotam 
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atenção séria na determinação e representação dos desejos de seu público-alvo 

(CONSTANZA et al., 1991: 19). 

 

O olhar frequente sobre a dimensão econômica dos aspectos que envolvem as 

interfaces entre o desenvolvimento humano e a sustentabilidade ambiental pode ser 

explicado, a exemplo do que faz GODARD, (1990), como resultante da necessidade 

de se conquistar a legitimação das ações coletivas: 

 

 (...) as proposições teóricas da economia, tanto nos estudos de caráter 
normativo como nos trabalhos associados a aplicações práticas, "próximas à 
arte do engenheiro", tendem a utilizar a semântica e as avaliações econômicas 
como suportes básicos para a construção de um discurso social de legitimação 
das ações coletivas. Esta finalidade estendeu-se naturalmente às questões que 
tocam ao ambiente (GODARD, 1990: 218). 

 

Um ponto importante no processo de legitimação social das ações coletivas 

que engendram as modificações no mundo natural diz respeito à maneira pela qual os 

seres humanos pensam seu papel dentro de determinado contexto social e, ainda, 

como concebem sua relação como o restante da natureza. 

 

PONTING (1995), delineando uma trajetória histórica da experiência humana 

e sua relação com o mundo natural, também destaca a importância de se considerar o 

"modo de pensamento" dos seres humanos como fator de decisiva influência sobre os 

processos de legitimação das ações coletivas no mundo: "(...) a maneira pela qual os 

seres humanos pensavam no mundo que os cercava foi muito importante para a 

legitimação do tratamento que deram ao mundo e no fornecimento de uma 

explicação de seu papel dentro da estrutura geral"  (PONTING, 1995: 236). 

 

O peso do pensamento ocidental na definição dos rumos tomados pelos seres 

humanos em relação aos demais componentes da natureza, ao longo da história mais 

recente da civilização, foi prevalecente em relação a outras formas e concepções da 

coexistência humana no mundo: "(...) o modo de pensar sobre o mundo que se 

tornou dominante nos últimos séculos originou-se na Europa. Outras tradições, 

especialmente a das religiões orientais, forneceram interpretações radicalmente 

diferentes, mas foram menos influentes"  (PONTING, 1995:236). 



65 

Um quadro sucinto sobre as diferentes concepções de natureza, ao longo da 

história humana ocidental, foi desenvolvido como parte do trabalho de 

MONTIBELLER FILHO (2008). Nesse estudo o autor também analisa teorias, 

argumentos, ideias centrais e proposições dos economistas sobre a probabilidade de 

se alcançar, em escala mundial, sob a ótica do sistema capitalista, um novo padrão de 

desenvolvimento que possa ser adjetivado como "sustentável". Para tanto, discorre 

sobre a história do movimento ambiental, abordando os aspectos de emergência, 

expansão, significado e relação como a construção do conceito de desenvolvimento 

sustentável. Explora também o conteúdo básico da ideia de sustentabilidade, 

acentuando as formas diferenciadas de como o conceito é apropriado por grupos de 

interesse, agregando assim uma interessante análise sobre os custos sociais das 

relações sociedade e meio ambiente e os processos de gênese de sua legitimação. 

 

Para MONTIBELLER FILHO (2008), inicialmente, nas sociedades arcaicas, 

havia um conceito de natureza no qual o homem se constituía como parte de uma 

totalidade orgânica viva e divina. Nessa concepção aparece uma relação umbilical 

entre ser humano e natureza.  

 

Entretanto, de acordo com Müller, citado por MONTIBELLER FILHO 

(2008: 36), a filosofia da história ocidental sobre a relação entre os humanos e o 

mundo natural vai trilhando um caminho de oposição a essa concepção de 

integração, culminando na formulação de um conceito opositivo entre homem e 

natureza, o qual encontra em Descartes sua concepção teórica mais inspirada. 

 

MONTIBELLER FILHO (2008) observa ainda um ponto marcante que se faz 

presente nas diversas concepções históricas da relação entre os seres humanos e a 

natureza, qual seja: à ideia de "ordem e finalidade". Conforme destaca este autor, 

tanto na visão teológica de natureza (onde a ideia de ordem deriva da sua relação 

com a divindade, posto que a criação divina, necessariamente, possui os requisitos de 

ordem, unidade e harmonia), quanto na concepção teleológica (que vê na natureza a 

finalidade de servir aos humanos, para possibilitar a estes sua existência) os 

princípios de finalidade ou propósito e ordem são tomados como características 

primárias inerentes aos processos da natureza. 
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Assim, ainda segundo MONTIBELLER FILHO (2008), até a Idade Média, 

prevalece a ideia de que a ação humana não poderia vir a produzir danos irreparáveis 

à natureza, pois seria também fruto da inspiração divina. A natureza, vista como uma 

realidade não humana, pura e divina, existiria por si mesma, dissociada da ação 

humana. Haveria, assim, a natureza humana e outra exterior, a exemplo da visão 

positivista que faz a separação entre uma ciência da natureza e outra ciência dedicada 

aos humanos. 

 

A superação das ideias antropocêntricas com bases teológicas ou teleológicas 

começa a se manifestar já ao início da idade moderna, a partir da construção de uma 

nova visão das relações entre humanos e o mundo natural, ainda antropocêntrica, 

mas agora ancorada na inspiração científica: 

 

(...) a percepção antropocêntrica teológica-cristã do mundo e da 
natureza, fundamento ético para sua exploração em benefício do homem, foi 
abalada em determinado período histórico pelos resultados de pesquisas 
científicas, sobretudo nas áreas da biologia, zoologia, geologia e astronomia. 
Estas pesquisas apontavam a pequenez humana no Universo e sua igualdade 
orgânica com outros seres vivos (MONTIBELLER FILHO, 2008: 40). 

  

THOMAS (1988), em seu conhecido estudo explorando as interfaces 

históricas das relações entre os seres humanos e o mundo natural, nos primórdios da 

modernidade, também observa as contribuições dos filósofos precursores do 

pensamento científico no sentido da delimitação de um espaço "dessacralizado" para 

o desenvolvimento de estudos da história natural. Para tanto, fazia-se necessário 

reconhecer a inadequação da visão da natureza como portadora de uma causa ou 

finalidade em relação à trajetória humana: "(...) tanto Bacon como Descartes 

consideraram o recurso às causas finais como inadequado para o estudo da história 

natural, entendendo ambos que é contrário à razão o homem pretender conhecer as 

intenções últimas de Deus"  (THOMAS, 1988: 202). 

 

 Daí se segue a tendência do caminhar em direção oposta à ideia teológica ou 

teleológica da natureza. A esta altura da história humana ocidental, conforme observa 

THOMAS (1988), os pensamentos dos filósofos da época "(...) já tinham começado 

a passar, da mera negação de que o homem fosse a suprema finalidade da natureza, 

para a afirmação - mais drástica - de que não há intenções na natureza, ou, pelo 

menos, de que é impossível conhecê-las"  (THOMAS, 1988: 202).  
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Estaria assim desenhado o esboço a servir de base para a construção de uma 

trajetória de desenvolvimento científico, ainda com viés antropocêntrico, seguindo a 

inspiração celebrizada pelas contribuições do pensamento positivista, a exemplo da 

afirmação de Descartes, observada por Thomas, afirmando que "só o homem 

combina, ao mesmo tempo, matéria e intelecto" (THOMAS, 1988: 39). 

 

Em síntese, seja com base nos alicerces morais da teologia ou, ainda, 

posteriormente, na visão da ciência, quando esta passa a predominar na cultura 

ocidental, o ser humano segue sempre em busca do domínio sobre a natureza 

(MONTIBELLER FILHO, 2008). Entretanto, na modernidade, este "modo de 

pensar" a relação sociedade e natureza tem gerado contradições importantes, 

envolvendo tanto a geração de bem-estar, como a exploração insustentável dos 

recursos naturais. THOMAS (1988) conclui assim seu interessante estudo sobre a 

natureza humana e o mundo natural e as possibilidades decorrentes dessa relação ao 

longo da história: 

 

(...) Assim, o começo do período moderno gerou sentimentos que 
tornariam cada vez mais difícil os homens manterem os métodos implacáveis 
que garantiram a dominação de sua espécie. Por um lado, eles viram um 
aumento incalculável do conforto, bem-estar e felicidade materiais dos seres 
humanos; por outro lado, davam-se conta de uma impiedosa exploração de 
outras formas de vida animada. Havia, dessa maneira, um conflito crescente 
entre as novas sensibilidades e os fundamentos materiais da sociedade humana. 
Uma combinação de compromisso e ocultamento impediu até agora que tal 
conflito fosse plenamente resolvido. É possível afirmar ser essa uma das 
contradições sobre as quais assenta a civilização moderna. Sobre suas 
consequências finais, tudo o que podemos é especular (THOMAS, 1988: 358).  

 

Um grande debate ainda se faz presente em torno destas questões, sobretudo, 

nas áreas do conhecimento dedicadas a explorar as interfaces que ligam a trajetória 

humana à história de seu desenvolvimento ecológico. Observa-se um aporte cada vez 

mais significativo de estudos no campo da ciência econômica que buscam incorporar 

os desafios do tema ambiental. São contribuições que destacam a centralidade do 

ambiente na definição das possibilidades de desenvolvimento das sociedades 

humanas, indo além das delimitações subordinadas a uma racionalidade econômica 

convencional. É sobre a urgência da superação dessa racionalidade econômica 

convencional que LEFF (2001) faz referência, quando este observa a oportunidade e 

atualidade dos esforços que visem dar visibilidade aos custos socioambientais 

gerados pelo atual sistema:  
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(...) o processo civilizatório da modernidade fundou-se em princípios de 
racionalidade econômica e instrumental que moldaram as diversas esferas do 
corpo social: os padrões tecnológicos, as práticas de produção, a organização 
burocrática e os aparelhos ideológicos do Estado. A problemática ecológica 
questiona os custos socioambientais derivados de uma racionalidade produtiva 
fundada no cálculo econômico, na eficácia dos sistemas de controle e previsão, 
na uniformização dos comportamentos sociais e na eficiência de seus meios 
tecnológicos (LEFF, 2001: 133) 

 

A rigor, para além das transformações na visão da economia, o que Leff 

propõe avança no sentido da construção de uma nova racionalidade social e 

produtiva, a qual chama de alternativa, mudança esta induzida pela premência das 

questões ambientais: "(...) o conceito de ambiente abre novas perspectivas ao 

processo de desenvolvimento, sobre novos princípios éticos e potenciais ecológicos, 

propondo a transformação dos processos econômicos, políticos, tecnológicos e 

educativos para construir uma racionalidade social e produtiva alternativa" (LEFF, 

2001: 133). 

 

No campo dos estudos econômicos, ROMEIRO (2003) desenvolve um 

interessante resgate deste debate, chamando a atenção para duas posições opostas 

dentre as correntes de interpretações presentes nos estudos das relações entre meio 

ambiente e economia. 

 

 De um lado, se observa a corrente da denominada economia ambiental (o 

mainstream neoclássico), a qual considera que os recursos naturais não representam, 

no longo prazo, um limite absoluto à expansão da economia (Figura 9). 
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Figura 9 - Economia ambiental o mainstream neoclássico. 

 
Fonte: modificado de ROMEIRO, 2003. 

 

Neste contexto, as teorias econômicas convencionais, até por volta da década 

de 1960, não consideravam as variáveis ambientais (degradação pela poluição, 

destruição dos ecossistemas, exaustão dos recursos naturais, etc.) como fatores 

relevantes. Tanto a entrada dos recursos naturais, necessários aos ciclos de produção, 

como as saídas representadas pelos resíduos desses processos não se constituíam em 

considerações explícitas por nenhuma das escolas do pensamento econômico. Tal 

concepção de sistema econômico adotado equivale ao entendimento de seu 

funcionamento como um fenômeno mecânico, onde os processos podem ser 

revertidos a qualquer instante, bastando, para tanto, alterar a posição em que o 

recurso monetário se encontra no sistema (CECHIN, 2010). 

 

 Certamente isto não significa que tal desconsideração se daria pela 

inexistência dos processos de degradação ambiental anteriormente àquele período. 

Os aspectos de degradação ambiental sempre estiveram presentes ao longo da 

história de desenvolvimento das concentrações populacionais e das atividades 

humanas, intensificando-se enormemente a partir da década de 1960, com a 
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expressiva expansão do capitalismo i, em especial no segmento metalomecânico, na 

química, na chamada agricultura convencional (intensiva em recursos externos 

provenientes da agroindústria), dentre outros setores, como observa 

MONTIBELLER FILHO (2008). Mas o pensamento econômico prevalecente até 

então trazia essa característica de manter oculta, na racionalidade do paradigma 

produtivo assumido, a variável ambiental e seus desafios. 

 

Tal concepção implícita na análise neoclássica, que considera os recursos 

naturais como inesgotáveis, foi criticada de forma pioneira pelo economista Nicolas 

Georgescu-Roegenii, em seus estudos que incorporavam contribuições da física 

termodinâmica e da lei da entropia no raciocínio econômico, sem, contudo, receber a 

devida atenção à época em que foi concebida, ao início da década de 1970. Embora 

inicialmente saudada como uma crítica revolucionária, tal obra passa sob o silêncio 

da maioria dos economistas convencionais, possivelmente porque seu 

reconhecimento forçaria a revisão profunda do corpo teórico convencional. O ponto 

de destaque da contribuição do trabalho de Georgescu-Roegen diz respeito à 

introdução da ideia de irreversibilidade e de limites na teoria econômica 

(ROMEIRO, 2003:9), ideias que não se encaixam na epistemologia mecanicista do 

paradigma teórico da economia neoclássica, para a qual existem somente 

movimentos reversíveis e qualitativamente neutros. 

 

Ainda nesta corrente surge também a visão da chamada "sustentabilidade 

fraca", onde os constrangimentos ambientais são considerados na função de 

produção, mas a partir de uma ideia de "substitutibilidade" entre os fatores capital, 

trabalho e recursos naturais (Figura 10). 

  

                                                 
i Não somente no modo de produção capitalista pode ser identificado tal processo histórico de 
degradação ambiental, mas também em diferentes modos de produção, a exemplo do chamado 
"socialismo existente" das antigas repúblicas da ex-União Soviética, na China e em Cuba. De acordo 
com Kazuhiro Ueta, citado por MONTIBELLER FILHO (2008), as teorias da poluição ambiental em 
países socialistas apontavam, basicamente, cinco principais fatores causais da degradação ambiental: 
"o nível das forças produtivas; a organização do sistema de produção; o grau de imaturidade da 
democracia ou da sociedade civil; o efeito danoso da burocracia; e as metas ou prioridades dos 
planos econômicos"  (MONTIBELLER FILHO, 2008: 88).  
 
ii Nicolas Georgescu-Roegen publicou em 1971 a obra intitulada The Entropy Law and the Economic 
Process. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1971. 
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Figura 10 - Economia ambiental e a visão da sustentabilidade fraca. 

 
Fonte: modificado de ROMEIRO, 2003. 

 

São as diferenças qualitativas entre os fatores de produção que a visão da 

economia convencional mantém como obscuro em seu modelo conceitual. 

Entretanto, conforme ressaltam CECHIN e VEIGA (2010): "(...) a rigor, o que 

normalmente se chama de produção deveria ser denominado transformação para 

que não ficasse obscuro o que acontece com os elementos da natureza no processo 

econômico" (CECHIN e VEIGA, 2010: 38). 

 

A segunda corrente apresentada por ROMEIRO (2003) constitui o 

pensamento da chamada economia ecológica, a qual vê a economia como um 

subsistema de um todo maior que o contém. Nesta visão, há o reconhecimento de 

uma restrição absoluta imposta à expansão da economia, ditada pela limitação da 

capacidade suporte do planeta. Como salienta ROMEIRO (2003), na literatura 

científica, o termo sustentabilidade forte é comumente utilizado para referir esta 

corrente (Figura 11). 
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Figura 11 - Economia ecológica e a visão da sustentabilidade forte. 

 
Fonte: modificado de ROMEIRO, 2003. 

 

VEIGA (2005), ao discutir o conceito de desenvolvimento e de 

sustentabilidade e, ainda, suas diferentes maneiras de mensuração, oferece também 

um generoso estudo sobre a trajetória recente do pensamento econômico e sua 

relação com o tema ambiental. Ao questionar a reação dos economistas diante do que 

aponta como " (...) dilema entre a postura francamente otimista de sua ciência 

normal - a mecânica neoclássica - e uma outra, que poderia ser considerada 

apocalíptica, no original termodinâmico de Georgescu (...) VEIGA (2005: 152) faz 

menção a duas visões opostas e extremas desse debate. Por um lado, a visão 

mecanicista da economia convencional, com sua abordagem que insiste em trabalhar 

sobre uma representação da circulação interna de dinheiro e de bens, onde não há 

absorção de materiais e tampouco a liberação de resíduos. Tudo se passa como se a 

economia fosse um sistema fechado, isolado, fora do qual nada existe. De outro lado 

surge a visão crítica de Georgescu-Roegen, expondo as limitações dessa visão 

reducionista e, ao mesmo tempo, agregando um olhar radical no entendimento da 

economia como um processo de metabolismo a regular a complexa troca entre 

organismos e ambiente.  
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ALTVATER (1995) também alerta para a premência de uma mudança de 

visão sob a ótica da sustentabilidade e, para tanto, enfatiza também a necessidade de 

entendimento da ideia de "metabolismo" como fenômeno a permear as relações entre 

a sociedade, os indivíduos e o mundo natural: 

 

Mesmo com crescimento zero, que é visto por uma série de ecologistas 
como solução para os problemas ambientais, gasta -se energia e matérias-
primas, ainda que o crescimento em valor econômico/monetário seja zero ou 
negativo. Poderá até mesmo ocorrer que, com crescimento zero, o ônus 
ambiental seja maior do que com crescimento positivo, devido à obrigação de 
poupar custos no sistema econômico. Portanto o problema não reside na 
dimensão dos coeficientes de crescimento econômico, mas no modo de 
regulação do "metabolismo", da troca material entre natureza, indivíduo e 
sociedade (ALTVATER, 1995: 29). 

 

VEIGA (2005) ilustra bem o dilema por trás da noção de sustentabilidade e as 

diferenças radicais nos extremos das escolas do pensamento econômico. Para o autor 

a questão fundamental seria saber se a sustentabilidade poderia vir a ser alcançada 

por conquistas paulatinas das mitigações e ações preventivas, todas desenvolvidas 

ainda sob a égide do pensamento convencional (com seus mecanismos e 

instrumentos forjados nas concepções mecanicistas da ciência econômica); ou se em 

algum momento (já sob o olhar crítico da economia vista como metabolismo, sob a 

égide das leis da termodinâmica) poderá ser necessário adotar decisões radicais como 

as que propôs Geogescu-Roegen, na década de 1970, no que chamou de "programa 

bioeconômico mínimo"i, programa este que VEIGA (2005) detalha em oito pontos:  

 

Primeiro, proibir totalmente não somente a própria guerra, mas a 
produção de todos os instrumentos de guerra. Segundo, ajudar os países 
subdesenvolvidos a ascender, com a maior rapidez possível, a uma existência 
digna de ser vivida, mas em nada luxuosa. Terceiro, diminuir progressivamente 
a população até um nível no qual uma agricultura orgânica bastasse à sua 
conveniente nutrição. Quarto, evitar todo e qualquer desperdício de energia - 
se necessário por estrita regulamentação - enquanto se espera que se viabilize 
a utilização direta da energia solar, ou que se consiga controlar a fusão 
termonuclear. Quinto, curar a sede mórbida por 'gadgets' extravagantes para 
que os fabricantes parem de produzir esse tipo de 'bens'. Sexto, acabar também 
com essa doença do espírito humano que é a moda, para que os produtores se 
concentrem na durabilidade. Sétimo, as mercadorias mais duráveis devem 
passar a ser concebidas para que sejam consertadas. Oitavo, reduzir o tempo 
de trabalho e redescobrir a importância do lazer para uma existência  digna 
(VEIGA, 2005: 162).  

                                                 
i GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. Energy and Economic Myths. Institutional and Analytical 
Economic Essays. New York: Pergamon Press, 1976. citado por VEIGA (2005).  
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Segundo VEIGA (2005) Geogescu reconhece, no mencionado estudo de 

1976, que a adoção de tal agenda por parte das sociedades humanas seria muito 

difícil. No entanto, a conclusão que decorre de tal reconhecimento não deixa de 

revelar um horizonte sinistro para o futuro humano, nas palavras de Georgescu 

citadas por VEIGA (2005: 163): "(...) Deixemos outras espécies - as amebas, por 

exemplo - que não têm ambições espirituais herdar o globo terrestre ainda 

abundantemente banhado pela luz solar" . 

 

Entre as duas visões opostas sobre os rumos de construção e aplicação da 

noção de sustentabilidade há um grande debate e uma série de contribuições 

relevantes para o avanço criativo nessa área. Um ponto crucial para que se possa 

colher ações eficientes e eficazes desse debate, transformando e criando políticas 

públicas que traduzam o princípio da sustentabilidade em realidades práticas, diz 

respeito a um passo inicial crucial em qualquer reflexão neste tema: aceitar a 

complexidade da noção de desenvolvimento sustentável, que transcende a visão 

disciplinar da economia convencional, avançar para um entendimento do fenômeno 

econômico como decorrência de um "metabolismo socioambiental" (CECHIN e 

VEIGA, 2010), e agregar a interlocução social, a política e a ética, como ingredientes 

inescapáveis desse processo de construção conceitual e de sua aplicação. 

 

A inserção de tal agenda de construção de políticas públicas globais 

inspiradas pela ideia de sustentabilidade não se configura em desafio facilmente 

conquistado. VEIGA (2005) enfatiza não existir nem mesmo o consenso sobre o 

modo de classificar as correntes e tendências do pensamento econômico e sua 

relação com as questões ambientais. Para além das sustentabilidades "fraca" e "forte" 

que ROMEIRO (2003) opõe aos economistas ambientais de viés neoclássico, 

VEIGA (2005: 152) aponta também as tipologias desenvolvidas por Mueller com 

suas cinco subdivisões da economia ecológica: "fundamentalismo ambiental", 

"ambientalismo cepalino", "ambientalismo dos pobres", "marxismo verde" e 

"economia da sobrevivência"; além do "ecomarxismo" destacado por 

MONTIBELLER FILHO (2008) já anteriormente mencionado. 

 

Entretanto, mais importante do que o consenso sobre determinada tipologia 

que pudesse dar conta do citado dilema, o principal aspecto desse debate é o 
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entendimento do processo histórico de construção do pensamento econômico e a 

verificação de que a economia somente pôde se impor como ciência a partir da 

consolidação reducionista da noção de "sistema econômico" usualmente adotado 

(VEIGA, 2005). 

 

Outro aspecto relevante, ainda segundo VEIGA (2005), diz respeito à 

constatação de que os variados programas de pesquisa em economia do meio 

ambiente encontram um divisor de águas na forma como concebem os pressupostos 

sobre a reversibilidade dos processos de degradação ambiental. Nesta escolha, a 

dimensão temporal assumida (de curtíssimo prazo, ou abarcando muitas gerações) 

exerce influência decisiva sobre uma posição favorável ou contrária à ideia de 

reversibilidade. Assim, tendo em conta que a atividade econômica de uma geração 

influi na degradação de materiais e energia e na produção de resíduos, definindo o 

cenário de partida para a ação das próximas gerações, surge um problema ecológico 

crucial envolvendo a relação entre a qualidade de vida de uma geração à outra. A 

resolução de tal problema transcende as possibilidades oferecidas dentro dos estudos 

no campo estrito da ciência econômica. O horizonte temporal da ciência econômica 

não abarca a otimização de recursos entre gerações, tampouco seriam os mecanismos 

de mercado os instrumentos propícios para a proteção dos seres humanos frente às 

crises ecológicas. Entretanto, considerando o quadro atual de problemas ambientais, 

haveria espaço para ações mitigadoras ou preventivas para muitas das agressões 

atuais ao meio ambiente e à saúde humana, a partir da mobilização de instrumentos e 

políticas ainda forjadas dentro do escopo dos mecanismos de mercado, das ações 

institucionais de regulamentação e, principalmente, nas estratégias de incentivos 

(VEIGA, 2005). 

 

No entanto, conforme observa VEIGA (2005), a regulação por incentivos e 

mecanismos de preços, mesmo tendo seu espaço, a exemplo do que ocorre com a 

instituição do mercado nas economias mistas, não representaria a resposta geral para 

todos os problemas já conhecidos ou ainda por se manifestar no tempo: "(...) a 

regulação por incentivos continua a ser regulação. Só quem alimente um ponto de 

vista utópico sobre os mercados pode se surpreender com essas conclusões. O 

sistema no qual o mercado privado opera é inevitavelmente estruturado por lei e 
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pelas escolhas democráticas. Tais escolhas podem levar a tipos de economia mista 

relativamente eficientes ou ineficientes" (VEIGA, 2005: 162). 

  

Então, para uma reflexão que aceite a complexidade do que pode vir a 

representar a noção de sustentabilidade, para além da visão restrita do "mainstream" 

da teoria econômica - a economia neoclássica - torna-se necessário agregar as demais 

dimensões do conhecimento e da atividade humana para um resultado mais 

abrangente e, possivelmente, mais eficiente no enfrentamento aos constrangimentos e 

desafios da problemática ambiental, nos dias atuais. Neste contexto, a presença da 

dimensão política e da interlocução social constituem aportes fundamentais para a 

construção da noção de sustentabilidade com significado prático e aplicado aos 

desafios contemporâneos. Conforme observa VEIGA (2005), a noção de 

sustentabilidade é permeada por imprecisões, fraquezas e ambivalências, o que a 

torna "palatável" para qualquer contexto de discussão voltada para as questões do 

desenvolvimento humano contemporâneo, tendo um apelo forte e aceitação 

generalizada. Mas seria exatamente essa imprecisão a grande qualidade dessa ideia 

força representada pela noção de sustentabilidade: 

 

(...) seu sentido é decidido no debate teórico e na luta política. Sendo 
assim, sua força está em delimitar um campo bastante amplo em que se dá a 
luta política sobre o sentido do que deveria ter o meio ambiente no mundo 
contemporâneo. Além disso, esse conflito está ancorado, em última instância, 
nas diferentes visões sobre a institucionalização da problemática ambiental  
(VEIGA, 2005: 164). 

 

Impostas pelos fatores ecológicos, as limitações aos anseios de crescimento 

da economia não têm acompanhado a visão hegemônica no campo das decisões 

econômicas globais. A história da evolução ecológica nem sempre tem sido parte das 

interpretações. Como afirma SACHS “sua historização contrasta com a 

historicidade da mainstream economics que resiste à mudança do paradigma 

fundamental, limitando-se a praticar uma ‘economia ecológica de corte neoclássico’ 

fundada no conceito de externalidades e na internalização das mesmas pelo 

mecanismo dos preços” (SACHS, 1996:9). Tal pratica se coloca em contraste com a 

“historização” da ecologia que “pode ser vista como uma história da coevolução da 

natureza e da espécie humana” (SACHS, 1996). 
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Estas breves considerações gerais se apresentam apenas como indicativo dos 

desafios colocados na construção de uma visão comum sobre o paradigma do 

desenvolvimento sustentável e sobre as reais possibilidades de incorporação de tal 

conceito no âmbito das políticas públicas de desenvolvimento em geral e, 

especificamente, sobre o desenvolvimento rural.  

 

Uma esclarecedora revisão dos debates travados a partir do início da década 

de 1980 pela comunidade de pesquisadores americanos envolvidos com o tema da 

agricultura é apresentada por Ehlers, a partir de estudo do National Research Council 

americano sobre o tema i. Tal publicação resume em alguns tópicos as principais 

características incorporadas às diversas definições surgidas em torno do tema da 

agricultura sustentável, a saber: a) a manutenção, em longo prazo, dos recursos 

naturais e da produtividade agrícola; b) o mínimo de impactos adversos ao ambiente, 

com retornos adequados aos produtores; c) a otimização da produção das culturas, 

com o mínimo de insumos químicos; d) a satisfação das necessidades humanas de 

alimentos e de renda; e ainda, e) o atendimento de necessidades sociais das famílias e 

das comunidades rurais (EHLERS, 1996: 112). 

 

Ao longo da década de 1980 a ideia de sustentabilidade da atividade 

agropecuária passa a ser fortemente ressaltada nas discussões sobre 

desenvolvimento, em especial nas sociedades que, a exemplo do Brasil, trilharam o 

caminho do modelo da chamada Revolução Verde no processo de modernização da 

agricultura.  

 

Conforme observa ROMEIRO (1998) “a questão ecológica coloca 

problemas particulares ao modelo de inovações induzidas sob dois aspectos. Em 

primeiro lugar, a resposta tecnológica considerada a mais eficaz tem fortes impactos 

ambientais negativos (...). Em segundo lugar, a crítica ecológica atinge a própria 

consistência interna do modelo” (ROMEIRO, 1998:152-3). 

  

                                                 
i NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Toward Sustainability:A Plan for Collaborative Research 
on Agriculture and Natural Resource Management. Washington, D.C.: National Academies Press, 
1991.   Disponível em: < http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=1822 >. Acesso em: 01 jan. 
2008. 
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6 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: ORIGENS E 

PERCURSOS 

 

 

6.1 Sistemas Agrários: Origens e Evoluções 

 

A importância da agricultura como atividade de base a possibilitar o 

desenvolvimento humano pode também ser traduzida a partir da observação do 

número imenso de contribuições das diversas áreas do conhecimento (nos campos da 

história, geografia, antropologia, agronomia, economia, sociologia, dentre outros) 

dedicadas a este objeto de estudo, para além dos aportes de sustentação dos 

conhecimentos técnicos e instrumentais nos campos das ciências básicas em física, 

matemática, química e biologia (MAZOYER e ROUDART, 2010). 

 

Todavia, há também uma lacuna nesse processo de tradução da importância 

real da agricultura para o desenvolvimento: a aparente invisibilidade de uma linha de 

conhecimentos que possa oferecer explicações sobre a gênese, as dinâmicas e as 

perspectivas futuras do desenvolvimento agrícola na história humana. Assim, é neste 

contexto de análise que MAZOYER e ROUDART (2010) elaboram um estudo 

seminal sobre o tema, visando construir um rico aporte de subsídios para o 

estabelecimento de uma teoria das transformações históricas e da diferenciação 

geográfica dos sistemas agrários; "(...) uma teoria necessária para apreender a 

agricultura em sua complexidade, diversidade e movimento." (MAZOYER e 

ROUDART, 2010: 43). 

 

Vista enquanto atividade realizada pela ação humana e praticada em um dado 

lugar no espaço e no tempo, a agricultura constitui-se como um complexo objeto 

ecológico e econômico que se apresenta em formas locais tão variáveis quanto às 

próprias possibilidades de observações. Tais formas complexas podem vir a ser 

analisadas e concebidas em termos de sistema. Assim, é possível conceber o 

funcionamento da agricultura como uma combinação de funções interdependentes e 

complementares, envolvendo a circulação interna e as trocas externas de matérias, 

energia e, ainda, trocas de valor, tendo em vista tratar-se também de um objeto 

econômico (MAZOYER E ROUDART, 2010).  
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Dessa forma, analisar e conceber a atividade agrícola de determinado local e 

momento em termos de um sistema agrário consiste em abordar dois aspectos 

passíveis de identificação a partir da decomposição destes seus dois componentes: o 

ecossistema cultivado e o sistema social produtivo. Através do estudo destes 

subsistemas, de sua organização, funcionamento e inter-relações, torna-se possível 

então a análise e concepção de determinado sistema agrário (MAZOYER e 

ROUDART, 2010). 

 

Entretanto, um estudo de decomposição e análise de determinada atividade 

agrícola em seus dois subsistemas não se constitui como tarefa investigativa a contar 

com aportes metodológicos e instrumentais claramente assentados. Longe de ser uma 

espécie de produto resultante da aplicação de um protocolo investigativo linear que 

levaria à revelação da história e da dinâmica de determinada realidade agrícola, a 

teoria dos sistemas agrários proposta por MAZOYER e ROUDART (2010) é 

concebida como instrumento intelectual para permitir entender a complexidade 

presente na abordagem da agricultura como objeto de estudo, complexidade esta 

claramente reconhecida pelos autores: 

 

(...) Na verdade, toda forma de agricultura praticada em um tempo e 
lugar aparece em princípio como um objeto ecológico e econômico complicado, 
composto por várias categorias de estabelecimentos que exploram diferentes 
tipos de solos e diversas espécies de plantas e de animais. Além do mais, as 
formas de agriculturas observáveis variam conforme o lugar, a tal ponto que de 
uma região do mundo a outra, podemos classificá-las em gêneros muito 
diferentes (rizicultura irrigada, pastoreio, cultivos associados, arboricultura). 
Enfim, com o tempo, toda agricultura se transforma. Em dada região do mundo 
podem suceder-se espécies de agricultura completamente distintas, que 
constituem as etapas de uma "série evolutiva" característica da história dessa 
região (MAZOYER e ROUDART, 2010: 43-44). 

 

Um olhar sobre a ótica dos sistemas agrários de uma região, em um 

determinado período estabelecido, pode ajudar a fornecer pistas a respeito das 

estratégias de sobrevivência e de desenvolvimento do grupo social humano estudado 

e de sua integração com o ambiente. 

 

Como exemplo dessa aplicação MAZOYER e ROUDART (2010) traçam um 

breve relato da "série evolutiva" ocorrida no que hoje seria o equivalente ao território 

da Europa, envolvendo a passagem pelos seguintes sistemas agrários: o cultivo 

manual com derrubada-queimada dos tempos pré-históricos; o cultivo de cereais com 
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a utilização do arado escarificador na Antiguidade; o cultivo de cereais com o 

emprego de arado na Idade Média; o policultivo associado à criação animal sem 

alqueive da época moderna e, finalmente, os cultivos motorizados e mecanizados dos 

dias de hoje. 

 

O ponto inicial da teoria dos sistemas agrários apresentada por MAZOYER e 

ROUDART (2010) passa pela descrição dos momentos iniciais dessa longa trajetória 

percorrida pela humanidade no desenvolvimento de suas agriculturas. Como 

observam os autores, foi no período neolítico que se deu o surgimento dos primeiros 

sistemas de cultivo e criação. Portanto, a agricultura enquanto atividade oriunda da 

autotransformação de variados sistemas de predação é praticada há menos de 10 mil 

anos. Surge em algumas regiões pouco numerosas e em porções territoriais 

largamente separadas e não muito extensas do planeta. Inicialmente foi praticada 

como uma forma de agricultura desenvolvida perto dos locais de habitação das 

comunidades e em áreas de várzeas e aluviões das vazantes dos rios, ou seja, uma 

atividade praticada em terras já naturalmente fertilizadas e que não resultavam, 

portanto, em pressões de outras ocupações com ações de desmatamento. 

 

Ainda segundo MAZOYER e ROUDART (2010), a agricultura neolítica 

posteriormente se expandiu em dois sistemas principais: os sistemas pastorais e o 

cultivo de derrubada-queimada. 

 

Os sistemas de criação por pastoreio se propagaram por regiões com 

vegetação herbácea e ocuparam as estepes e savanas de diversas regiões na Eurásia 

Setentrional, na Ásia Central, no Oriente Médio, no Saara, no Sahel, nos Andes, etc., 

até os dias atuais. 

 

Já os sistemas de derrubada-queimada foram progressivamente se 

estabelecendo na maior parte das zonas de florestas temperadas e tropicais e ali 

permanecem, por séculos ou milênios, onde ainda perduram em regiões de florestas 

da África, da Ásia e da América Latina.  
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Com o passar do tempo tais sistemas de derrubada-queimada cederam lugar a 

numerosos sistemas agrários pós-florestais, bastante diferenciados, adaptados 

conforme os diferentes climas, e demais fatores que estão na origem de séries 

evolutivas distintas e relativamente independentes umas das outras:  

 

Milênios de evoluções isoladas, às vezes entrecruzadas, produziram, 
dessa maneira, toda uma gama de sistemas agrários fundamentalmente 
distintos e com desempenho muito desigual, que ocupam os diversos meios 
exploráveis do planeta (MAZOYER e ROUDART, 2010: 46). 

 

Uma descrição sintética desses sistemas agrários concebidos por MAZOYER 

e ROUDART (2010) é apresentado no Quadro 4, a seguir: 

 

 

Quadro 4 - Características sintéticas dos sistemas agrários identificados por 
MAZOYER e ROUDART (2010). 

 
Sistema 
agrário 

 

Principais características 

 
Sistemas de 
cultivo de 
derrubada-

queimada em 
meio arbóreo 

(sistemas 
agrários 

florestais) 
 

 
Praticados em meios arbóreos variados: floresta densa, floresta secundária, capoeira, savana 
arborizada, etc. 
 
Praticados em terrenos previamente desmatados por uma roçada*, mas sem destocamento**. 
 
Parcelas cultivadas por 1, 2 ou 3 anos e depois abandonadas ao pousio florestal*** (de 1 a vários 
decênios). 
 
Na história de origem das práticas agrícolas constituiu uma "dinâmica pioneira" que possibilitou forte 
crescimento populacional. Uma "dinâmica de desmatamento", decorrente da escassez de áreas 
virgens, traduziu-se em degradação da fertilidade, perdas por erosão e mudanças climáticas locais - 
desertificação. Assim, esse sistema aplicado ao longo da história, em vários contextos, acaba por ser 
gerador de uma dupla crise - ecológica e de subsistência - somente superadas pelo desenvolvimento 
de novos sistemas "pós-florestais". 
 

 
Sistemas 
agrários 

hidráulicos 
das regiões 

áridas  
 

 
Praticados nas periferias úmidas das regiões aridificadas do vale do rio Nilo, ou em suas regiões 
melhores abastecidas em águas. 
 
Desenvolvidos a partir de formas variadas de hidroagricultura: cultivos em áreas inundadas, cultivos 
regados ou irrigados, cultivos em afloramento de lençol freático; tais sistemas serviram como base 
para o desenvolvimento das primeiras civilizações hidroagrícolas da alta Antiguidade, nos oásis 
formados pelos vales do rio Tigre, do Eufrates, do Nilo e do Indo. 
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(continuação do Quadro 4) 

 
Sistema 
agrário 

 

Principais características 

 
Sistema 

agrário Inca 
 

 
Praticado nos vastos territórios do império Inca, correspondente a áreas hoje pertencentes ao 
Equador, Perú, Bolívia e Chile. 
 
Origem nas cidades-estado e nas civilizações hidroagrícolas desenvolvidas 1.000 anos antes de nossa 
Era, nos oásis da costa desértica e nos vales áridos da Cordilheira dos Andes. 
 
Constituído de um tipo arquétipo de sistema de montanha, composto por subsistemas escalonados e 
complementares, tendo em vista a diversidade de zonas ecológicas existentes nesse contexto: 
? sistemas de cultivo à base de milho, feijão e de algodão, nos oásis da planície costeira; 
? cultivos irrigados de milho, feijão, tremoço e quinoa nos fundos de vales e encostas até 3.600 m de 

altitude; 
? cultivo de batata nas faixas de altitude de 3.600 a 4.200 m; 
? criação pastoral nos prados e estepes da faixa de 4.200 m a 4.500 m de altitude; 
? sistema de derrubada-queimada de mandioca, milho e de coca, na vertente arborizada amazônica. 
 
Cada zona do império dispunha de uma base alimentar autônoma, entretanto havia trocas de produtos 
entre as zonas diferentes, compartilhando as vantages bioclimáticas de cada parte do império. 
 

 
Sistemas de 
rizicultura 

irrigada das 
regiões 
úmidas 
tropicais 

 

 
Praticados nas regiões tropicais úmidas, começou há mais de 6.000 anos com o cultivo de arroz 
aquático em várias regiões da Ásia das monções, da Índia e da China meridional. Posteriormente tal 
cultivo se estendeu para regiões temperadas quentes da Ásia, da Europa e da América. 
 
Tal prática conheceu um grande aperfeiçoamento, a partir do progresso das infraestruturas 
hidráulicas, das práticas de cultivo e das variedades desenvolvidas, fazendo do arroz irrigado, ao lado 
do trigo e do milho, um dos três cereais alicerces da segurança alimentar de um terço da humanidade. 
 

 
Sistemas de 

savanas 
tropicais 

 

 
Praticados nas regiões intertropicais onde o desmatamento conduziu a formações herbáceas 
coexistindo com vestígios dos meios arbóreos. 
 
Reunião de vários subsistemas desenvolvidos para superar os problemas de fertilidade e do 
desmatamento da cobertura herbácea original: 
? cultivo com enxada, sem criação de animal, com amontoa, camalhões e amontoa-queima 

controlada; 
? cultivo com enxada, sem alqueive, com criação de animal associada, das regiões tropicais de 

altitude; 
? cultivo com alqueive e criação animal associada das regiões do Sudão e do Sahel; 
? associação de cultivo, criação e arboricultura forrageira; 
? sistemas mistos de savanas e florestas. 

 
 

Sistema de 
cultivo com 

tração pesada 
e alqueive 
associado à 

criação animal 
nas regiões 
temperadas 

frias 
 

 
Originário dos sistemas de cultivo temporários de derrubada-queimada praticados nos meios 
arborizados das regiões de temperadas, desde o paleolítico; desenvolveram-se nas áreas quentes do 
entorno mediterrâneo e, depois, nas regiões frias da Europa. 
 
Os cultivos de cereais estavam concentrados nas terras mais férteis e eram alternados com um pousio 
herbáceo, o alqueive, formando uma rotação de curta duração, geralmente bienal.  O gado fornecia 
energia para tracionar o arado, para o transporte e, ainda, assegurava,  por meio de seus dejetos no 
alqueive, certa transferência de fertilidade. 
 
Tal sistema não foi desenvolvido como resultado automático e imediato do desflorestamento, mas o 
surgiu como fruto de uma verdadeira revolução agrícola que exigiu importante capitalização em 
meios de produção (equipamentos e animais) e levou um longo período de tempo para se firmar. 
Durante a idade do ferro esse sistema predominou por mais de um milênio, fornecendo susbistência 
das sociedades do entôrno mediterrâneo e da Europa. 
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(continuação do Quadro 4) 

 
Sistema 
agrário 

 

Principais características 

 
Sistema de 
cultivo com 

tração pesada 
sem alqueive 
provenientes 
da primeira 
revolução 

agrícola dos 
tempos 

modernos nas 
regiões 

temperadas 
 

 
Sistemas de cultivo baseados na cerealicultura com forrageiras e sem alqueive. Desenvolvido ao 
longo do período entre o séculos XIV e XIX, nas regiões temperadas , em especial na Europa, veio a 
constituir o que se denomina como a primeira revolução agrícola dos tempos modernos, tendo em 
vista sua estreita ligação com a primeira revolução industrial. Sua aplicação estendeu-se aos Países 
Baixos, Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, Áustria, Boêmia, norte da Itália, da Espanha e de 
Portugal. 
 
Desenvolvimento condicionado a profundas reformas dos "Antigos Regimes" (livre uso da terra, a 
liberdade de empreender e comercializar, e a livre circulação de pessoas e bens) e guardava forte 
ligação com o desenvolvimento simultâneo da indústria, do comércio  e das cidades. 
 
A primeira revolução agrícola teve como consequência a duplicação da produção e da produtividade 
do trabalho agrícola, com aumento expressivo das disponibilidades de alimentos e do excedente 
agrícola comercializável. 
 

 
Sistema de 

mecanização 
da tração 

animal e dos 
transportes 

 

  
Primeiro passo para superar as limitações do sistema anterior (sistema de tração pesada sem alqueive) 
pressionado pelas dificuldades de melhorias na produtividade, tendo em vista o aspecto rudimentar 
das ferramentas e meios de transportes, quase todos herdados da Idade Média. 
 
A indústria dos países desenvolvidos passa a produzir novas máquinas agrícolas e meios de 
transportes mais eficazes, possibilitando ganhos de produtividade importantes, para além da maior 
agilidade aplicada às operações impostas pelo calendário agrícola, cada vez mais exigente em tarefas 
em prazos exíguos. 
 
 

 
Sistemas 

motorizados, 
mecanizados, 
fertilizados 
com a ajuda 
de insumos 

minerais 
especializados 

 

 
Identificado com a segunda revolução agrícola da era moderna, revolução esta que desenvolveu-se ao 
longo do século XX, apoiando-se no desenvolvimento de novos meios de produção agrícola 
originados da segunda revolução industria: 
 - motorização (motores à explosão ou elétricos, tatores e engenhos automotivos potentes); 
 - grande mecanização ( máquinas cada vez mais complexas e eficientes); 
 - quimificação (adubos e fertilizantes minerais e produtos para o tratamento fitossanitário); 
 - melhoramento genético (seleção de variedades de plantas e raças de animais de criação adaptados a 
esses novos meios de produção e capazes de rentabilizá-los). 
 
Estabelecimentos especializados, com abandono da multiprodução vegetal e animal (propiciado pela 
liberação da necessidade de autofornecimento em bens de consumo e bens de produção essenciais - 
força de tração, forragens, adubos, sementes, animais reprodutores,utensílios, etc.) 
 
Ganhos de produção incomparáveis aos das revoluções agrícolas precedentes.  
 
Inconvenientes e limitações do sistema: 
 - desenvolvimento desigual entre regiões e estabelecimentos; 
 - desequilíbrio na repartição dos frutos do trabalho agrícola; 
 - poluição e desertifiação; 
 - desemprego e exclusão social. 
 

Fonte: elaboração do autor, a partir de MAZOYER e ROUDART, 2010. 
Notas: 
* Eliminação da vegetação existente seguida de queimada (GOULART, 2004).  
** Prática efetuada após a derrubada da vegetação, consistindo na retirada de grandes tocos 
remanescentes no terreno antes desmatado (GOULART, 2004). 
*** Denomina-se pousio a terra de cultura deixada em descanso para a restauração da fertilidade. 
Quando o período de abandono é curto pode ser denominado como pousio herbáceo (em função da 
porte da vegetação que se estabelece na área). Quando se trata de um longo período de descanso, sem 
cultivo e ao abandono, dá origem ao chamado pousio florestal. O pousio em terra de cultivo em 
rotação, não semeada durante vários meses, submetida ao pastoreio de animais domésticos e, por 
definição, em terra arada, recebe o nome de alqueive (MAZOYER e ROUDART, 2010).  
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Os avanços comparativos obtidos pela segunda revolução agrícola da era 

moderna, em relação aos demais processos de transição dos sistemas agrários 

identificados por MAZOYER e ROUDART (2010), passam a ser colocados em 

questão, a partir do momento histórico em que os constrangimentos socioambientais  

começam a ser identificados e relacionados como decorrentes desse sistema. Tal 

processo de crítica, como citado anteriormente, se inicia já na década de 1960, com 

as contribuições de Rachel Carson e segue, até os dias de hoje, em amplos debates 

sobre novos rumos em direção a sistemas agrários mais equilibrados e sustentáveis. 

 

 Esse movimento crítico em relação à capacidade de sustentação da 

agricultura convencional moderna e as possíveis alternativas a esse modelo, tem 

como interessante exemplo um estudo desenvolvido, na década de 1990, junto ao 

Departamento de Sociologia Rural da Universidade Estadual de Washington, nos 

Estados Unidos. Um ardoroso debate se fazia presente nos ambientes acadêmicos e 

sociotécnicos ligados às questões agrárias e ambientais estadunidense, em razão das 

perspectivas de aprovação de um fundo nacional de financiamento para pesquisas e 

atividades de extensão voltadas a novas tecnologias de baixo impacto e uso de 

insumos, denominada pela sigla LISA ("Low Input Sustainable Agriculture") i, uma 

iniciativa, à época, pioneira, a qual representava uma ameaça à supremacia do 

modelo da agricultura convencional. 

 

 Na ocasião, buscando esclarecer e sintetizar as crenças essenciais e os 

valores básicos de duas perspectivas que se colocavam em debate - o "paradigma da 

agricultura convencional" e um "paradigma da agricultura alternativa" - BEUS e 

DUNLAP (1990) revelam perspectivas dramaticamente divergentes sob uma ampla 

gama de aspectos destes dois paradigmas. O abismo paradigmático entre a 

agricultura convencional e alternativa foi observado, a partir da comparação das 

perspectivas tomadas sobre seis dimensões principais: a) centralização versus 

descentralização; b) dependência versus independência; c) competição versus 

comunidade; d) dominação da natureza versus harmonia com a natureza; e) 

especialização versus diversidade; e f) exploração versus conservação.  

  

                                                 
i Para uma visão sintética sobre o ambiente institucional do debate, ver COOK (1990).  
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O Quadro 5, a seguir, sintetiza a análise realizada por BEUS e DUNLAP 

(1990), a partir da tentativa de contraposição dos dois paradigmas agrícolas 

(convencional e alternativo) visando representar o máximo possível de posições 

polares, em caracterizações que se referem a tipos ideais ou formações úteis ao 

esclarecimento das posturas opostas presentes nos debates, acompanhados à época 

pelos autores. A síntese foi construída a partir de cuidadosa revisão da literatura, 

desenvolvida pelos autores, partindo dos escritos e discursos de seis proeminentes 

propositores da agricultura convencional e outros seis representantes da agricultura 

alternativa, todos selecionados por critérios que consideraram o amplo 

reconhecimento de cada participante, em seus respectivos ambientes agrícolas, suas 

formações e seus firmes posicionamentos públicos frente aos respectivos paradigmas 

aos quais se filiavam. 

 

 

Quadro 5 - Elementos chaves entre paradigmas de sistemas agrários concorrentes. 

Agricultura convencional 
 

Agricultura Alternativa 

Centralização: 
 
- produção, processamento e marketing 

nacional/internacional; 
- comunidades concentradas, menor número de 

produtores; 
- controle concentrado da terra, dos recursos e do 

capital. 
 

Descentralização: 
 
- produção, processamento e marketing mais 

regional/local;  
- comunidades mais dispersas, maior número 

de produtores; 
- controle descentralizado da terra, dos 

recursos e do capital.  
 

Dependência: 
 
- unidades de produção e tecnologia de larga 

escala e uso intensivo de capital; 
- elevada dependência em fontes externas de 

energia, insumos e crédito; 
- consumismo e dependência do mercado; 
- ênfase dada à ciência, especialistas e "experts". 
 

Independência:  
 
- unidades de produção e tecnologia de menor 

escala e uso reduzido de capital;  
- dependência reduzida em fontes externas de 

energia, insumos e crédito; 
- maior autossuficiência pessoal e da 

comunidade; 
- ênfase dada ao conhecimento pessoal, 

potencialidades e capacidades locais. 
 

Competição: 
 
- ausência de cooperação, interesses pessoais; 
- tradições e cultura rural abandonada; 
- pequenas comunidades rurais não são necessárias 

à agricultura; 
- trabalho na fazenda é penoso; mão de obra é um 

insumo a ser minimizado. 
 

Comunidade: 
 
- maior cooperação; 
- preservação das tradições e cultura rurais; 
- pequenas comunidades rurais essenciais 

para a agricultura; 
- trabalho na fazenda é recompensador; mão 

de obra é algo essencial que deve ser rico 
em significado; 

- agropecuária deve ser uma forma de vida, 
assim como um negócio; 

- ênfase à permanência, qualidade e beleza. 
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(continuação do Quadro 5) 
 

Agricultura convencional 
 

 

Agricultura alternativa 
 

Dominação: 
 
- humanidade é distinta e superior à natureza;  
- natureza consiste primeiramente em recursos a 

serem utilizados; 
- ciclo de vida incompleto; decomposição (perdas 

na reciclagem) negligenciada; 
- sistemas desenvolvidos pelo homem impostos à 

natureza; 
- produção mantida por uso de agrotóxicos; 
- alimentos altamente processados, adicionados de 

outros nutrientes. 
 

Harmonia com a natureza: 
 
- humanidade é parte sujeita à natureza;  
- natureza vale, primordialmente, pelo seu 

próprio valor;  
- ciclo de vida completo; crescimento e 

decomposição balanceados; 
- imitação dos ecossistemas naturais; 
- produção é mantida pelo desenvolvimento 

de um solo sadio; 
- alimentos minimamente processados e 

naturalmente nutritivos. 
 

Especialização:  
 
 - base genética estreita; 
- maior parte dos cultivos em monocultura; 
- monocultivo contínuo; 
- isolamento de culturas e animais; 
- sistemas de produção padronizados; 
- ciência e tecnologia especializada e reducionista. 

Diversidade: 
 
- ampla base genética; 
- mais plantas cultivadas em policultivo; 
- várias culturas em rotação complementar;  
- integração de culturas e animais; 
- sistemas de produção localmente adaptados; 
- ciência e tecnologia interdisciplinares e 

orientadas para os sistemas. 
 

Exploração: 
 
- custo das externalidades frequentemente 

ignorado; 
- benefícios de curto prazo sobrevalorizados com 

relação às consequências de longo prazo; 
- baseia-se em uso bastante intenso de recursos 

não-renováveis; 
- elevado consumo para manter crescimento 

econômico; 
- sucesso financeiro; estilo de vida ativo/atarefado; 

materialismo. 
 

Conservação: 
 
- custo das externalidades deve ser 

considerado; 
- resultados de curto e longo prazo devem ser 

igualmente considerados; 
- baseia-se nos recursos renováveis; recursos 

não-renováveis são conservados; 
- confiança limitada na ciência e tecnologia;  
- consumo reduzido para beneficiar futuras 

gerações; 
- autoconhecimento; estilo de vida simples; 

não-materialismo. 
 

Fonte: extraído de BEUS e DUNLAP, 1990. 

 

A noção de "paradigma", utilizada pelos autores do citado estudo, é baseada 

na proposição feita por KUHN (1997) para explicar a natureza e evolução das 

revoluções científicas. 

 

Dentre as conclusões apresentadas por BEUS e DUNLAP (1990), face ao 

andamento dos debates apurados à época, com a institucionalização de uma política 

pública de incentivo à pesquisa de novos sistemas agrícolas, os autores 

preconizaram, à época, um provável deslocamento do conflito paradigmático, das 

arenas políticas e sociais para as atividades de pesquisa, ensino e extensão, já no 

contexto dos ambientes institucionais. Ao mesmo tempo previram a continuidade das 
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polêmicas e disputas políticas, por parte dos grupos de interesses ligados aos dois 

modelos de agricultura, no sentido de ganhar ou perder espaço de ação, juntamente 

com o apoio governamental e social para a realização de suas pretensões. 

 

Nota-se, portanto, que as previsões de BEUS e DUNLAP (1990) corroboram 

as afirmações de KUHN (1970), quando este último conclui a respeito da natureza e 

a necessidade das revoluções científicas: 

 

(...) quando duas escolas científicas discordam sobre o que é um 
problema e o que é uma solução, elas inevitavelmente travarão um diálogo de 
surdos ao debaterem os méritos relativos dos respectivos paradigmas. Nos 
argumentos parcialmente circulares que habitualmente resultam desses 
debates, cada paradigma revelar-se-á capaz de satisfazer mais ou menos os 
critérios que dita para si mesmo e incapaz de satisfazer alguns daqueles 
ditados por seu oponente (...) visto que nenhum paradigma consegue resolver 
todos os problemas que define e posto que não existem dois paradigmas que 
deixem sem solução exatamente os mesmos problemas, os debates entre 
paradigmas sempre envolvem a seguinte questão: quais são os problemas que é 
mais significativo ter resolvido? Tal como a questão dos padrões em 
competição, essa questão de valores somente pode ser respondida em termos de 
critérios totalmente exteriores à ciência e é esse recurso a critérios externos 
que - mais obviamente que qualquer outra coisa - torna revolucionários os 
debates entre paradigmas. (KUHN, 1997: 144). 

 

 

6.2 Breve Trajetória Sobre a História e os Debates Envolvendo o 
Mundo Agrário Brasileiro 

 

Ao analisarmos a evolução dos sistemas agrários desenvolvidos no caso 

brasileiro se faz necessário transpor uma longa jornada de construções histórico-

sociais e de debates teóricos, os quais subsidiaram, ao longo do tempo, a implantação 

de diversas políticas públicas, nas esferas agrícolas e agrárias, dentre outras a elas 

relacionadas, políticas estas que foram configurando o quadro atual de inter-relações 

econômicas e socioambientais passíveis de identificação no campo.  

 

Assim, transpor essa jornada analítica, visando agregar contribuições capazes 

de serem traduzidas em opções e caminhos para políticas que modificam a realidade 

objetiva no campo, constitui um trabalho que contou, e ainda conta, com grande 

dedicação de muitos estudiosos dedicados aos diversos campos do conhecimento 

envolvidos com o mundo agrário e, ainda, com os campos correlatos às interfaces 

entre as ciênc ias da terra e as ciências humanas. Ainda hoje, é possível identificar 
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parte destes autores envolvidos com a temática da questão agrária. Mas, em que 

consiste tal questão? 

 

Para GRAZIANO DA SILVA (1980) a denominação diferenciada entre 

questão agrária e questão agrícola constitui-se apenas como um recurso analítico para 

desvendar uma realidade objetiva que não se organiza em compartimentos estanques. 

A dimensão do "agrícola" diz respeito aos aspectos ligados à produção em si mesma; 

enquanto o olhar no "agrário" estaria ligado às transformações nas relações de 

produção (como se produz, de que forma se produz). Na visão de ABRAMOVAY 

(1994) a definição da questão agrária estaria distante de uma expressão geral, 

universal, dentro de determinado conjunto de aportes teóricos na teoria marxista, por 

exemplo. Para além de uma expressão geral, uma questão agrária somente poderia 

ser explicada no âmbito de seu contexto político, uma vez que se define como 

expressão de conflitos da esfera política. "Nesse sentido, compreender a questão 

agrária exige um trabalho de história das ideias e de sociologia do conhecimento. 

(...) tão importante quanto conhecer o grau de desenvolvimento técnico, (...) as 

relações sociais dominantes, (...) tão importante como conhecer esses fatores 

objetivos é conhecer o 'contexto intelectual' no qual se formulam os temas (...)" 

(ABRAMOVAY, 1994: 95).  

 

No contexto desta pesquisa também se toma o entendimento da "questão 

agrária" como um processo dinâmico que não se reduz a uma "questão de 

distribuição fundiária e a injustiça de sua desigualdade" (KAGEYAMA, 1993), não 

obstante reconheça estes aspectos como ainda atuais e de importância central. A 

tentativa aqui, longe de pretender avançar nesta temática complexa da questão 

agrária, enquanto estudo das questões objetivas envolvendo o "grau de 

desenvolvimento técnico, a maneira como se relaciona a agricultura com o restante 

da economia num determinado período," e "as relações sociais dominantes" 

(ABRAMOVAY, 1994), tarefa esta que extrapolaria em muito os objetivos desta 

pesquisa, o que se buscou nesta reflexão foi percorrer um aprofundamento teórico 

sobre o tema, visando levar em conta o contexto também histórico dos debates e da 

produção intelectual realizada e, assim, agregar um componente a mais na análise do 

estudo de caso pretendido nesta pesquisa. Assim, a pergunta pertinente a balizar esta 
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breve trajetória sobre o tema estaria sempre na busca de desvendar "qual seria a 

questão agrária do momento histórico abordado".  

 

Tomamos como rota básica de exploração histórica do desenvolvimento da 

agricultura brasileira o trabalho desenvolvido por SZMRECSÁNYI (1990), 

agregando outras importantes referências que contribuíram para o desenvolvimento 

de interessante debate sobre o mundo agrário e suas ligações com os projetos de 

desenvolvimento do país. Para SZMRECSÁNYI (1990) a agricultura como atividade 

econômica especializada, intensiva e permanente constitui-se como prática 

relativamente recente no Brasil, podendo ser assim caracterizada somente a partir do 

período em que se deu a independência política do país, com o início da formação de 

uma economia interna de mercado. 

 

No Brasil colonial, a agricultura podia ser identificada como uma prática 

intermitente, quase sempre baseada em atividades extrativistas, e geralmente 

desenvolvida de forma secundária em relação às outras atividades. O “sentido da 

colonização” dos trópicos, tão bem descrito por PRADO JÚNIOR (2011), sugere um 

processo bem diferenciado das colônias da zona temperada: 

 

Como se vê, as colônias tropicais tomaram um rumo inteiramente 
diverso do de suas irmãs da zona temperada. Enquanto nestas se constituirão 
colônias propriamente de povoamento (...), escoadouro para excessos 
demográficos da Europa que reconstituem no Novo Mundo uma organização e 
uma sociedade à semelhança do seu modelo e origem europeus, nos trópicos, 
pelo contrário, surgirá um tipo de sociedade inteiramente original (...) será a 
empresa do colono branco, que reúne à natureza, pródiga em recursos 
aproveitáveis para a produção de gêneros de grande valor comercial, o 
trabalho recrutado entre raças inferiores que domina: indígenas ou negros 
africanos importados. (...) No seu conjunto, e vista no plano mundial e 
internacional, a colonização nos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa 
comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo 
caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território 
virgem em proveito do comércio europeu (...) (PRADO JÚNIOR, 2011: 27-28). 

 

Como componentes fundamentais que ajudaram a desenhar e definir o quadro 

geral da organização social do Brasil colonial três fatores podem ser destacados: a 

grande propriedade fundiária, a monocultura de exportação, e o trabalho escravo. A 

conjugação destes componentes sustentou a base da economia colonial num sistema 

denominado como “grande lavoura” que predominou por um grande período, desde 

1500, passando por um novo impulso no final de 1700, por conta da diminuição das 
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atividades de extração de minérios resultante do esgotamento das jazidas de ouro de 

Minas Gerais e, ainda, em função do atendimento às demandas crescentes geradas 

pela primeira revolução industrial na Inglaterra, para produtos como o açúcar e o 

algodão (PRADO JÚNIOR, 2011). 

 

Uma das bases do sistema de formação e organização do Brasil colonial dizia 

respeito ao regime de posse da terra, estabelecido pelo poder da metrópole, como 

forma de atrair o interesse dos pioneiros recrutados para a desafiante empresa 

comercial no Novo Mundo, empresa esta a ser concebida com o pressuposto da 

escala necessária para sua viabilidade econômica, na forma da antiga feitoria agora 

ampliada: 

 

O regime de posse da terra foi o da propriedade alodial e plena. Entre 
os poderes dos donatários das capitanias estava, como vimos, o de disporem 
das terras, que se distribuíram entre os colonos. As doações foram em regra 
muito grandes, medindo-se os lotes por muitas léguas. O que é compreensível: 
sobravam as terras, e as ambições daqueles pioneiros recrutados a tanto custo, 
não se contentariam evidentemente com propriedades pequenas; não era a 
posição de modestos camponeses que aspiravam no novo mundo, mas de 
grandes senhores e latifundiários. Além disso, e sobretudo por isso, há um fator 
material que determina este tipo de propriedade fundiária. A cultura da cana 
somente se prestava, economicamente, a grandes plantações (PRADO 
JÚNIOR, 1976: 32-33). 

 

Em paralelo às atividades da “grande lavoura” havia ainda o desenvolvimento 

de uma economia de subsistência no Brasil, a qual, segundo FURTADO (1972), 

assumia duas formas: “o domínio pecuário que se vê privado de mercados e tende a 

fechar-se sobre si mesmo, e o pequeno produtor agrícola ou sitiante que ocupa 

terras que ainda não foram alcançadas pela empresa agro-mercantil.” 

 

Outras formas de pequena agricultura de subsistência, em geral pouco 

diversificadas (arroz, milho, mandioca, fumo, aguardente) e desenvolvidas dentro 

dos estabelecimentos das grandes lavouras de exportação, garantiam a 

autossuficiência dessas unidades no tocante à alimentação da mão de obra escrava e 

ainda dos proprietários. Existiam ainda as unidades de pequena agricultura de 

subsistência, atividade que era realizada por parcelas da população rural constituída 

de homens livres, ou parcialmente autônomos, os quais trabalhavam a terra em 

caráter de exploração familiar, atuando ainda em pequenos trabalhos de prestação de 

serviços aos grandes proprietários (FURTADO, 1972).  
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De forma geral, a atividade econômica e social pôde experimentar um 

período de crescimento mais autônomo, a partir da vinda da Família Real para o 

Brasil em 1808. 

 
Mais adiante, com o processo que teve início na proclamação de 

Independência em 1822, ao mesmo tempo em que se mantinham e reforçavam as 

condições da economia primário-exportadora, as grandes lavouras e o escravismo, 

foi possível a criação de condições institucionais para o desenvolvimento de uma 

economia nacional, a partir da internalização de mecanismos decisórios e do sistema 

de poder (SZMRECSÁNYI, 1990). 

  

O processo de estagnação da economia provocado pela queda dos preços dos 

produtos tradicionais de exportação (açúcar, algodão, etc.) foi interrompido e 

superado, após várias crises ocorridas na primeira metade do século XIX. Tal 

superação deu-se a partir do surgimento da cultura do café, estabelecendo um novo 

ciclo econômico dinâmico, evitando assim a desagregação política e territorial que já 

se desenhava nos horizontes da crise (SZMRECSÁNYI, 1990). 

 

A expansão da cafeicultura desencadeou um novo ciclo da economia 

primário-exportadora, em movimento que se diferenciou dos ciclos anteriores por 

três principais fatores: em primeiro lugar, por conta do deslocamento ocorrido no 

eixo da economia que teve sua base territorial transferida do nordeste para o sudeste; 

em segundo lugar, a vinculação do Brasil a novos parceiros comerciais e financeiros, 

basicamente oriundos dos Estados Unidos; e, finalmente, pela possibilidade realizada 

de criação das bases para o processo de industrialização (SZMRECSÁNYI, 1990). 

 

O complexo cafeeiro, especialmente o paulista, diferentemente da "grande 

lavoura canavieira", criou as possibilidades para a ampliação de um mercado de bens 

e salários, além do aprofundamento da divisão social do trabalho, a partir, dentre 

outros aspectos, da especialização das tarefas produtivas que passam a ser 

desenvolvidas separadamente (desmatamento, viveiros de mudas, etc.), dentro das 

fazendas. Assim, no contexto de implantação do complexo cafeeiro, foram criadas 

condições a propiciar o incremento da demanda urbana por bens e serviços 

(GRAZIANO DA SILVA, 1998). 
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As reflexões sobre a passagem histórica do período da "grande lavoura" para 

o momento de constituição do "complexo cafeeiro" e, a partir deste ponto em diante, 

a direção e os rumos tomados pelo desenvolvimento econômico trilhado no Brasil e 

sua relação com o mundo agrário foram alvo de intenso e caloroso debate por parte 

importante dos intelectuais das décadas de 1950 até o início de 1970. Várias 

discussões acadêmicas e políticas sobre os rumos do desenvolvimento foram 

registradas à época, sendo que o tema da questão agrária exerceu grande presença 

nesses debates (KAGEYAMA, 1993). 

 

Uma contribuição interessante para o conhecimento desses debates foi 

organizada por KAGEYAMA (1993), a qual descreve de forma concisa e pedagógica 

a intensa interlocução havida nos meios intelectuais da segunda metade do século 

passado, considerada uma "discussão clássica" da literatura econômica nacional, em 

contribuições que "vão além da simples conexão entre a questão agrária e a questão 

fundiária", envolvendo alguns dos autores mais representativos dessas visões 

clássicas: Ignácio Rangel, Alberto Passos Guimarães, Caio Prado Jr. e Celso Furtado. 

Nesse estudo a autora procurou demonstrar que, para além dos aspectos envolvendo 

a propriedade da terra, a questão agrária brasileira seria também uma "questão 

populacional, nela residindo, até hoje, as causas da pobreza e do êxodo rural"   

(KAGEYAMA, 1993). 

 

Conforme observa KAGEYAMA (1993) destes autores clássicos que 

contribuíram para o debate da questão agrária, destacados no estudo, dois grupos 

poderiam ser formados, sem prejuízo das peculiaridades da contribuição de cada um 

deles em separado. Em um primeiro grupo estariam Rangel e Alberto Passos, os 

quais preconizavam uma questão agrária em função das dificuldades que a 

implantação do sistema capitalista encontra, tendo em vista a estrutura arcaica da 

agricultura - herança de restos feudais da economia colonial. Por esta linha a 

superação da questão pressupõe ultrapassar os obstáculos ao pleno desenvolvimento 

das forças produtivas capitalistas. Deste ponto em diante os dois autores clássicos 

citados tomam rumos analíticos e propositivos diferentes: Rangel preconiza a 

recomposição da economia natural em pequena escala, visando garantir a 

subsistência dessa população "sobrante", através de pequenos lotes familiares 

distribuídos não somente nas zonas rurais, mas nas periferias urbanas. Alberto 
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Passos, por sua vez, argumenta sobre a existência e uma "herança do latifúndio feudo 

colonial", o qual representava "obstáculos à superação das formas pretéritas de 

relações de trabalho, assentadas na coerção extra-econômica e nos laços de 

dependência pessoal" . Como forma de superação de tais obstáculos, Passos 

preconiza então uma reforma agrária como forma de luta e superação do latifúndio 

improdutivo e atrasado (KAGEYAMA, 1993). 

 

Já em um segundo grupo dentre os autores clássicos estudados pela autora, 

KAGEYAMA (1993) agrega as contribuições de Caio Prado Jr. e Celso Furtado, que 

entendem a origem dos problemas agrários como suscitados pelo próprio rumo do 

desenvolvimento do capitalismo, tomados como próprios desse tipo de sistema e que 

assim, nesse marco, devem ser interpretados.  

 

Também aqui KAGEYAMA (1993) vê uma subdivisão dos autores em 

enfoques analíticos distintos. 

 

Caio Prado, no plano da análise marxista, entende que a questão agrária 

"expressada na miséria material e na falta de amparo legal a que estavam 

submetidas as massas rurais, não era fruto de "restos feudais", mas sim do 

aprofundamento do próprio caráter capitalista do desenvolvimento econômico 

nacional." E a solução então preconizada para a questão agrária estaria circunscrita 

num primeiro momento, aos instrumentos e instituições disponíveis nos limites do 

sistema (limitação ao direito e propriedade da terra, legislação trabalhista, salário 

mínimo, etc.) para, num segundo momento, converter-se em luta pela superação 

desse sistema" (KAGEYAMA, 1993: 15). Já em Celso Furtado, no plano de sua 

visão sobre os "agregados macroeconômicos", a importância dada aos aspectos do 

caráter monetário da economia capitalista, onde os fluxos exercem papéis vitais de 

funcionamento, leva o autor a identificar no sistema de baixos salários o ponto 

principal da questão agrária (KAGEYAMA, 1993) 

 

Ainda no intuito de revisar a origem e os caminhos dos debates teóricos 

havidos em torno da "questão agrária" e os "rumos do desenvolvimento" no Brasil e 

nos países da América Latina encontramos em VASSALO (1993) uma 
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sistematização sobre as estratégias e os paradigmas preconizados à época para o tema 

do desenvolvimento rural, descrita em seguida. 

 

VASSALO (1993) enumera três grandes enfoques econômicos predominantes 

nas análises desenvolvidas sobre a questão agrária na América Latina: o enfoque 

estruturalista, o enfoque neoclássico e o enfoque do estruturalismo-histórico. Cada 

uma destas diferentes linhas básicas de investigação irá mobilizar conceitos teórico-

metodológicos próprios, oferecendo diferentes análises, interpretações e proposições 

para enfrentamento do problema agrário brasileiro. 

 

O enfoque estruturalista foi lapidado a partir das escolas de pensamento 

dedicadas ao tema do desenvolvimento latino-americano, entre as décadas de 1950 e 

1960, em especial, no interior de organismos internaciona is, de caráter regional, 

ligados ao tema (a exemplo da CEPAL, ILPES, ICIRA FAO, dentre outros), 

buscando alcançar respostas e alternativas às concepções mais clássicas sobre o 

problema agrário. Tais alternativas estavam inspiradas no processo de construção de 

um pensamento do pós-guerra, tendo em vista que, até então, a ênfase das discussões 

sobre o tema não residia nos aspectos estruturais, mas abordava, principalmente, os 

aspectos das relações entre o mundo agrário e os demais setores da economia, e, 

ainda, sobre a ausência de harmonia entre o setor agrário e as demandas da 

sociedade. Neste contexto surge então o enfoque estruturalista que elege como 

agenda prioritária as seguintes linhas de investigação e proposição: a caracterização 

do problema agrário, a caracterização da propriedade e posse da terra; e as 

investigações sobre a função atribuída à agricultura latino-americana (VASSALO, 

1993). 

 

Ao final da década de 1960 o pensamento estruturalista identifica a 

associação entre a estrutura social na agricultura e a lentidão observada no tocante ao 

seu crescimento produtivo. Mais ainda, a estrutura de propriedade e posse da terra é 

reconhecida como um dos fatores determinantes dessa estrutura social. Assim, 

partindo desses pressupostos, o enfoque estruturalista entende que os fatores 

fundamentais a caracterizar o problema agrário estariam sintetizados nos seguintes 

aspectos: na estrutura de propriedade e posse das terras, na insuficiência dos 

conhecimentos técnicos e dos mecanismos de difusão tecnológica, no baixo nível 
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educacional das populações rurais, na ausência ou deficiência das políticas de 

comercialização e de uma política agrária geral. Neste contexto interpretativo, o 

enfoque estruturalista desenvolve proposições de transformações estruturais para o 

setor agrário regional na América Latina, sendo que, dentre tais transformações a 

reforma agrária figura como uma das medidas principais (VASSALO, 1993). 

 

A proposta de reforma agrária do enfoque estruturalista propõe modificações 

amplas e severas na distribuição da propriedade das terras, buscando combater suas 

expressões extremadas: o latifúndio e o minifúndio. Também fazia parte da agenda 

de transformações a eliminação das "formas precárias de posse da terra", 

denominação sintética atribuída pelos estruturalistas ao arrendamento, às parcerias e 

às outras formas de produção por agricultores não proprietários da terra. Este tipo de 

proposição ficou conhecido como “reforma agrária convencional”, e seu momento 

mais destacado de aplicação, em alguns países da América Latina, ocorreu durante a 

década de 1960 e no início da seguinte (VASSALO, 1993). 

 

Ainda segundo VASSALO (1993), uma outra corrente principal na análise da 

questão agrária esteve baseada no enfoque neoclássico. Esta corrente é formada por 

vários autores com ênfases diferentes, mas tendo como ponto comum a ação dos 

estímulos econômicos sobre o comportamento interno da agricultura e suas relações 

com os outros componentes do sistema econômico. A base estrutural em que se 

estabelece o problema agrário, bem como o contexto social ao qual o processo 

produtivo do setor agropecuário se encontra inserido, é abstraída das análises e 

interpretações neoclássicas. 

 

VASSALO (1993) destaca duas grandes vertentes de influência na construção 

do enfoque neoclássico que são conhecidas como a interpretação dual e a unimodal.  

 

A visão dualista de base neoclássica identifica a coexistência de dois setores 

econômicos diferenciados em termos de avanço e modernização, convivendo 

simultaneamente. Neles, a agricultura ocupa o papel do setor atrasado. Este tipo de 

enfoque foi prevalecente na visão de alguns trabalhos produzidos pelo Banco 

Mundial.  
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No enfoque unimodal, a ênfase se dá em torno da existência de uma 

racionalidade dominante que permeia as decisões dos agentes econômicos, definindo 

assim o quadro de desenvolvimento dos setores em estudo. Theodor Schultzi, como 

um dos principais pensadores deste modelo, reconhece a existência de uma 

agricultura moderna, em contraposição à agricultura tradicional, mas não considera, 

como um fator relevante, o desenvolvimento de análises sobre a coexistência destas 

duas formas de agricultura. 

 

O destaque no pensamento unimodal está centrado na afirmação de que a 

agricultura tradicional encontra-se num equilíbrio consolidado, resultante de uma 

racionalidade econômica aplicada pelos produtores na utilização dos recursos e 

oportunidades. Desta forma as aplicações nos recursos de trabalho, terra e capital são 

realizadas com base na situação disponível, seguindo-se a racionalidade econômica 

como inspiração inicial.  

 

Para VASSALO (1993), as resultantes políticas deste enfoque sinalizam para 

a necessidade de modernização da agricultura como forma de criar novas 

oportunidades econômicas para os tomadores de decisões que já teriam esgotado suas 

possibilidades no sistema de agricultura tradicional. A questão toda se reduz 

praticamente a um problema de “preços eficientes” de produtos e fatores sinalizados 

pelo mercado, para que então possam se manifestar os interesses de investimento e 

renovação da atividade econômica rural antes estagnada. 

 

Os enfoques construídos a partir do pensamento denominado como 

estruturalismo-histórico representam uma terceira linha caracterizada por VASSALO 

(1993). Nestas estariam categorias comuns sobre os seguintes aspectos: a) a visão 

histórica sobre o funcionamento do capitalismo; b) as articulações entre as 

economias nacionais e internacionais, na escala mundial; e c) o tratamento das 

variáveis econômicas em conjunto com os aspectos socioeconômicos. 

 

Conforme observa VASSALO (1993), duas principais vertentes destas 

abordagens podem ser identificadas: uma que destaca o relacionamento internacional 

e outra em que prevalecem as análises sobre as articulações internas da agricultura. 

                                                 
i SCHULTZ, T.W. A transformação da agricultura tradicional. Rio de Janeiro: Zahar, 1965. 
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Inicialmente observa-se a proposição da "Teoria da Dependência", colocada 

na década de 1960, tendo como ponto central a articulação de estruturas com 

diferentes graus de desenvolvimento no âmbito internacional. O estudo do atraso 

rural associado à dinâmica de desenvolvimento de outras áreas do próprio sistema 

agrícola, das outras atividades econômicas, e ainda do próprio sistema internacional, 

compõe o ponto inicial desta abordagem. Neste enfoque os setores mais atrasados 

dos setores rurais dos países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, estão 

diretamente ligados aos setores dinâmicos dos países industrializados. Os conceitos 

de centro e periferia são então construídos, tendo categorias fundamentais 

constituídas pela unicidade do processo de acumulação de capital, pela 

heterogeneidade entre os países centrais e os periféricos, e ainda pelas relações de 

dominação e dependência estabelecidas entre estes dois polos. As políticas 

preconizadas por este modelo vão desde a adoção de estratégias de “desligamento do 

sistema”, até a construção de um novo modelo econômico e social (VASSALO, 

1993). 

 

A segunda vertente do estruturalismo-histórico desenvolve sua contribuição a 

partir da Teoria da acumulação interna, enfatizando os estudos de casos nacionais 

sem, contudo, ignorar a importância do contexto externo. A agenda dos temas 

recorrentes neste enfoque busca percorrer assuntos tais como: hierarquia das 

estruturas de classe, a pequena produção e a penetração do capitalismo no campo, e 

ainda a exploração do trabalho e a inserção da atividade agrícola no processo de 

acumulação de capitais (VASSALO, 1993). 

 

Retomando o percurso histórico do desenvolvimento agrário brasileiro, 

proposto nesta seção, têm-se novamente em SZMRECSÁNYI (1990) que a 

permanência do complexo rural cafeeiro no cenário rural brasileiro transpõe o início 

do século XX, atingindo seu ponto de inflexão por volta de 1930, quando os efeitos 

da crise de 1929 sobre o setor começam a definir uma nova fase de transição para a 

economia brasileira. 

 

No período que se estende de 1933 a 1955, o setor industrial vai 

paulatinamente tomando o lugar do setor cafeeiro exportador, como centro de 

atenção das atividades econômicas. “A indústria gradativamente vai assumindo o 
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comando do processo de acumulação de capital: o país vai deixando de ser 

'eminentemente agrícola'.” (GRAZIANO DA SILVA, 1980:27). 

 

Todavia, esse processo inc ipiente de formação e incremento do setor 

industrial do pós-guerra não estava apoiado em mudanças estruturais consistentes no 

passado de herança colonial da estrutura agrária. Conforme apontava PRADO 

JÚNIOR (1976), em sua análise da década de 1970:  

 

(...) na crise do sistema colonial brasileiro, já francamente 
desencadeada no período imediatamente posterior à II Guerra Mundial, e 
precipitando-se no anos decorridos desde então, geram-se as forças e fatores 
renovadores que desvendam largas perspectivas  para a reestruturação da 
economia brasileira em bases novas, (...) Tais perspectivas ainda são contudo, 
no fundamental, obstadas pelos remanescentes do velho sistema (...) (PRADO 
JÚNIOR, 1976: 342). 

 

Em síntese, é possível observar que o processo de modernização adotado no 

Brasil, a partir da década de 1950, disputado em meio a um amplo e vigoroso período 

de embates teóricos e políticos, seguiu o caminho que tentava moldar a 

modernização à estrutura rural existente (“modernização conservadora”). 

 

Para além das opções tomadas no sentido de manter-se a estrutura agrária sem 

grandes reformas, tal processo envolveu também o direcionamento de fortes 

subsídios aos médios e grandes proprietários para indução do uso de técnicas 

modernas, em especial no tocante aos incentivos creditícios de estímulo ao uso dos 

agrotóxicos como solução técnica para os problemas fitossanitários. Nessas bases se 

fundavam o início do processo que atrelava o desenvolvimento industrial ao mercado 

de consumo dos grandes complexos agroindustriais, colocando a agricultura como 

fornecedora e, ao mesmo tempo, consumidora de insumos do ainda incipiente parque 

industrial em formação (ALVES FILHO, 2002).  

 

Somando-se aos esforços das políticas de crédito rural, outros instrumentos e 

construções institucionais foram desenhados e intensamente direcionados para a 

consecução desses objetivos de modernização tecnológica da agricultura, tais como: 

as políticas de preços mínimos, a implantação e aperfeiçoamento do sistema de 

assistência técnica e extensão rural, aos moldes do modelo de difusão técnica 

adotado nos Estados Unidos, dentre outras medidas (PETTAN, 2010).  
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O reducionismo econômico que inspirou grande parte dos debates e das 

medidas e políticas implantadas no meio rural brasileiro, a partir dos anos de 1970, 

adiciona uma palavra mágica ao repertório de justificativas para legitimação das 

opções adotadas pelas políticas de desenvolvimento rural, um valor absoluto, 

representado pela noção abstrata de "progresso", concepção esta que não contempla  

qualquer referência às suas implicações sociais. É com base nessa noção 

"banalizada" de progresso que se justifica, por exemplo, o incentivo e a "entrada" das 

grandes empresas agropecuárias na Amazônia, na forma de enormes propriedades 

fundiárias, por vezes contando com o financiamento público. Todavia, com o passar 

do tempo, logo tais empreendimentos são identificados com denúncias de 

devastação, emprego de "trabalho escravo", dentre outros problemas. Em suma, se 

pode verificar que, desde a década de 1970 até o final da década de 1990, o modelo 

hegemônico adotado para o desenvolvimento da agricultura brasileira resultou da 

aplicação de uma concepção modernizante, de tipo produtivista, praticada sobre uma 

base de estrutura agrária socialmente injusta, tecnicamente atrasada e predatória dos 

recursos naturais. Tais aspectos mostram o perfil característico da prevalência da 

agenda neoclássica influenciando as decisões adotadas pelas políticas desenvolvidas 

neste período, agravando a situação existente no meio rural brasileiro no tocante às 

questões do desenvolvimento global das populações rurais e da cidadania 

(WANDERLEY, 2009). 

 

A constatação do aumento da pobreza rural, a continuidade da concentração 

econômica e de terras, são alguns dos indicadores sinalizando para a atualidade da 

questão agrária, não somente no Brasil como nos demais países da América Latina. 

No caso brasileiro é dessa forma que se manifestam os resultados de uma opção 

política, tomada na linha do tempo histórico, que remete à promulgação da Lei de 

Terras (BRASIL, 1850), com sua explícita resolução de elitizar o acesso à terra, 

somente possível a partir da compra. A questão ali residia menos no interesse de um 

monopólio de classe sobre a terra, mas, sobretudo, na garantia de que, ao se barrar o 

acesso à terra, haveria então oferta compulsória de mão de obra para a grande 

lavoura, recém saída do escravismo (MARTINS, 1979). Tal opção política tomada 

na formatação da Lei de Terras de 1850 continua, ainda ao longo da história recente, 

inspirando as tomadas de decisão das políticas públicas para o campo, a exemplo das 

contradições colocadas pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de novembro de 1964), 
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que expressa a conjunção de dois projetos: a reforma agrária e o desenvolvimento da 

agricultura. O ponto comum de ligação, para além da primazia do olhar sobre o 

desenvolvimento da agricultura, em detrimento das possibilidades de implantação da 

reforma agrária, previstas na lei, diz respeito, sobretudo, ao pacto de apoio à grande 

propriedade, presente explicitamente no texto da lei (LEROY, 2002; MEDEIROS, 

2003; WANDERLEY, 2009). 

 

Entre os anos de 1992 e 2003 foram acrescidos 108,5 milhões de hectares na 

infraestrutura fundiária do país, abrangendo principalmente novas áreas nos cerrados 

e na região amazônica. O processo de incorporação dessas novas áreas ocorreu 

reproduzindo o mesmo padrão de concentração de terras existentes no país. Observa-

se ainda que o caráter especulativo dessas escalada de incorporação representa pouca 

contribuição para atendimento das expectativas de uso da terra para fins produtivos, 

tendo em vista que, em 1998, no ponto intermediário do período de expansão das 

incorporações observadas, as terras exploráveis não exploradas no Brasil somavam 

75,4 milhões de hectares (GIRARDI, 2008). 

 

Não obstante o silêncio praticado nas últimas décadas sobre os problemas 

estruturais e de desigualdade social na América Latina, tais temas voltam lentamente 

a ganhar força e atualidade, especialmente no contexto da crescente agenda 

mobilizada pelas emergências socioambientais claramente perceptíveis no atual 

debate sobre desenvolvimento rural.  

 

Dentre os aspectos emergentes desse novo contexto de discussões da questão 

agrária, surge um componente adicional e desafiador: as mudanças climáticas globais 

e seus efeitos sobre as atividades agropecuárias e florestais (MEDEIROS, 2007). 

 

No Brasil, um estudo desenvolvido em 2008, por pesquisadores da Embrapa e 

da Unicamp, apresentou importantes projeções sobre as possíveis consequências do 

aquecimento global na atividade agrícola, na hipótese de que não sejam tomadas 

medidas mitigadoras para superar tais efeitos. Trabalhando sobre dados resultantes 

dos estudos de zoneamento agrícola PINTO e ASSAD (2008) construíram cenários 

agrícolas para o Brasil para os anos de 2020, 2050 e 2070, tomando em conta as 

projeções de aumento da temperatura feitas pelo IPCC.  
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Como exemplo de possíveis mudanças encontradas, há previsão de alterações 

significativas nos quadros atuais de mapeamento das áreas aptas para 

desenvolvimento de culturas de grande destaque em termos econômicos e de 

segurança alimentar. A cultura da mandioca, por exemplo, pode não mais ter a região 

nordeste como área apta ao plantio. Regiões atualmente produtoras de soja podem, 

dentro de algumas décadas, já não mais serem consideradas grandes produtoras. Por 

outro lado, culturas naturalmente aptas a temperaturas mais altas, como a cana de 

açúcar, podem ter sua área de ocorrência bastante ampliada. As Tabelas 2, 3 e 4, a 

seguir, apresentam uma síntese de tais projeções. 

 

 

Tabela 2 - Perspectivas de impactos do aquecimento global no tamanho das áreas 
aptas ao plantio e no valor de produção de culturas selecionadas, a partir 
dos valores observados no ano base 2006* - Cenário para o ano de 2020. 

Cultura  Produção           
(1000 t)* 

Área 
plantada  

(1000 ha)*  

Valor da 
produção           

(R$ 1.000)* 

Impacto na área 
apta ao plantio 

(%) 

Impacto no valor da 
produção (R$ 1.000) 

O** P*** O** P*** 
Arroz 11.526,7 3.010,2 4.305.559 -8,41 -9,7 -362,1 -417,6 

        
Café  2.573,3 2.333,6 9.310.493 -6,7 -9,4 -623,8 -875,2 

        
Cana 457.245,5 6.390,5 16.969.188 170,9 159,7 29.005,40 27.099,80 

        
Feijão 3.457,7 4.243,5 3.557.632 -4,3 -4,3 -153 -153 

        
Mandioca 26.639,0 1.974,4 4.373.156 -2,5 -3,15 -109,3 -137,8 

        
Milho 42.661,7 12.997,3 9.955.266 -12,1 -12 -1.204,60 -1.194,60 

        
Soja  52.454,6 22.082,6 18.470.711 -21,6 -23,6 -3.989,70 -4.359,10 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de (PINTO e ASSAD, 2008).  
* IBGE, 2006 - Pesquisa Agrícola Municipal. 
** Cenário otimista - correspondente ao cenário B2 do relatório AR4-IPCC, o qual prevê um aumento 
de temperatura entre 1,4°C e 3,8°C até 2100. 
*** Cenário pessimista - correspondente ao A2 do relatóri AR4-IPCC, o qual prevê um aumento de 
temperatura entre 2°C e 5,4°C até 2100. 
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Tabela 3 - Perspectivas de impactos do aquecimento global no tamanho das áreas 
aptas ao plantio e no valor de produção de culturas selecionadas, a partir 
dos valores observados no ano base 2006* - Cenário para o ano de 2050. 

Cultura  Produção           
(1000 t)* 

Área 
plantada  

(1000 ha)*  

Valor da 
produção           

(R$ 1.000)* 

Impacto na área 
apta ao plantio 

(%) 

Impacto no valor da 
produção (R$ 1.000) 

O** P*** O** P*** 
Arroz 11.526,7 3.010,2 4.305.559 -12,5 -12,3 -538,2 -529,6 

        
Café  2.573,4 2.333,6 9.310.493 -18,3 -17,1 -1.703,8 -1.592,1 

        
Cana 457.245,5 6.390,5 16.969.188 146,8 138,6 24.910,8 23.519,3 

        
Feijão 3.457,7 4.243,5 3.557.632 -10 -10,2 -355,8 -362,9 

        
Mandioca 26.639,0 1.974,4 4.373.156 -7,3 13,5 319,2 -590,4 

        
Milho 42.661,7 12.997,4 9.955.266 -15,1 -15,1 -1.503,2 -1.503,2 

        
Soja  52.454,6 22.082,7 18.470.711 -29,6 -34,1 -5.467,3 -6.298,5 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de (PINTO e ASSAD, 2008).  
* IBGE, 2006 - Pesquisa Agrícola Municipal. 
** Cenário otimista - correspondente ao cenário B2 do relatório AR4-IPCC, o qual prevê um aumento 
de temperatura entre 1,4°C e 3,8°C até 2100. 
*** Cenário pessimista - correspondente ao A2 do relatóri AR4-IPCC, o qual prevê um aumento de 
temperatura entre 2°C e 5,4°C até 2100. 
 

 

Tabela 4 - Perspectivas de impactos do aquecimento global no tamanho das áreas 
aptas ao plantio e no valor de produção de culturas selecionadas, a partir 
dos valores observados no ano base 2006* - Cenário para o ano de 2070. 

Cultura Produção           
(1000 t)*  

Área 
plantada  

(1000 ha)* 

Valor da 
produção           

(R$ 1.000)* 

Impacto na área 
apta ao plantio 

(%) 

Impacto no valor da 
produção                  

(R$ 1.000)  

O** P*** O** P*** 

Arroz 11.526,7 3.010,2 4.305.559 -14,3 -14,2 -615,7 -611,4 
        

Café  2.573,4 2.333,6 9.310.493 -27,6 -33 -2.569,7 -3.072,5 
        

Cana 457.245,5 6.390,5 16.969.188 143,4 118,2 24.333,8 20.057,6 
        

Feijão 3.457,7 4.243,5 3.557.632 -12,7 -13,3 -451,8 -473,2 
        

Mandioca 26.639,0 1.974,4 4.373.156 16,6 21,2 725,9 927,1 
        

Milho 42.661,7 12.997,4 9.955.266 -17,4 -17,3 -1.732,2 -1.722,3 
        

Soja  52.454,6 22.082,7 18.470.711 -34,8 -41,4 -6.427,8 -7.646,9 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de (PINTO e ASSAD, 2008).  
* IBGE, 2006 - Pesquisa Agrícola Municipal. 
** Cenário otimista - correspondente ao cenário B2 do relatório AR4-IPCC, o qual prevê um aumento 
de temperatura entre 1,4°C e 3,8°C até 2100. 
*** Cenário pessimista - correspondente ao A2 do relatóri AR4-IPCC, o qual prevê um aumento de 
temperatura entre 2°C e 5,4°C até 2100. 
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As perspectivas preocupantes sobre os efeitos das mudanças globais em uma 

área da atividade humana tão sensível como esta, envolvendo temas cruciais, tais 

como: segurança alimentar, vida rural, relações entre o mundo rural e urbano e, 

basicamente, questões que definem, propriamente, o significado prático do conceito 

de desenvolvimento econômico, colocam os termos e os mecanismos das discussões 

sobre a questão agrária atual em um novo patamar de reflexão e ação. Conforme 

assinala MEDEIROS (2007): 

 

Para além da questão do acesso à terra, que faz uma ponte com a 
forma de expressão da questão agrária nas décadas de 1960 e 1970 do século 
passado, debates nacionais e internacionais sobre sustentabilidade, mudanças 
climáticas, desmatamento, riscos que pesam sobre o abastecimento de água do 
planeta no futuro colocam o tema agrário em outra chave, porém reiterando o 
fato de que, antes como agora, trata -se de modelos de desenvolvimento em 
disputa, de configurações que envolvem projetos e lutas políticas e não de um 
curso inexorável da história, sobre o qual a ação humana nada pode opor. 
(MEDEIROS, 2007: 125). 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 AGRICULTURA FAMILIAR E ASSENTAMENTOS RURAIS NO 

BRASIL 

 

No contexto da formidável expressão de resultados econômicos positivos e do 

grau de destaque alcançado pela agricultura brasileira nos anos recentes, verifica-se, 

de forma decisiva, a relevância de contribuição da chamada agricultura familiar no 

processo de desenvolvimento econômico e social do país.  

 

A expressão "agricultura familiar" surge, no Brasil, em meados da década de 

1990, como denominação de uma importante categoria social, produtiva, cultural e 

de ação política no campo. 

 

Conforme observa SCHNEIDER (2003), o uso de tal denominação se dá, em 

parte por conta de sua adoção e divulgação nos movimentos sociais e sindicais rurais, 

os quais adotaram o termo como uma espécie de "categoria-síntese". Naquele 

contexto, por questões estratégicas e políticas, havia uma percepção favorável sobre 

as vantagens de se construir uma denominação comum para referir diferentes atores 

sociais do campo, tais como, assentados, arrendatários, parceiros, cooperados, 

associados, integrados às agroindústrias, entre outros, os quais, tomados em 

conjunto, já não mais podiam ser identificados através das noções tradicionais de 

pequenos produtores ou, ainda, como trabalhadores rurais. 

 

Um segundo vetor de construção e difusão do conceito e, também, da 

denominação dessa nova expressão, tem sua origem na própria ação do Estado, na 

medida em que este cria, em 1996, uma política pública específica para esta nova 

categoria: o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronafi. 

 

Ainda segundo SCHNEIDER (2003), um terceiro elemento a explicar a 

gênese e difusão da expressão "agricultura familiar", no Brasil, pode ser creditado a 

um movimento ocorrido no âmbito acadêmico. Observa-se, a partir da metade da 
                                                 

i Institucionalizado através do Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996, que cria o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, e dá outras providências (BRASIL, 
1996b). 
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década de 1990, uma retomada da agenda de debate, estudos e pesquisas sobre o 

mundo agrário e as novas formas de ruralidade. Tal movimento agregou um novo 

escopo de abordagens neste campo, ampliando o leque temático, antes restrito aos 

aspectos tradicionais dos estudos das questões agrárias, os quais envolviam, com 

frequência, temas tais como: impasses sobre reforma agrária, progresso técnico ou 

migrações; passando a agregar novos tópicos. Assim, já dentro de um novo escopo 

de pesquisas, passa a ser crescente o interesse dos debates relacionando a ruralidade 

aos aspectos da temática ambiental, da sustentabilidade, ou ainda, temas sobre a 

conformação dos mercados de trabalho e as dinâmicas populacionais no campo. 

 

Esse novo modo de retratar um universo tão complexo, quanto o que se 

observa no âmbito da agricultura familiar, também decorre do reconhecimento 

recente sobre as profundas mudanças percebidas na forma e na expressão da própria 

atividade agrícola dentro do ambiente rural.  

 

Conforme destaca SCHNEIDER (2003), a própria dinâmica da agricultura no 

espaço rural vem sofrendo influência condicionadora e determinante por parte de 

outras atividades. Assim, cada vez mais, é possível conceber a agricultura como uma 

dentre várias dimensões estabelecidas entre as comunidades rurais e seus espaços de 

vida e trabalho. As chamadas unidades familiares pluriativas, onde uma parte de seus 

membros, não obstante ainda residentes no meio rural, passa a se dedicar a atividades 

não-agrícolas, são um exemplo deste novo perfil da vida rural, no Brasil.  

 

Ao se investigar a natureza desse processo de pluriatividade dos 

estabelecimentos agrícolas de natureza familiar, em outros países, também se verifica 

dinâmicas semelhantes. Nisto, há ainda uma implicação importante em relação às 

condições gerais de sustentação do emprego e das condições de vida das sociedades 

em geral, como nos mostra VEIGA (2000): 

 

Os países que hoje fazem parte do Primeiro Mundo optaram por não 
frear o progresso tecnológico e, por isso mesmo, adotaram no início deste 
século uma série de políticas que permitiram a regulação do êxodo rural e, 
sobretudo, um certo monitoramento do processo de transformação de 
atividades exclusivamente agrícolas na chamada "pluriatividade", isto é, a 
simbiose familiar de ocupações agrícolas e não-agrícolas. Isto quer dizer que 
não é apenas a necessidade de combater a pobreza rural que legitima as ações 
que redistribuem riqueza e renda, como o programa de assentamentos e o 
Pronaf. O que é importante perceber é que a ampliação e o aprofundamento 
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dessas políticas serão cruciais para que a economia brasileira possa ter rápida 
modernização sem que isso traga ainda mais desemprego urbano (VEIGA, 
2000: 118-119). 

 
 

Um intenso debate em torno de uma definição mais precisa ou, até mesmo, 

sobre a pertinência de uso geral da expressão "agricultura familiar" e seus vários 

significados, ainda se faz presente nos meios acadêmicos e nas interlocuções sociais 

que inspiram a consecução das políticas públicas nesta área. Tal polêmica não é 

secundária e, a rigor, se insere em interessante ambiente que busca uma reflexão 

mais profunda sobre a questão agrária atual e seus possíveis desdobramentos. Não 

obstante a relevância desse debate, o aprofundamento nessa discussão guarda 

distância das possibilidades, finalidades e propósitos deste estudo. Assim, para um 

entendimento mais sintético e geral, neste estudo, a noção de "agricultura familiar" 

estará apoiada nos critérios da proposição normativa, representada pela definição 

dada em Lei Federali , a qual oferece, a partir de sua aprovação, um marco legal para 

novas construções em políticas públicas nessa área, envolvendo as políticas de 

segurança alimentar e desenvolvimento rural, dentre outras. 

 

Assim, com base no marco legal da Lei nº 11.326, de julho de 2006 passa a 

ser possível uma denominação conceitual comum sobre o objeto de estudo 

"agricultura familiar", a exemplo do realizado na concepção e execução no Censo 

Agropecuário de 2006. 

 

No Brasil, não obstante a fundamental contribuição da agricultura familiar na 

garantia e manutenção da segurança alimentar de grande parte da população geral e, 

ainda, a colaboração que esta atividade presta ao conjunto da sociedade, em termos 

de serviços ambientais que minimizam os constrangimentos previstos pelas 

mudanças globais; colaboração esta ainda "invisível" para grandes parcelas da 

opinião pública, mas crucial para a real sustentabilidade da produção de alimentos e 

demais produtos oriundos dos agroecossistemas, Dados do Censo Agropecuário de 

2006 mostram que as condições de acesso aos meios de produção ainda apresentam 

um quadro de estrutura agrária bastante concentrada e uma razoável desproporção na 

distribuição dos recursos financeiros, técnicos e logísticos, o que pode explicar, em 

                                                 
i Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política 
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 



107 

grande parte, os diferentes cenários observáveis nos números que refletem o perfil 

atual da agricultura familiar e não-familiar no país (IBGE, 2006). 

 

Como exemplo dessas diferenças, os dados do Censo Agropecuário de 2006 

mostram que, não obstante representar 84,4% dos estabelecimentos agropecuários, a 

agricultura familiar ocupa apenas 24,3% da área destinada ao total de 

estabelecimentos, apresentando uma área média, por estabelecimento, na ordem de 

18,3 hectares. Por outro lado, a agricultura não-familiar, representando 15,6% do 

total de estabelecimentos, ocupava 75,7% da área destinada a atividades 

agropecuárias e florestais no país, com uma área média de estabelecimentos na 

ordem de 309,2 hectares (IBGE, 2006). 

 

Em relação aos aspectos de acesso a recursos financeiros, o Censo 

Agropecuário 2006 também retrata um difícil panorama para a agricultura familiar 

no país, quando revela que, em 2006, dos 4,4 milhões de estabelecimentos 

classificados como de "agricultura familiar", apenas cerca de 350 mil 

estabelecimentos obtiveram algum tipo de financiamento (investimento, custeio, 

comercialização ou para manutenção do estabelecimento), o que corresponde a 

menos de 8% dos estabelecimentos de agricultura familiar (IBGE, 2006). 

 

Por outro lado, ao se investigar a contribuição comparativa das duas 

categorias de agriculturas investigadas pelo Censo Agropecuário de 2006, no tocante 

à produção de alimentos, de origem vegetal e animal, os dados demonstram a 

relevância da produção familiar como fornecedora de alimentos para o mercado de 

consumo interno do país, conforme mostrado nas figuras 12, 13 e 14, a seguir: 
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Figura 12 - Agricultura familiar e não-familiar, participação percentual na produção 
de culturas selecionadas- Brasil - 2006. 

 
  Fonte: IBGE, 2006. 
 
 
Figura 13 - Participação percentual comparativa entre a agricultura familiar e não-

familiar, segundo itens selecionados da produção leiteira - Brasil - 2006 

 
Fonte: IBGE, 2006. 
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Figura 14 - Participação percentual comparativa entre a agricultura familiar e não-
familiar, segundo itens selecionados da produção de carnes - Brasil - 
2006 

 
Fonte: IBGE, 2006. 

 

 

Também em relação ao contingente de pessoas diretamente envolvidas com 

as atividades de trabalho e vida ligada ao campo, observa-se um destaque para a 

proporção de postos de ocupação oferecidos pela agricultura familiar, em 

comparação com a agricultura não-familiar, expondo um cenário por vezes 

escamoteado, qual seja: a agricultura familiar agrega, aproximadamente, três vezes 

mais pessoas ocupadas no campo, em comparação com a agricultura não-familiar. 

Essa proporção chega a atingir 4,5 vezes na parcela da ocupação entre homens e 2,5 

vezes na parcela da ocupação de mulheres (Figura 15). 
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Figura 15 - Pessoal ocupado no estabelecimento em 31.12, por sexo, segundo a 
agricultura familiar - Brasil - 2006. 

 
Fonte: IBGE, 2006. 

 

 

Tais números apresentam um cenário claro sobre onde poderiam estar sendo 

alocados os esforços em políticas públicas, seja no tocante aos incentivos produtivos 

ou, em especial, no tocante às condições de vida e trabalho das populações rurais. 

Entretanto não é o que se observa ao se verificar o tipo de ação preponderante do 

aparelho institucional público (organizações e conjunto de normas e regras) dedicado 

às questões envolvendo a saúde das pessoas que se ocupam em atividades laborais no 

campo: um olhar e uma capacidade de intervenção praticamente restrita ao mundo do 

trabalho assalariado rural (universo este que corresponde, numericamente, a menos 

de 25% do contingente de pessoal ocupado em atividades de trabalho na agricultura 

familiari). 

 

                                                 
i Segundo dados do Anuário Estatístico da Previdência 2010, o número de vínculos empregatícios 
registrados para o ano de 2010, dentro do Setor de Atividade da Agricultura, não excedeu 2,8 milhões, 
o que pode oferecer uma dimensão do número de pessoas envolvidas no trabalho assalariado, no 
âmbito das atividades agropecuárias no Brasil (BRASIL, 2010).  
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Dentre as populações de brasileiros que vivem e trabalham no âmbito da 

agricultura familiar uma parcela especial se destaca por suas peculiaridades 

históricas nos processos de inclusão e de lutas sociais, de construção da cidadania e 

de discussões e experiências sobre caminhos e rumos para o desenvolvimento rural: 

os assentados da reforma agrária. 

 

Em uma avaliação cronológica dos diversos processos que deram origem a 

implantação de assentamentos rurais no Brasil, observa-se que já na década de 1930, 

durante o primeiro governo Vargas, houve o estabelecimento de núcleos coloniais, 

em vários pontos do território nacional, em ação governamental resultante da reação 

do poder público diante da constatação de ocorrência de apropriação indébita de 

grandes extensões de terras. Tal iniciativa, em sua versão regional no âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro, apresenta objetivos ampliados e articulados com outras 

políticas governamentais que, à época, visavam reanimar a agricultura local. Neste 

contexto se deu a criação da Primeira Comissão Revisora de Títulos da Terra (1938), 

cujo trabalho resultou na implantação de sete núcleos coloniais, ocupando cerca de 

50 mil hectares de terras e beneficiando, aproximadamente, três mil famílias de 

produtores rurais (BERGAMASCO e NORDER, 1996). 

 

No Brasil do pós-guerra a questão agrária ganha destaque quando passa a ser 

associada à ideia de “desenvolvimento econômico”. Desde o período da 

redemocratização, em 1945, vários projetos e debates se multiplicaram e iniciativas 

legislativas foram tentadas na busca de se estabelecer um “código rural” para a 

questão do acesso a terra, da ocupação do solo e de uma "solução do problema rural" 

(LEITE et al., 2004). 

 

Durante as décadas de 1950 e 1960 houve o desenvolvimento e início da 

aplicação de políticas fundiárias, todas decorrentes de ações concebidas em resposta 

aos anseios e pressões dos movimentos sociais no campo, em sua maioria 

configurada como associações civis, muitas delas ligadas ao Partido Comunista 

Brasileiro (PCB). Foi também neste contexto que surge o movimento das "Ligas 

Camponesas", fruto da mobilização camponesa que ressurge no país, inicialmente, 

impulsionada pela luta de assalariados por melhores salários e condições de vida, 

pela resistência de posseiros e foreiros contra a expropriação das terras que vinham 
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ocupando, ou ainda, nas lutas contra o aumento nas taxas de arrendamento. Tal 

movimento nasce no nordeste, em Pernambuco, mas logo se espalha por grande parte 

do território nacional, atingindo a Paraíba, o Rio de Janeiro, Goiás, Ceará e Alagoas. 

O ponto comum da ação estratégica de luta política das ligas repousava na busca do 

estabelecimento de alianças com setores urbanos, potencializando a mobilização e 

tentando fazer frente ao poder local de grandes proprietários de terras que viessem a 

sufocar as revindicações dos camponeses (BERGAMASCO e NORDER, 1996). 

 

Ainda na década de 1960 a polarização dos debates sobre os rumos do 

desenvolvimento no país levam a uma contraposição entre “desenvolvimento 

agrícola” (já no sentido da opção hegemônica de política baseada na modernização 

conservadora) e a ideia de “reforma agrária”. O Estatuto da Terra promulgado no 

início da ditadura militar caracterizou-se por uma tentativa de conciliação destas duas 

vertentes (um maior apoio aos grandes proprietários do agronegócio em dificuldades 

e a atenção aos movimentos sociais que reivindicavam o acesso à terra) (LEITE et 

al., 2004). 

 

Os assentamentos rurais são frutos de um processo histórico de lutas pela 

reforma agrária e das respostas da sociedade refletidas na ação do estado, em 

especial após o período de queda do regime militar, ocasião em que o governo civil 

da Nova República começou a colocar em prática os dispositivos previstos em lei, 

assegurando, já nos dois primeiros anos, mais desapropriações de terra do que o 

ocorrido nos vinte anos de governo militar (LEITE et al., 2004). 

 

De forma geral, os assentamentos rurais podem ser definidos como novas 

unidades de produção agrícola, estabelecidas por meio de políticas públicas que 

objetivam o reordenamento do uso da terra, definindo como beneficiários os 

trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. Tais iniciativas representam um 

importante incentivo na geração de empregos diretos e indiretos, a baixos custos, 

contribuindo também para o estabelecimento de políticas de desenvolvimento rural 

em bases sociais mais equitativas. Neste contexto, e tomando-se como pressuposto 

que tais políticas objetivem a fixação do homem no campo, torna-se crucial que a 

concepção e a implantação dos projetos de assentamentos rurais atendam, ao menos, 

a dois requisitos básicos para o sucesso de suas iniciativas: a disponibilidade de 
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condições adequadas para o uso da terra; e o incentivo à organização social e à vida 

comunitária (BERGAMASCO e NORDER, 1996).  

 

Explorando a tipologia apresentada por BERGAMASCO e NORDER (1996) 

é possível identificar alguns modelos de assentamentos rurais implantados no Brasil, 

a partir de diferentes origens, contextos e políticas governamentais, a saber: a) os 

projetos de colonização, destinados à ocupação de áreas devolutas e de expansão da 

fronteira agrícola, estabelecidos durante o regime militar, a partir dos anos 70; b) as 

iniciativas de reassentamento de populações atingidas por barragens de usinas 

hidroelétricas; c) as experiências regionais dos planos estaduais de valorização de 

terras públicas e de regularização possessória; d) os programas de reforma agrária, 

oriundos da desapropriação por interesse social com base no Estatuto da Terra (de 

1964), parcialmente estabelecidos, a partir de 1986, no contexto e realização do 

Plano Nacional de Reforma Agrária, iniciado no governo Sarney; e e) os projetos de 

assentamentos associados, dentre outras atividades, ao aproveitamento de recursos 

naturais renováveis, com a criação de reservas extrativistas para seringueiros na 

região amazônica. 

 

Várias experiências diferenciadas de projetos de assentamentos rurais foram 

estabelecidas no país, em resposta a quadros complexos e diversos de disputas locais 

e regionais, na maioria das vezes constituídas por experiências reativas do poder 

público, face aos movimentos e ações reivindicatórias de populações demandantes 

que conseguem um mínimo grau de organização para o encaminhamento de suas 

demandas. 

 

Como um exemplo desse processo se pode observar a história da criação das 

reservas extrativistas na região Norte do país. Essa história de implantação começa a 

ser construída como decorrência dos acontecimentos que formataram o 

estabelecimento e a decadência do ciclo da borracha, na região, desde o início do 

século XX, quando a alta demanda dos mercados internacionais da borracha fez 

surgir, na porção ocidental da floresta amazônica, a proliferação de seringais que 

serviam como atração para os movimentos migratórios de mão de obra oriundas, 

principalmente, do nordeste do país (BERGAMASCO e NORDER, 1996). 
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O sistema produtivo da exploração da borracha, instalado na região 

amazônica brasileira, foi configurado a partir de uma rígida separação entre 

propriedade fundiária e trabalho, colocando de um lado, banqueiros, "patrões" e 

encarregados; de outro, o seringueiro. Com a decadência econômica da exploração, 

por força da concorrência internacional da incipiente e bem sucedida produção 

asiática, resta um período de grande instabilidade na produção seringalista da região 

amazônica, com o abandono de muitos "patrões" que se retiram da atividade, em 

especial nas décadas de 1970 e 1980. Como consequência desse quadro, vários 

conflitos agrários e disputas por terras começam a surgir na região, somados aos 

novos vetores de conflitos representados pela ação das madeireiras, mineradoras e 

empresas agropecuárias, as quais se constituem como novas partes demandantes e 

interessadas na disputa das terras da região (BERGAMASCO e NORDER, 1996). 

 

Já na década de 1980, os conflitos e as disputas envolvendo, por um lado, os 

madeireiros e pecuaristas; e por outro, os seringueiros que viam suas fontes de 

sobrevivência ameaçadas pela ação de destruição das florestas, tornavam crescentes 

as reclamações e cobranças de ação do poder público, no sentido de agregar algum 

ordenamento na ocupação e exploração do território (PAULA, 2009). 

 

Assim, como fruto da demanda formulada no I Encontro Nacional dos 

Seringueiros, e com a atuação destacada da liderança de Chico Mendes, o INCRA 

passa a ser pressionado para reconhecer a especificidade dos assentamentos 

extrativistas da região amazônica. Entretanto, a conjuntura política da época e os 

obstáculos burocráticos e legais colocavam limites e dificuldades para a 

implementação dos assentamentos. Da mesma forma, não havia espaço político e 

econômico para a desapropriação por interesse social, tendo em vista o tamanho das 

áreas e a existência de possibilidades produtivas pela exploração de borracha, 

minérios, madeira, plantas medicinais, etc.. Assim, a estratégia encontrada pelo 

movimento dos seringueiros foi deslocar a demanda para a área ambiental. Trazendo 

a discussão da criação da reserva extrativista para o âmbito de deliberação do Ibama. 

A estratégia é bem sucedida e, como resultado final, em janeiro de 1990, um decreto 

presidencial passa a regulamentar a criação da reserva, com atuação do Ibama.  
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Conforme já apontavam à época, algumas avaliações sobre o sucesso do novo 

modelo de assentamento:  

 

(...) as reservas extrativistas já se configuram uma alternativa real de 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental para a região amazônica. Prova 
disso é que têm servido de referência para outros setores extrativistas, como 
babaçuais, açaizais, cupuaçuzais, localizados em oito estados, e mais 
recentemente para as reservas de flores desidratadas do Cerrado, a coleta de 
berbigão no litoral de Santa Catarina e alguns projetos em Tocantins. Assim, 
essa "reforma agrária ecológica" demonstra viabilidade da utilização e 
conservação dos recursos naturais a partir da constituição de uma estrutura 
social mais coerente com o princípio da democracia  (BERAGAMASCO e 
NORDER, 1996: 42). 

 

Entretanto esse bem sucedido movimento que deu origem à implantação de 

novos tipos de assentamentos na região norte do país, padece de problemas comuns a 

outras iniciativas de assentamentos pelo território nacional. O processo de 

implantação das reservas extrativistas, ao mesmo tempo em que gera expectativas de 

avanços na democratização do acesso à terra, coloca dúvidas sobre a viabilidade de 

sustentação do modelo. Tal fragilidade não se diferencia das dificuldades vividas por 

assentados de outras regiões do país: falta de infraestrutura social, isolamento 

geográfico, precariedade dos sistemas de produção, transporte e comercialização, 

somados ao baixo poder de mobilização política das comunidades envolvidas 

(PAULA, 2009). 

 

Os assentamentos rurais no Brasil, dentro de suas diversidades de formas e 

origens, guardam como ponto comum a representação da resistência dos 

trabalhadores ao processo que os afasta do acesso à terra. Além disso, a preexistência 

de conflitos sociais a pressionar o Estado na formulação de respostas ao fato político 

gerado pela mobilização dos trabalhadores, também constitui um ponto comum desse 

perfil. De qualquer forma, logo após obterem êxito na conquista da terra, os 

assentados são desafiados a superar dificuldades básicas para viabilizar seus projetos 

de vida e trabalho, quase sempre por conta do descaso e da omissão do poder público 

que se mostra incapaz de oferecer o suporte de infraestrutura condizente com a ideia 

de assentamento humano (BERGAMASCO e NORDER, 1996).  
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Assim, no Brasil, se verifica uma gênese na história de implantação dos 

assentamentos rurais que não decorre da realização prática de uma política pública 

deliberadamente concebida visando o desenvolvimento rural, ou ainda, o 

atendimento planejado das demandas sociais. 

 

Na maioria das vezes os assentamentos rurais caracterizam-se como 

conquistas de lutas pela reforma agrária, por ação de mobilização dos movimentos 

sociais de lutas pela terra. Tais mobilizações ocorrem em contextos que, de alguma 

forma, ganham visibilidade e conseguem alcançar a agenda política, resultando então 

na reação do poder público, o qual passa a agir, visando aliviar tensões sociais mais 

intensas, atuando na desapropriação ou compras de terras, ou ainda, na utilização de 

imóveis públicos destinados a constituir novas áreas de assentamentos rurais 

(BERGAMASCO e NORDER, 1996; MEDEIROS e LEITE, 2009).  

 

Como consequência direta dessa gênese dos processos de implantação da 

maioria dos projetos de assentamentos rurais no país, quase sempre tendo o poder 

público em ação reativa, seguindo "a reboque" das demandas da população rural, 

tem-se um quadro de dificuldades complexas para a viabilização consistente desses 

projetos de assentamentos: 

 

(...) em diversos casos a conquista da terra não significa que seus 
ocupantes passem a dispor da necessária infraestrutura social (saúde, 
educação, transporte, moradia) e produtiva (terra férteis, assistência técnica, 
eletrificação, apoio creditício e comercial) que leva ao sucesso dos 
assentamentos, bem como qualquer outro produtor rural (BERGAMASCO e 
NORDER, 1996: 10). 

 

Ao longo da história de implantação dos assentamentos rurais no Brasil, 

várias modalidades de assentamentos foram criadas, implantados, adotadas, sendo 

que muitas destas modalidades, atualmente, encontram-se fora de vigência. A cada 

programa governamental desenvolvido (ou mesmo "proclamado", mesmo sem 

posterior implementação relevante), novas designações aso projetos de assentamento 

foram sendo criadas. Disto decorre a utilização de uma vasta nomenclatura para 

designar, junto aos registros oficiais, cada uma dessas unidades e suas respectivas 

inserções legais e administrativas. Um panorama dessa diversidade é apresentado no 

Quadro 6, a seguir: 
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Quadro 6 - Relação de denominações e respectivas siglas, atribuídas pelo INCRA, 
relativas aos diferentes tipos de projetos de reforma agrária e situação 
de gestão. 

Denominação Sigla Situação 

Assentamento Federal PA GF 

Assentamento Agroextrativista Federal PAE GF 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável PDS GF 

Assentamento Florestal PAF GF 

Programa Cédula da Terra  PCT BEF 

Assentamento Quilombola  PAQ BEF 

Reserva Extrativista RESEX BEF 

Território Remanescente de Quilombos TRQ BEF 

Floresta Nacional FLONA BEF 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável RDS BEF 

Reassentamento de Barragem PRB BEF 

Reconhecimento de Projeto Público de Irrigação PPI BEF 

Assentamento Estadual PE GE/M 

Assentamento Municipal PAM GE/M 

Reconhecimento de Assentamento Fundo de Pasto RFP GE/M 

Floresta Estadual FLOE GE/M 

Colonização PAP GE/M 

Assentamento Casulo PCA GE/M 

Assentamento Dirigido PAD FV 

Assentamento Rápido PAR FV 

Colonização Especial PC FV 

Especial de Colonização PEC FV 

Integrado de Colonização PIC FV 

Assentamento Conjunto PAC FV 

Assentamento Agroindustrial PAG FV 

Área de Regularização Fundiária  RF S/I 

Especial de Assentamento PEA S/I 

Assentamento Sem Convênio PE S/I 

Terra Indígena TI S/I 

Fonte: extraído de  INCRA, 2012b. 
Notas: 
* Âmbito de gestão e/ou situação de validade: (GF = governo federal; GE/M = governo 
estadual/municipal; FV = fora de vigência; S/I = sem identificação), com base em ROCHA, 2008. 
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Dentre estas modalidades acima descritas, várias se encontram fora de 

vigência, tendo em vista serem oriundas de programas de reforma agrária que já não 

estão mais em execução. Há também uma parte dos projetos relacionados que dizem 

respeito às iniciativas tomadas e geridas em âmbito estadual ou municipal. Assim, a 

rigor, um quadro atual das modalidades de projetos de assentamentos em vigor, no 

âmbito de criação do INCRA e que estão em sintonia com as estratégias e políticas  

governamentais estabelecidas o setor, inclui as modalidades descritas em detalhes no 

Quadro 7, a seguir: 

 

Quadro 7 - Modalidades atuais de assentamentos criados pelo INCRA - 
características básicas. 

Nome Sigla Características 
 

 
Projeto de 
Assentamento 
Federal* 

 
PA 

 
Consiste num conjunto de ações, em área destinada à 
reforma agrária, planejadas, de natureza interdisciplinar e 
multissetorial, integradas ao desenvolvimento territorial e 
regional, definidas com base em diagnósticos precisos acerca 
do público beneficiário e das áreas a serem trabalhadas, 
orientadas para utilização racional dos espaços físicos e dos 
recursos naturais existentes, objetivando a implementação 
dos sistemas de vivência e produção sustentáveis, na 
perspectiva do cumprimento da função social da terra e da 
promoção econômica, social e cultural do(a) trabalhador(a) 
rural e de seus familiares. 

 
Projeto de 
Assentamento 
Agroextrativista** 

 
PAE 

 
 Essa modalidade de assentamento é destinada à exploração 
de áreas dotadas de riquezas extrativas, a serem executadas 
pelas populações oriundas de comunidades extrativistas, 
através de atividades economicamente viáveis, socialmente 
justas e ecologicamente sustentáveis. 

 
Projeto de 
Desenvolvimento 
Sustentável*** 

 
PDS 

 
Modalidade de projeto criada para o desenvolvimento de 
atividades ambientalmente diferenciadas, destinado às 
populações que baseiam sua subsistência no extrativismo, na 
agricultura familiar e em outras atividades de baixo impacto 
ambiental.  

 
Projeto de 
Assentamento 
Florestal**** 

 
PAF 

 
Modalidade de assentamento destinada a áreas com aptidão 
para o manejo florestal de uso múltiplo, em base familiar 
comunitária, prevê ainda à formação de plantios, com 
espécies nativas em casos de existência de áreas 
significativas já convertidas para outras atividades 
produtivas. · 

Fonte: INCRA, 2008b. 
Notas: 
*Instrução Normativa nnº15, de 30 de março de 2004. ** Portaria INCRA nº 268, de 23 de outubro de 
1996. ***Portaria INCRA nº 47, de 04 de novembro de 1999. ****Portara INCRA nº 215, de 06 de 
junho de 2006.  
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Em uma breve descrição sobre a evolução de estabelecimento desses projetos, 

verifica-se que, até 1999, os assentamentos no Brasil totalizavam 4.373 núcleos, 

reunindo uma população de 503.442 famílias, estabelecidas em 23.852.219 hectares. 

(LEITE et al., 2004). Esse número vem crescendo acentuadamente, nos últimos 13 

anos, chegando a atingir, em 2012, praticamente o dobro da população assentada em 

1999 (INCRA, 2012a). 

 

Para uma visão geral do universo que compõe as populações que vivem e 

trabalham nos assentamentos rurais, no país, é possível contar com dados e 

informações de, ao menos, duas fontes que, periodicamente, divulgam relatórios 

sobre o quadro geral dos assentamentos rurais, basicamente acompanhando o número 

e tipo de assentamentos existentes no país, suas respectivas áreas territoriais, o 

número de famílias assentadas, a saber: o INCRA e o banco de dados DATALUTA.  

 

Para além das informações veiculadas anualmente pelo INCRA, existe um 

importante trabalho de pesquisa e acompanhamento da dinâmica dos assentamentos 

rurais, no Brasil, o qual investiga também outros aspectos totalmente vinculados com 

a temática dos assentamentos, qual seja: o número e distribuição das populações 

demandantes de terra, atualmente posicionadas em acampamentos rurais. Esse 

trabalho de acompanhamento é desenvolvido na forma de um projeto e pesquisa e 

extensão, criado em 1998, no Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma 

Agrária - NERA, vinculado ao Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da UNESP, campus de Presidente Prudente. A partir dos primeiros 

trabalhos de formação de um banco de dados sobre o tema da reforma agrária, o 

projeto ganhou expressão e inúmeras parcerias firmadas com vários outros institutos 

e centros de pesquisa da temática agrária, pelo país. Atualmente o DATALUTA, 

nome atribuído ao projeto, é reconhecido internacionalmente como uma base de 

referência para estudiosos da questão agrária.  

 

Os dados apurados pelo projeto DATALUTA, referentes aos assentamentos 

rurais no Brasil, são compostos a partir das informações obtidas junto ao INCRA e, 

também, junto à Associação Nacional dos Órgãos Estaduais de Terras - ANOTER. 

Todos os dados são confrontados e reconfrontados em reuniões periódicas de 

sistematização, contando com a equipe de colaboradores da rede de pesquisa, além 
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de representantes dos movimentos sociais ligados ao tema. Dessa forma, o banco de 

dados DATALUTA, mantém um trabalho de divulgação atualizada e dinâmica do 

perfil dos assentamentos rurais, em todo o território nacional. A partir dos dados 

DATALUTA referente ao ano de 2010, se verifica a existência de 8.823 

assentamentos rurais no país, agregando 1.030.610 famílias e ocupando uma área 

total de 78.8 milhões de hectares. Uma visão sintética desse universo, segundo 

macrorregiões do país, é apresentada nas Figuras 16, 17 e 18, a seguir: 

 

 

Figura 16 - Número total de assentamentos rurais implantados no Brasil, segundo 
macrorregiões - 1979 - 2010. 

 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de NERA, 2011. 
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Figura 17 - Número total de famílias rurais assentadas no Brasil, segundo 
macrorregiões - 1979 - 2010. 

 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de NERA, 2011. 
 

 

Figura 18 - Área total ocupada por assentamentos rurais implantados no Brasil, 
segundo macrorregiões - 1979 - 2010. 

 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de NERA, 2011. 
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Os dados gerais apresentados pelo INCRA, referentes ao ano de 2011, 

mostram divergências numéricas, em comparação ao quadro do DATALUTA, em 

todas as três variáveis de acompanhamento (número de assentamentos, área ocupada 

e número de famílias assentadas). Segundo o INCRA, em 2011, havia 8.790 

assentamentos rurais implantados no país, agregando 921.225 famílias e ocupando 

uma área territorial de 85,8 milhões de hectares. 

 

Ao se analisar a distribuição desses números em termos de macrorregiões do 

país, se percebe com mais detalhes tais divergências. Em termos do número de 

assentamentos, por exemplo, a partir do DATALUTA, os assentamentos rurais 

existentes na região nordeste somam mais de quatro mil unidades, fazendo desta a 

região que mais concentra assentamentos rurais do país. Segundo os dados do 

INCRA, também a região nordeste se desta em números de assentamentos, entretanto 

o número de projetos seria na ordem de três mil unidades. Quanto ao número de 

famílias, as duas fontes de informações mostram a região norte como a principal e, 

também, a região nordeste, que aparece em segundo lugar; entretanto, os números 

referentes às famílias assentadas na região nordeste diferem bastante entre as duas 

bases pesquisadas. 

 

Uma confrontação entre as informações oferecidas pelo banco de dados 

DATALUTA (dados de 2010) e os dados oficiais divulgados pelo INCRA (relativos 

a 2011) pode ser observada, a partir das Figuras 19, 20 e 21, a seguir: 
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Figura 19 - Número de assentamentos rurais existentes, segundo macrorregiões - 
Brasil - 2010* e 2011**. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de DATALUTA, 2011* e  INCRA, 2012a** 
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Figura 20 - Número de famílias rurais assentadas, segundo macrorregiões - Brasil - 
2010* e 2011**. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de DATALUTA, 2011* e  INCRA, 2012a**. 
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Figura 21 - Área total ocupada por assentamentos rurais, segundo macrorregiões - 
Brasil - 2010* e 2011**. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de DATALUTA, 2011* e  INCRA, 2012a**. 
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Tomando como referência os dados do INCRA divulgados em outubro de 

2011, temos o Pará como o Estado que reúne o maior número de assentamentos 

rurais no país, seguido por Maranhão, Bahia, Mato Grosso e Piauí. Um panorama 

geral da distribuição espacial dos assentamentos rurais no Brasil, por Unidade da 

Federação, é apresentada na Figura 22, a seguir: 

 

 

Figura 22 - Número e distribuição percentual dos assentamentos rurais, segundo as 
Unidades da Federação - Brasil - agosto de 2011. 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir de INCRA, 2012a. 

 

 

A peculiaridade das condições de vida e trabalho desse contingente de 

agricultores familiares constitui uma trajetória específica na história da vida rural 

brasileira e o quadro de desigualdades e vulnerabilidades, observável em parcelas 

significativas da população que vive no campo, se apresenta também como um 

cenário grave e incisivo quando se verifica a situação dos assentamentos rurais. 

 

Um importante estudo de avaliação das condições dos assentamentos rurais 

no Brasil foi desenvolvido por SPAROVEK (2003), no contexto do Projeto de 
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Cooperação Técnica estabelecido entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação - FAO.  

 

O alvo da pesquisa foi avaliar os aspectos qualitativos dos projetos de 

assentamento em todo o Brasil, mobilizando as seguintes ações: a) fazer a avaliação 

qualitativa dos Projetos de Assentamentos - PA em todo o Brasil; b) definir índices 

que permitam gerar um panorama nacional comparativo da qualidade dos 

assentamentos; c) identificar, através da análise individualizada dos componentes dos 

índices, pontos específicos que expliquem a situação dos assentamentos; d) registrar, 

separadamente, as opiniões do governo, dos trabalhadores rurais assentados e das 

associações organizadas que os representam nos assentamentos, dentre outros. 

 

 Para tanto foram desenvolvidas diversas estratégias e parcerias institucionais, 

visando obter um olhar sobre temas importantes ligados à qualidade da reforma 

agrária, refletindo com imparcialidade a realidade vivenciada pelos assentados. 

Foram ouvidas as opiniões do governo, dos trabalhadores rurais assentados e das 

associações organizadas que os representam. O total de unidades investigados atingiu 

4.340 Projetos de Assentamentos, criados entre os anos de 1985 e 2001, reunindo o 

universo aproximado de 460 mil famílias. A coleta de dados ocorreu entre julho e 

setembro de 2002, com a realização de 14 mil entrevistas. 

 

A qualidade de vida nos assentamentos foi apurada através da construção de 

um "índice de qualidade de vida" reunindo diversos aspectos ligados ao acesso a 

serviços e condições de moradia nos projetos. Itens como acesso à educação, 

serviços de saúde, moradia, localização, abastecimento de água e energia elétrica, 

tratamento de esgoto e transporte coletivo também foram ponderados. 

 

Como resultados obtidos em relação ao índice de qualidade de vida, os 

valores médios calculados para todo o território nacional foram considerados baixos. 

Com base nos números encontrados, os autores afirmam que pouco mais da metade 

dos fatores ligados ao índice de qualidade de vida estavam plenamente satisfeitos, à 

época do levantamento. Neste contexto, os aspectos que mais contribuíram para a 

depleção dos índices apurado foram: a) acesso ao atendimento de saúde em caso de 
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emergências; b) acesso à água de boa qualidade; c) acesso ao ensino médio; e d) 

tratamento do esgoto doméstico (SPAROVEK, 2003). 

 

Frente ao cenário avaliado, os autores analisam que, descartando a 

improvável hipótese de que tais benefícios não componham a agenda de 

reivindicação dos moradores do projeto, restaria então a hipótese de que a baixa 

disponibilidade de atenção e a tendência de não haver melhorias significativas sobre 

estes temas, estavam a indicar a ausência ou a ineficácia das políticas e ações para o 

atendimento desses fatores básicos de qualidade de vida (SPAROVEK, 2003). 

 

Um segundo exemplo relevante sobre a situação do universo dos 

assentamentos rurais no Brasil, visando um olhar sobre as condições de vida e saúde 

dessas populações, e que também traz à tona as condições de vulnerabilidade dessas 

comunidades, pode ser constatado junto aos resultados do estudo realizado em 1999 

e publicado em 2001, desenvolvido pelo Centro de Estudos de Saúde Pública da 

Universidade de Brasília, em conjunto com o Coletivo Nacional de Saúde do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (AUCÉLIO et al., 2001). 

 

Tal investigação foi construída a partir de inquérito de morbi-mortalidade, 

realizado em amostra representativa de famílias de assentamentos e acampamentos 

ligados ao MST, distribuídos por todas as regiões e estados do país, abordando 

também aspectos sobre as condições de vida, formas de organização e de 

desenvolvimento dos acampamentos e assentamentos rurais, dentre outros aspecto. 

Foram entrevistados os representantes de 3.687 famílias assentadas, envolvendo 139 

assentamentos; e 2.851 famílias acampadas, abrangendo 92 acampamentos, com 

distribuição em todos os estados e regiões do país. 

 

 Dentre os alguns dos principais resultados obtidos se verifica que apenas 

56,8% dos assentamentos investigados contam com um Posto de Saúde como serviço 

formal de saúde. Entretanto, 62% desses postos de saúde não se encontravam em 

funcionamento, ao tempo de realização do inquérito. Outro aspecto fundamental 

mostrado pelo estudo, cujo interesse para as ações de saúde é bastante estratégico, 

dado as características logísticas desses assentamentos (geralmente distantes dos 

serviços de saúde urbanos), diz respeito a existência de agentes de saúde. Neste 
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ponto o estudo mostra que 43,9% dos assentamentos investigados não contavam com 

o trabalho de agentes de saúde. 

 

Outro aspecto de interesse trazido à luz por esta pesquisa diz respeito ao 

coeficiente de mortalidade geral apurado para a população assentada. Em 1998 o 

coeficiente foi de 8,1 óbitos/1000 habitantes, ficando acima da taxa bruta de 

mortalidade nacional de 5,4 óbitos/1000 habitantes, conforme destacam os autores. 

 

Alguns aspectos gerais de saneamento e condições de vida nos assentamentos 

investigados por AUCÉLIO et al. (2001) podem ser vistos na Tabela 5, a seguir, 

elaborada a partir de alguns dados extraídos do citado estudo. 

 

 

Tabela 5 - Aspectos de saneamento ambiental e condições de vida em amostra 
representativa de assentamentos rurais ligados ao MST - Brasil - 1998. 

Aspectos de saneamento ambiental e condições de 
vida 

Assentamentos            (n=3.687) 

Nº % 

Tipo de moradia 
Tijolo  1831 49,7 

Barraca 704 19,1 
Madeira 863 23,4 
Outros 270 7,3 
Formas de abastecimento de água 
Rede de abastecimento 254 6,9 
Poço/cisterna 1667 45,2 

Fonte protegida 421 11,4 
Fonte não protegida 797 21,6 
Rio/córrego 604 16,4 
Outros 385 10,4 
Destino do lixo 

Coleta pública 46 1,2 
Queimado 2251 61,1 
Enterrado 547 14,8 
Céu aberto 1468 39,8 
Adubo 355 9,6 

Destino dos dejetos fezes/urina 
Rede de esgotos 43 1,2 
Fossa seca 1533 41,6 
Banheiro com fossa 752 20,4 
Céu aberto (mato) 1297 35,2 

Banheiro com fossa séptica/sumidouro 209 5,7 
Fonte: AUCÉLIO et al., 2001.  
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Conforme se constata nos dados obtidos por AUCÉLIO et al. (2001), o perfil 

das condições de vida e de saneamento básico nos assentamentos rurais brasileiros 

mostram o grande desafio a ser enfrentado com políticas públicas mais decisivas na 

inclusão dessa parcela significativa de agricultores familiares beneficiários dos 

programas de reforma agrária 

 

 

7.1.1 Um Panorama Geral Sobre o Processo de Licenciamento Ambiental 

dos Assentamentos Rurais e a situação verificada no contexto da pesquisa 

 

 

O estabelecimento da obrigatoriedade de licenciamento ambiental para 

assentamentos de reforma agrária foi definido a partir da aprovação da resolução do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA - nº 237, de 19 de dezembro de 

1997. Posteriormente, tendo em vista o aspecto generalista da resolução 237, 

abrangendo vários aspectos do processo geral de licenciamento ambiental e, ainda, 

considerando as especificidades do caso relativo aos assentamentos de reforma 

agrária, um novo texto foi aprovado pelo CONAMA, em 2001, colocando de forma 

mais bem definida, o detalhamento do processo desse tipo específico de 

licenciamento (Resolução CONAMA Nº 289/2001). Entretanto a validade deste 

instrumento legal permanece apenas até o final de 2006, ocasião em que nova 

resolução do CONAMA é aprovada, buscando fazer frente às dificuldades 

constatadas na aplicação prática dos preceitos já estabelecidos, então percebidos 

como carentes da flexibilização e agilização necessárias para a adequação às 

diversidades de situações em sua implementação (SILVA et al., 2009).  

 

A aprovação da nova resolução CONAMA, em 2006, foi precedida de um 

evento promovido pela Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos 

Humanos - SQA, do Ministério do Meio Ambiente - MMA, denominado como 

"Seminário Nacional sobre Licenciamento Ambiental de Projetos de Assentamentos 

de Reforma Agrária", realizado em Brasília, no período de 19 a 23 de setembro de 

2005. Tal iniciativa buscava melhorar a interlocução dos órgãos ambientais com os 

demais atores envolvidos no tema, na esfera da administração pública, junto aos 

órgãos federais e estaduais, responsáveis pela implantação das políticas de reforma 
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agrária e, ainda, junto aos representantes dos principais envolvidos: os assentados e 

beneficiários da reforma agrária. 

 

Um breve retrato das dificuldades observadas para a real aplicação da 

resolução CONAMA de 2001 e, ainda, das propostas resultantes da reflexão 

propiciada pelo evento pode ser verificado no quadro sintético apresentado a seguir 

(Quadro 8). 

 
 
Quadro 8 - Resultados sintéticos das proposições do Seminário Nacional sobre 

Licenciamento Ambiental de Projetos de Assentamentos de Reforma 
Agrária. 

 
SÍNTESE DAS MACRO-REFLEXÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 
1 Necessidade de capacitar os quadros técnicos do INCRA e dos órgãos estaduais de meio 

ambiente. 

2 Promover programa contínuo de educação ambiental para as famílias assentadas e movimentos 
sociais. 

3 Promover a padronização de procedimentos técnicos utilizados e, ao mesmo tempo, buscar 
atender as peculiaridades de cada região. 

4 Urgente reflexão sobre a gestão das taxas de licenciamento no âmbito dos estados e municípios 

5 Incentivar a contínua difusão do conhecimento no que se refere à legislação pertinente 

6 Melhorar urgentemente a estrutura de logística e de Recursos Humanos de todos os atores 
envolvidos na questão de licenciamento e gestão ambiental. 

7 Estimular a constante reflexão e avaliação das regras e procedimentos vigentes com a 
participação efetiva de todos os órgãos e atores envolvidos. 

8 Rever o tratamento a ser dado em relação à questão dos passivos ambientais, nas áreas 
destinadas a reforma agrária.  

9 Unificar a definição operacional do que vem a ser alto ou baixo impacto ambiental, analisando 
objetivamente os critérios para tal caracterização, não permitindo que a análise seja 
influenciada por conceitos ou vícios de qualquer natureza (subjetividade).  

10 Instituir componente orçamentária ambiental estabelecida nos cronogramas de todas as esferas. 

11 Que as resoluções do CONAMA sejam sempre instrumentos facilitadores e não burocráticos da 
Reforma Agrária. Que não seja punitiva e valorize as mudanças de conduta. 

12 Aproximar a legislação vigente da realidade do campo. 

13 Aglutinar às ações do MMA e MDA investimentos e políticas públicas de outros órgãos de 
governo (Saúde, educação, segurança, assistência social, cultura e etc.)  
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(continuação do Quadro 8) 
 

REFLEXÕES PONTUAIS DOS GRUPOS DE TRABALHO  
 

1 Que os assentamentos sejam vistos como perspectiva de vida e não esgotamento de recursos 
naturais . 

2 Que os assentamentos antigos tenham tratamento diferenciado na emissão de licença. 

3 Que sejam simplificados os licenciamentos para os assentamentos já instalados. 

4 Que haja incentivo ao plantio de espécies que produzam renda para os assentados. 

5 Que seja enquadrado na Resolução 289 os imóveis produtivos, os empreendimentos 
agropecuários e agroindustriais , que também devem ser licenciados, considerando-se suas 
especificidades (agricultura familiar/comunidades tradicionais, empresa agrícola, 
empreendimentos do Banco da Terra e etc.). 

6 Criação de um meio de comunicação contínua (“disque-denúncia”) dos assentados com os 
órgãos de governo. 

7 Melhoria da qualidade dos estudos técnicos apresentados pelo INCRA. 

8 Que haja menor rotatividade de técnicos nos órgãos envolvidos com a causa. 

Fonte: modificado de BRASIL, 2005. 
 

 

Conforme se observa nas proposições apresentadas, havia uma crítica muito 

forte sobre as reais condições de aplicação dos dispositivos previstos na legislação 

que propõem o licenciamento ambiental dos assentamentos de reforma agrária. Não 

seria precipitado afirmar que muitos dos aspectos levantados por ocasião do 

seminário de 2005 ainda permanecem sem resposta. 

 

Ainda no âmbito do seminário realizado em 2005, houve uma apresentação 

da situação dos processos de licenciamento no Estado de São Paulo, feita por 

representante do órgão ambiental daquele estado. Na ocasião foi relatada a existência 

de 17 processos relacionados a assentamentos rurais junto ao Departamento 

responsável pelas licenças e, dentre estes, 15 encontravam-se em análise e 02 

arquivados. Dentre as principais dificuldades relatadas pelo órgão ambiental paulista 

três aspectos dominantes são assim pontuados: a) documentação incompleta; b) 

ausência de um projeto de ocupação da área do assentamento; e c) mapeamento 

incompleto da área a ser licenciada (BRASIL, 2005). 

 

Como consequência das críticas e sugestões levadas a efeito para atualização 

e aprimoramento dos dispositivos normativos da resolução CONAMA nº 289/2001, 

houve um processo de revisão da norma. Assim, em dezembro de 2006,o CONAMA 

aprova a resolução nº 387, de 27 de dezembro de 2006, que passa a regular os 
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procedimentos para o licenciamento ambiental dos Projetos de Assentamentos de 

Reforma Agrária em todo o país, tentando contemplar os aprimoramentos até então 

detectados como necessários. 

 

Todavia, nem mesmo com a revisão do dispositivo normativo foi possível 

superar os problemas enfrentados para a efetivação dos processos de licenciamento, 

tanto em suas parcelas referentes aos passivos (assentamentos já implantados, mas 

sem contar com licença ambiental), com nos casos dos novos assentamentos. Como 

um exemplo mais atual sobre a situação discutida no seminário de 2005, se observa 

na investigação de SILVA et al. (2009) a permanência do quadro de dificuldades 

nessa área. 

 

Analisando a situação dos processos de licenciamento de assentamentos 

rurais existentes no Estado de São Paulo, os autores buscaram detalhar o processo, 

enfatizando os trâmites junto aos órgãos envolvidos e verificando o tempo de 

permanência dos processos administrativos em cada um dos setores envolvidos. 

Foram analisados processos requeridos entre 2002 e 2008, totalizando nove casos, 

sendo que destes, cinco receberam algum tipo de licença. Os autores apontam 

também que, segundo dados apurados junto ao INCRA, relativo ao período entre os 

anos de 2001 e 2008, oito licenças prévias foram expedidas e nenhuma licença de 

instalação e operação. 

 

Outro indicador das dificuldades encontradas para a efetiva aplicação dos 

preceitos normativos associados ao processo de licenciamento ambiental dos 

assentamentos rurais pode ser observado através da avaliação contida no Plano de 

Ação Ambiental, publicado pelo INCRA, em 2008. 

 

No citado documento foi dada publicidade ao plano estratégico da instituição, 

no tocante aos temas ligados à gestão ambiental, em geral. A questão do 

licenciamento ambiental dos assentamentos também foi abordada, sendo que, a partir 

do relato de uma série de oficinas realizadas pelas superintendências regionais do 

INCRA, foi possível traçar um panorama nacional das dificuldades e desafios 

encontrados nos processos de licenciamento (INCRA, 2008c). Os principais 
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problemas apontados para o caso específico da Superintendência do INCRA no 

Estado de São Paulo (INCRA/SR-08) podem ser verificados no Quadro 9, a seguir: 

 

 
Quadro 9 - Principais problemas e dificuldades associadas ao processo de 

licenciamento ambiental dos assentamentos rurais no Estado de São 
Paulo, segundo relato da Superintendência Regional do INCRA.  

Problema Proposta Responsável Envolvidos 
Ações em 

Andamento 

Não priorização da reforma 
agrária pelos órgãos 

ambientais  
 

Estrutura específica 
na OEMA para a 
reforma agrária  

 

OEMA* 
INCRA, MDA e 

movimentos 
sociais 

 

Dificuldades de recursos 
humanos e financeiros no 

INCRA e nos órgãos 
ambientais  

 

Aumento da dotação 
orçamentária  

OEMA, 
Ibama  e 
INCRA  

INCRA, OEMA, 
movimentos 

sociais, Ibama , 
ITESP e ICMBio  

 

Comunicação ineficiente 
entre INCRA, OEMA e 

outros órgãos ambientais. 
 

Criação de um 
grupo de trabalho 
interinstitucional. 

INCRA.   

Falta de clareza nos 
procedimentos e fluxos e 
ausência de Termos de 

Referência. 

Revisão de 
procedimentos, 

fluxos e elaboração 
de Termos de 
Referência. 

 

Grupo de 
Trabalho 

Interinstituci
onal. 

INCRA, OEMA, 
movimentos 

sociais, Ibama , 
ITESP e ICMBio  

 

Entraves existentes na 
própria Resolução 

CONAMA 387/06 - 
Certidão da prefeitura, LP, 
LIO e prazos não realistas 

 

Elaborar proposta de 
revisão da Res. 

387/06 

Grupo de 
Trabalho 

Interinstituci
onal 

INCRA, OEMA, 
movimentos 

sociais, Ibama , 
ITESP e ICMBio  

 

Dificuldade na regularização 
dos assentamentos já 

implantados. 
 

Elaboração de um 
TAC. 

INCRA e 
OEMA. 

INCRA e 
OEMA. 

Em 
discussão 
minuta de 

TAC. 
 

Tratamento desigual do TCU 
em relação ao INCRA e o 

Agronegócio. 

Recomendação que 
o TCU fiscalize a 

utilização de 
recursos públicos no 

agronegócio 
financiado pelo 

BNDES. 
 

MDA e 
MMA 

TCU, MDA, 
MMA e 

movimentos 
sociais 

 

Fonte: INCRA, 2008c. 
Notas:  
*OEMA - Órgãos Estaduais de Meio Ambiente.  
** Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
*** ITESP - Fundação Instituto e Terras do Estado de São Paulo 
****ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. -   
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Um ponto que merece ser salientado na história de construção desses 

regulamentos direcionados ao controle ambiental dos processos de implantação de 

assentamentos de reforma agrária no Brasil, a partir do final da década de 1990, diz 

respeito ao caráter isolado da iniciativa, quando se contempla o conjunto de 

intervenções dos diversos tipos de empreendimentos agropecuários e florestais 

existentes no país. SILVA, et al. (2009) observam que não houve resoluções 

específicas, em nível federal, para outros tipos de empreendimentos rurais. Ademais, 

a aplicação dessa nova obrigatoriedade normativa gerou importantes implicações na 

organização do aparato técnico administrativo dos órgãos de reforma agrária, quase 

sempre despreparados para as novas atribuições decorrentes do processo de 

licenciamento ambiental. 

 

O que se percebe pelas informações disponíveis sobre o quadro geral dos 

licenciamentos ambientais dos projetos de assentamentos rurais no Brasil é um 

quadro complexo e exemplar de falta de sintonia institucional dos diversos órgãos 

responsáveis pelo tema, nas diferentes esferas de governo, aliado ao reconhecimento, 

implícito, de algum provável viés de disputa política, tendo em conta as divergências 

partidárias das instâncias de governo que, em algumas situações, são concorrentes, 

como no caso do Estado de São Paulo. 

 

A informação mais recente relativa ao andamento atual dos processos de 

licenciamento, no Estado de São Paulo, foi divulgada através do relatório de gestão 

da Superintendência Regional do INCRA, relativo ao ano de 2010 (INCRA, 2011a). 

Neste documento é possível constatar que, por parte do INCRA, no referido período, 

foi protocolado, junto ao órgão ambiental estadual, um total de 23 processos de 

licenciamento. Entretanto, para o mesmo período, o relatório do INCRA divulga que 

apenas uma licença ambiental foi expedida, demonstrando um possível desequilíbrio 

na correlação de demanda e resultados na relação interinstitucional sobre o tema. 

 

Não obstante as dificuldades encontradas e a falta de sintonia institucional na 

real aplicação dos preceitos preconizados na legislação ambiental, novas 

regulamentações, agora abordando o universo das políticas de acesso ao crédito rural, 

pressionam a agilização dos processos de licenciamento, na medida em que também 
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passam a exigir a licença como requisto para a aprovação do crédito (SILVA et al., 

2009; ARAÚJO, 2006). 

 

Nesse contexto de pressão para a agilização das respostas institucionais no 

sentido da efetivação dos processos de regularização das licenças ambientais dos 

projetos de assentamentos rurais, em todo o país, o INCRA tenta responder às 

demandas, em especial do Tribunal de Contas da União (TCU), buscando adequar a 

alocação de seus recursos humanos e financeiros, direcionando parte de seu potencial 

para esta tarefa específica do licenciamento ambiental, conforme se pode verificar 

nas informações veiculadas pela instituição, em seu portal da internet: 

 

"Para cumprir determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), o Incra divulga 
informações que indicam o aumento do controle ambiental nos assentamentos de 
reforma agrária. De 2001 até fevereiro de 2009, foram expedidas 1.602 licenças 
ambientais em todo o País. O número representa 47% das 3.380 solicitações. 
 
O diretor de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento, Marcelo 
Afonso Silva, afirma que há ainda muito a ser feito, mas ressalta que o avanço foi 
significativo nos últimos anos. 
 
'Na estrutura antiga, não havia no Incra uma área que cuidasse especificamente das 
questões ambientais dos PAs. Na nova estrutura, foi contemplada uma estrutura 
específica para adequação ambiental dos PAs nos diferentes biomas. Hoje, temos em 
torno de 200 técnicos trabalhando exclusivamente nessa área no Brasil todo', diz. 
 
Afonso observa que, pela Resolução nº 387/06, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), quem faz o licenciamento são os órgãos estaduais de meio 
ambiente e a maioria tem estrutura precária. "Em muitos casos, é preciso disponibilizar 
a estrutura do próprio Incra, como veículos e pagamento de diárias, afirma. Lacerda 
conclui com a previsão de que, a médio prazo, todos os PAs estarão enquadrados na 
legislação ambiental do País." (INCRA, 2011b). 

 

Todavia, no caso dos assentamentos selecionados para esta investigação, 

apenas o PA Fortaleza, um assentamento convencional criado no ano de 2006, no 

Município de Bocaina/SP conta com a Licença Prévia concedida, cujo processo de 

tramitação, tomando-se em conta as idas e vindas entre o INCRA e o órgão 

ambiental, transcorreu no período de 22 meses (SILVA, 2009). 
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7.2 A CRIAÇÃO DOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (PDS) E OS DETALHES DE ALGUMAS INICIATIVAS 

NO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

 

A modalidade de assentamento rural denominada como "Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável - PDS, criada pela Portaria/INCRA nº 477, de 04 de 

novembro de 1999 (Anexo 6), regulamentada pela Portaria/INCRA nº 1032, de 25 de 

outubro de 2000, surgiu como resultado das demandas dos movimentos sociais 

organizados, na região norte do país, visando a garantia do acesso à terra, por parte 

das populações não tradicionais, em áreas de interesse ambiental (MDA, 2000). 

 

O ponto focal da iniciativa foi o de reconhecer a importância das florestas e 

da biodiversidade da região amazônica para a preservação ambiental, ao mesmo 

tempo, reconhecendo também a legitimidade do acesso das populações tradicionais 

aos recursos e meios de vida, proporcionados pelo ambiente, a partir de sua 

exploração em equilíbrio com a preservação e a manutenção sustentável de seus 

recursos. 

 

O documento base, que serve como guia para a orientação dos processos de 

implantação dessa modalidade de assentamento, posiciona a ideia dessa modalidade 

de projeto de assentamento rural como uma alternativa aos assentamentos 

convencionais, ressaltando sua vocação para as especificidades da Amazônia e das 

demandas de suas populações. A ideia dessas iniciativas seria, então, ter o cuidado de 

se respeitar a vocação da floresta amazônica e, ao mesmo tempo, propiciar a 

implantação dos assentamentos rurais, buscando minimizar os impactos ambientais 

decorrentes dessa ocupação (MDA, 2000). 

 

Havia também, por parte do poder público que institucionaliza essa nova 

modalidade de assentamento, o reconhecimento da necessidade de se prestigiar a 

formalização de práticas ecologicamente corretas, no contexto da reforma agrária, 

com vistas a uma melhor potencialização da exploração racional dos recursos 

oferecidos pelos territórios, os quais, ao mesmo tempo, requerem os cuidados da 

preservação ambiental. Assim, a modalidade dos assentamentos PDS surge como um 



138 

 

 

modelo norteador na busca de compatibilizar o desenvolvimento de atividades 

produtivas aliadas aos imperativos de conservação, preservação e, mesmo, 

recomposição dos recursos naturais que servem de base para a existência de 

assentamentos humanos naqueles locais (MDA, 2000). 

 

O público alvo para esta modalidade de assentamentos PDS foi definido 

como sendo destinado às populações que baseiam sua sobrevivência, basicamente, a 

partir de atividades do extrativismo, da agricultura familiar, dentre outras de baixo 

impacto ambiental. 

 

Ao longo da história de criação dos assentamentos rurais de reforma agrária, 

várias modalidades de projetos de assentamentos forma concebidos, geralmente 

inseridos em contextos de programas governamentais específicos, criados no 

contexto sócio-político de suas épocas, como já visto anteriormente. Atualmente, no 

contexto do II PNRA - Plano Nacional de Reforma Agrária (BRASIL, 2005), 

implantado em 2003, as modalidades atuais, prioritariamente implementadas pelo 

INCRA, em áreas obtidas por desapropriação por interesse social para fins de 

reforma agrária, são: a) para assentamentos tradicionais - o Projeto de Assentamento 

(PA); e b) para assentamentos ambientalmente diferenciados - o Projeto de 

Assentamento Agroextrativista (PAE), o Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS), e o Projeto de Assentamento Florestal (PAF)  O Quadro 10, a seguir, 

apresenta os principais aspectos de diferenciação entre estas modalidades de 

assentamentos. 

 

 

Quadro 10 - Alguns aspectos de diferenciação entre as modalidades de projetos de 
reforma agrária no âmbito do INCRA.  

 
Passos de 

consolidação 
 

Iniciativa de 
criação. 

Cadastramento e 
seleção das 

famílias. 
Público Alvo Titulação. 

Projeto de 
Assentamento PA 

INCRA, ou 
pleito dos 

movimentos sociais, 
ou pleito dos 

governos. 

Seleção SIPRA*. 
Agricultor 
tradicional 

Individual, em 
moradia  
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(continuação do Quadro 10) 
 

Passos de 
consolidação 

 

Iniciativa de 
criação 

Cadastramento e 
seleção das 

famílias 
Público Alvo Titulação 

Projeto de 
Assentamento 

Agroextrativista 
PAE. 

Pleito de entidade 
organizada da área, 

com ata anexa. 
 

Seleção SIPRA, e 
ser população 

tradicional, 
reconhecida/autoriz
ada pela entidade 

requerente. 

 
População 
tradicional 
ribeirinha, 

pescador, balateiro, 
castanheiro, 
seringueiro, 
babaçueiro, 

sisaleiro, etc. 
 

Coletiva. 

Projeto de 
Desenvolvimento 
Sustentável PDS. 

 
INCRA, 

Movimentos 
Sociais,  Órgãos 

Ambientais. Obs.: 
devendo nos três 
casos haver um 

compromisso de 
gestão 

compartilhada 
entre esses três 

tipos de entidades. 
 

Seleção SIPRA, e 
compromisso de 

trabalho com 
técnicas 

ecologicamente 
corretas. 

Agricultor 
tradicional que 
queira trabalhar 

com área de 
interesse ecológico, 
utilizando práticas 

ecologicamente 
corretas. 

Coletiva, 
preferencialmente. 

 
Projeto de 

Assentamento 
Florestal PAF. 

 

 
O INCRA, em 
conjunto com 

IBAMA, órgãos 
estaduais e a 

sociedade civil 
organizada, 

indicarão áreas 
próprias para 
implantação 
dos PAF´ s. 

 

Seleção SIPRA e 
concordância em se 

dedicar às 
atividades 
florestais  

e à organização 
comunitária 

florestal. 

Interessados devem 
também ser titular 
ou descendente de 

populações 
tradicionais, que 

mantêm 
conhecimentos do 
extrativismo , ou 
ainda possuírem 
experiência com 
alguma atividade 
ligado ao setor  

florestal. 
 

O domínio das 
áreas dos PAF´ s 
será concedido 
coletivamente 

às organizações 
associativas 
formais dos 
produtores 
assentados 

Fonte: elaboração do autor, a partir de MDA, 2000 e INCRA, 2006 
Notas: * SIPRA - Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária  

 

 

Dentre os vários fatores característicos do modelo de assentamento PDS, a 

forma de concessão da terra é também diferenciada. Nos PDS o regime de concessão 

é comunal, com a necessidade de formatação de uma base de interlocução formal do 

grupo de famílias assentadas e o poder público, por uma via construída em bases 

associativas, condominiais, ou ainda, cooperativistas. 
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No documento de divulgação e orientação sobre a política pública de 

implantação dos PDS (MDA, 2000), constam as intenções de estímulos para a 

participação das famílias assentadas em todas as ações dentro da área de organização 

e desenvolvimento dos assentamentos, como forma de despertar a percepção da 

importância da organização para a consecução dos seguintes pontos: 

 

a) constante melhoria do nível organizacional e, consequentemente, o 

fortalecimento de associações ou outras formas organizativas; 

b) unicidade de objetivos, com criação de cultura e identidade própria, 

considerando as diferentes famílias (culturas, hábitos, valores) que poderão 

compor um PDS; 

c) criação ou o desenvolvimento do “espírito de grupo”; 

d) identificação das suas limitações e potencialidades ; 

e) valorização das suas ações e de seu papel perante a sociedade; 

f) valorização da cultura regional; 

g) estímulo à visão empreendedora e o desenvolvimento das capacidades de 

decisão e cogestão; 

h) percepção dos indicadores de sucesso do PDS; e 

i) menor dependência dos fatores exógenos. 

 

Assim, em termos normativos, a partir do incentivo e implementação de 

mudanças significativas nos modos de produção agrícola e no ordenamento dos 

territórios dos assentamentos, a metodologia dos PDS’s visa à elevação da renda dos 

assentados, a diversificação da produção, o aprimoramento da comercialização e a 

melhoraria da segurança alimentar dos assentados, dentre outros objetivos 

enunciados.  

 
Ainda com base na análise dos pressupostos normativos da metodologia de 

implantação dos assentamentos PDS, é possível observar que várias ações 

preconizadas pelos projetos trazem o potencial de traduzir-se em melhorias 

significativas no quadro geral da saúde ambiental das populações dos assentamentos 

(por exemplo, no tocante aos aspectos de saneamento básico, manejo de resíduos, 

combate à erosão e ao desmatamento, manejo de pragas e uso de agrotóxicos, 

proteção dos mananciais, controle de zoonoses, e saúde do trabalhador, dentre 

outros), seja pela ação direta das modificações nos processos de trabalho com 
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tecnologias mais limpas, seja pelos efeitos indiretos da incorporação de princípios de 

sustentabilidade colocados nas rotinas de organização coletiva nos assentamentos. 

 

Desde a criação desta modalidade de assentamentos, no ano de 1999, até 

outubro de 2011, o número de assentamentos PDS implantados no país atinge a 

marca de 112 projetos. A distribuição desses projetos, segundo as Unidades da 

Federação, é mostrada na Figura 23, a seguir: 

 

 

Figura 23 - Número e distribuição percentual dos assentamentos rurais do tipo 
"Projetos de Desenvolvimento Sustentável - PDS", segundo as 
Unidades da Federação - Brasil - agosto de 2011. 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir de INCRA (2012a)  
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Ainda segundo os preceitos normativos preconizados no manual do INCRA, 

que estabelece a metodologia de implantação dos projetos de desenvolvimento 

sustentável - PDS (BRASIL, 2000), os passos e procedimentos de criação e 

implantação desses projetos deveria seguir o seguinte fluxo detalhado no Quadro 11, 

a seguir: 

 

 

Quadro 11 - Etapas e procedimentos descritos nos passos metodológicos para 
implantação de projetos de assentamentos PDS. 

ETAPA PROCEDIMENTOS DESCRIÇÃO SUSCINTA 

Criação 

Identificação e seleção 
da área 

As áreas pleiteadas pelos movimentos sociais, entidades 
governamentais, e em conformidade com os Zoneamento 
Econômico e Ecológico - ZEE, quando existir, serão 
vistoriadas pelo INCRA, em conjunto com os 
pleiteadores, com representantes dos trabalhadores e 
órgãos ambientais interessados no processo. 

Cadastro das famílias O cadastro identifica, quantifica e dá o perfil dos 
ocupantes - quando houver-, ou de quem pretende 
ocupar, sendo também o instrumento de inscrição dos 
candidatos. Nas áreas sem ocupantes, o INCRA 
preferencialmente, considerará as famílias indicadas 
pelas entidades representativas (movimento social).  

Seleção Os clientes da reforma agrária, para esse projeto, devem 
possuir uma das seguintes características: serem 
trabalhadores rurais extrativistas, agricultores, pescadores 
artesanais, pequenos madeireiros, catadores de 
carangueijos, etc., que já desenvolvem ou passarão a 
desenvolver atividades produtivas compatíveis com a 
conservação das bases primárias de recursos naturais. 

Obtenção da área Os resultados dos estudos iniciais da área, recolhido pelo 
INCRA através de seu "Relatório de Vistoria" serão 
apresentados aos interessados já com as indicações de 
potencialidade e de uso conforme sua aptidão. A partir da 
concordância dos possíveis beneficiários e mediante um 
termo de compromisso firmado entre todas as entidades 
envolvidas no pleito, o INCRA adotará as medidas 
cabíveis para a obtenção da área. 

Ato de criação Estatuto formal, à cargo do INCRA. 
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(continuação do Quadro 11) 

Implantação 

Assentamento Nesta etapa serão consideradas efetivamente assentadas 
as famílias classificadas pelo Sistema de Informações de 
Projetos de Reforma Agrária - SIPRA e selecionadas 
conforme o perfil estabelecido para o projeto. 

Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento 
Sustentável do 
Assentamento - PDA 

Plano a ser feito com a participação das famílias 
assentadas, assessoradas por técnicos do INCRA. Deverá 
necessariamente contar com a participação dos órgãos e 
entidades ambientais em todas as suas fases decisórias. 

Deverá constar do PDA um Plano de Utilização - PU, o 
qual deverá ser aprovado pelo INCRA e órgãos 
ambientais envolvidos. 

Neste processo caberá às entidades representativas dos 
moradores o papel de mobilizar, promover as discussões, 
articular com possíveis parceiros (ONG's, etc.), que 
possam contribuir com a elaboração do PDA. 

Demarcação Elaborada pelo INCRA, deverá seguir os preceitos do 
PDA. 

Consolidação 

Gestão Após a implantação do projeto, o INCRA passará a 
coordenação da gestão do PDS, preferencialmente, para o 
órgão ambiental competente que se responsabilizará pela 
criação de um conselho gestor, composto por 
representantes dos poderes públicos estaduais e 
municipais, representantes dos trabalhadores rurais, 
ONG's e do INCRA. 

Este conselho será responsável por todas as ações que 
culminarão com a consolidação do projeto, desde a 
solicitação dos créditos até as articulações necessárias ao 
sucesso do mesmo. 

Organização social do 
assentamento 

Estímulo à participação das famílias em todas as ações 
dentro da área. 

Execução do PDA   

Concessão de uso Os assentados obterão as terras pelo instituto da 
concessão do direito real de uso, as quais ficarão sob a 
responsabilidade das Organizações Rurais de Moradores, 
com anuência do órgão ambiental, do INCRA e dos 
parceiros. 

Consolidação do 
projetos 

A consolidação dos PDS se dará após o cumprimento das 
ações previstas nos programas de reforma agrária, a 
concessão do contrato do direito real de uso e a assinatura 
do termo de cooperação técnica com a entidade pública 
que garanta a orientação da gestão do projeto dentro dos 
seus princípios básicos de sustentabilidade. 

Fonte: MDA, 2000. 
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Com uma atitude inovadora em relação aos termos de vocação original de 

implantação dos assentamentos PDS, o Estado de São Paulo agrega uma experiência 

inusitada, no ano de 2004, a partir da criação, no Estado, do primeiro projeto de 

assentamento PDS. O diálogo com os movimentos sociais e ambientalistas atuantes 

no Estado de São Paulo inaugurou um processo de encaminhamento de demandas 

por parte do poder público local, responsável pela implementação da política agrária 

do governo federal, no sentido da criação de assentamentos agroambientais (JULIO, 

2006). 

 

Assim, em novembro de 2004, surge no Município de Serrrana/SP, a primeira 

experiência de aplicação da metodologia PDS de implantação de projetos de 

assentamentos rurais: o assentamento Sepé Tiarajú.  

 

A rigor, a história de implantação desse assentamento tem origem em 

construções que vão muito além da simples aplicação administrativa de concepções 

normativas que buscam uma acomodação técnica  aos novos paradigmas de 

produção agrícola sustentável.  

 

A história do assentamento Sepé Tiarajú, como primeira experiência deste 

tipo no Estado de São Paulo, tem relação com um processo longo de reflexão e 

construção do movimento social, nascido e amadurecido nas bases da CONCRAB - 

Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil e levado à ação prática 

de demanda e luta pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST, em sua 

organização atuante no Estado de São Paulo. 

 

 Nesse contexto de discussões surge o modelo da "Comuna da Terra" como 

uma nova forma de assentamentos de reforma agrária, concebida na base do 

movimento social. A proposta é colocada como uma demanda das comunidades de 

economia camponesa (Comuna da Terra) e se fundamenta em cinco elementos 

básicos: a) o vínculo das pessoas com o trabalho; b) a propriedade social da terra; c) 

a produção agroecológica; d) a cooperação em diversos aspectos; e e) o 

desenvolvimento das questões sociais básicas. (CORTEZ, 2004). 
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É na interlocução e nas lutas contraditórias entre os movimentos sociais 

demandantes por acesso à terra, o poder público ( em suas várias representações, a 

exemplo do INCRA, Ministério Público, Agências Ambientais, etc.) e os demais 

atores da sociedade civil organizada e dos meios de comunicação envolvidos nas 

questões agrárias do Estado de São Paulo que vai surgir, a partir de 2004, a tentativa 

inovadora de conceber, no território paulista e fora do contexto territorial original de 

onde nasceu, a proposta de implantação de assentamentos PDS, como a resultante 

desse processo de diálogo. 

 

Na sequencia da implantação do PDS Sepé Tiarajú outros projetos PDS vão 

sendo estabelecidos, em diferentes regiões do Estado de São Paulo e com diferentes 

histórias de construção, muitas vezes como alternativa a remediar conflitos pendentes 

em processos que gestões anteriores não haviam conseguido superar. Como exemplo, 

tem-se as implantações de PDS em área desapropriada de posseiros no Vale do 

Ribeira, no assentamento da área da antiga Fazenda Iperó, em Iperó e no 

assentamento Nova Conquista, no município de Rancharia (CORTEZ, 2004). 

 

 Nesse processo, a nomenclatura oficial final atribuída ao projeto, nem 

sempre consegue explicar toda a acumulação de práticas e reflexões oriundas das 

diversas vertentes da comunidade que, enfim, colaboram para a realização do 

projeto.  

 

Assim, no caso do Sepé Tiarajú, os princípios nascidos das reflexões do 

movimento social, associados ao conceito das "Comunas da Terra", são 

internalizados pelos grupos que vão vivenciar, na prática, a experiência do Projeto de 

Assentamento PDS. 

 

O Estado de São Paulo agrega, atualmente, 251 projetos de assentamentos 

rurais, cuja distribuição espacial, em termos municipais, é mostrada na Figura 24, a 

seguir: 
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Figura 24 - Municípios do Estado de São Paulo com projetos de assentamentos 
rurais - agosto de 2011. 

 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de INCRA, 2012a. 
 

 

Entre os anos de 2003 e 2006 foram implantados 35 novos projetos de 

assentamento rural. Dentre estes, 13 iniciativas buscam trilhar um novo caminho de 

concepção e implantação baseadas em princípios de sustentabilidade. São os 

chamados Projetos de Desenvolvimento Sustentável – PDS. Esse número eleva-se 

para 17 projetos PDS implantados até agosto de 2011 (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Características gerais dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável - PDS 
- implantados no Estado de São Paulo - agosto 2011. 

Município Assentamento 
Área 
(ha) 

Nº de famílias 
assentadas (N) 

Data de 
criação 

Serrana Sepé Tiarajú  797,7 80 20/09/2004 

Eldorado Agroambiental Alves, Teixeira e Pereira  3.072,7 65 02/08/2005 

Taubaté Manoel Neto 378,9 43 29/11/2005 

Tremembé Olga Benário 692,1 53 19/12/2005 

São Carlos Santa Helena 98,8 14 27/12/2005 

Americana Comuna da Terra Milton Santos 103,5 68 11/07/2006 

Apiaí Prof. Luiz de David Macedo 7.767,2 68 27/07/2006 

Cajamar São Luiz 123,1 30 27/07/2006 

Descalvado Comunidade Agrária 21 de Dezembro  256,4 18 16/10/2006 

Miracatu Ribeirão do Pio  406,1 13 24/11/2006 

Iepe Bom Jesus 68,3 36 15/12/2006 

João Ramalho Boa Esperança 54,7 29 15/12/2006 

Ribeirão Preto Da Barra  1.548,5 462 20/06/2007 

Itanhaem Agroecologico 153,3 5 04/12/2007 

Caconde Agroecológico Hugo Mazzilli 135,5 20 18/09/2008 

Limeira  Elizabeth Teixeira  602,9 104 19/09/2008 

Descalvado Comunidade Agrária Nova Aurora  533,4 81 10/11/2008 

 

 

TOTAL 
 

16.793,1 
 

1.189  

Fonte: elaboração do autor, a partir de INCRA, 2012a. 
 

 

Para a consecução da pesquisa de campo, no contexto do presente estudo, 

foram realizadas visitas preliminares aos seis assentamentos selecionados, com o 

intuito de uma primeira aproximação com o espaço de trabalho e um contato inicial 

com as lideranças e representantes de cada projeto. Ainda, nessas ocasiões, foram 

realizadas visitas e contatos com os escritórios e representações locais do INCRA-

SP, para a avaliação de possível apoio logístico às atividades da pesquisa e do 

trabalho de campo.  

 

O Quadro 12, em sequencia, retrata o cronograma de trabalho  nas visitas 

preliminares aos projetos de assentamentos. 
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Quadro 12 - Cronograma de visitas preliminares do trabalho de campo junto aos 
assentamentos. 

Assentamento Município Data 
PDS Santa Helena  São Carlos 24/11/2009 

PA Fortaleza  Bocaina 25/11/2009 
PA Bela Vista Araraquara 01/06/2010 

PDS 21 de Dezembro Descalvado 02/06/2010 
PDS Sepé Tiaraju Serrana  10/09/2010 e 28/05/2011 

PDS da Barra Ribeirão Preto 16/09 e 02/12 de /2010 e  
 

 

Alguns detalhes, captados por ocasião das visitas preliminares aos 

assentamentos, são mostradas a seguir, como ilustração do contexto onde forma 

realizadas as oficinas de discussão sobre a temática de saúde ambiental junto aos 

assentados (Figuras 26 a 35). 

 

 

Figura 25 - Área de plantação de hortaliças, em lote do PA Bela Vista - 
Araraquara/SP - junho de 2010. 

 
Fonte: registro do trabalho de campo. 

  



149 

Figura 26 - Estufa com sementeiras em área de horta - PA Bela Vista -  
Araraquara/SP - junho de 2010. 

 
Fonte: registro do trabalho de campo. 

 

 

Figura 27 - Poço artesiano e reservatório (em funcionamento) - PA Bela Vista - 
Araraquara/SP - junho de 2010. 

 
Fonte: registro do trabalho de campo. 
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Figura 28 - Açude utilizado como reservatório para irrigação (por sistema de 
sulcos), com captação de água de mina, em lote do PDS Comunidade 
Agrária 21 de Dezembro - Descalvado/SP - junho de 2010. 

 
Fonte: registro do trabalho de campo. 

 

 

Figura 29 - Área com plantio de milho e mandioca, em lote do assentamento do PDS 
Comunidade Agrária 21 de Dezembro - Descalvado/SP - junho de 2010. 

 
Fonte: registro do trabalho de campo. 
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Figura 30 - Poço artesiano perfurado (não ativado) em área do assentamento do PDS 
Comunidade Agrário 21 de Dezembro - Descalvado/SP - junho de 2010. 

 
Fonte: registro do trabalho de campo. 

 

 

Figura 31 - Caixa de energia elétrica, com ponto de alimentação para o sistema de 
bombeamento do poço artesiano (sem ligação), em área do 
assentamento do PDS Comunidade Agrária 21 de Dezembro - 
Descalvado/SP - junho de 2010. 

 
Fonte: registro do trabalho de campo. 
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Figura 32 - Reservatório utilizado para armazenamento de água fornecida, por 
caminhão-pipa dos serviços da Prefeitura Municipal, em lote do 
assentamento PDS da Barra - Ribeirão Preto/SP - setembro de 2010. 

 
Fonte: registro do trabalho de campo. 

 

 

Figura 33 - Ponte danificada em estrada interna do assentamento PDS da Barra - 
Ribeirão Preto/SP - dezembro de 2010. 

 
Fonte: registro do trabalho de campo. 
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Figura 34 - Área no entorno de moradia, com resquícios de recente incêndio, 
decorrente de queimadas descontroladas nas culturas de cana de 
açúcar circunvizinhas ao assentamento PDS Sepé Tiarajú - Serrana/SP 
- setembro de 2010.   

 
Fonte: registro do trabalho de campo. 

 

 

Por ocasião dessas visitas preliminares foram firmados os contatos com as 

lideranças de cada assentamento, viabilizando a interlocução posterior para a 

organização das oficinas de trabalho para reunião dos grupos sobre a temática 

investigada. 

 

 

7.3 OFICINAS DE TRABALHO PARTICIPATIVO: PERCEPÇÕES 

EMERGENTES SOBRE O CENÁRIO DA SAÚDE AMBIENTAL NOS 

ASSENTAMENTOS 

 

O passo seguinte do estudo foi dedicado ao desenvolvimento das oficinas de 

trabalho com grupos de atores, as quais seguiram um roteiro básico de 

desenvolvimento, buscando, em diferentes momentos e modos, mobilizar o interesse 

e a participação dos envolvidos, visando recolher as diferentes visões e percepções 

relativas ao modo de vida nos assentamentos e suas relações com a temática da saúde 

ambiental. O tempo total de trabalho, em cada uma das reuniões, correspondeu a 
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cerca de 210 minutos. A Tabela 7, a seguir, apresenta as características gerais dos 

locais das oficinas, o número de participantes e as datas de realização das atividades. 

 

 

Tabela 7 - Características gerais dos assentamentos selecionados no estudo 
(localização, número de famílias assentadas, área total, área média dos 
lotes), número de participantes das reuniões das oficinas de trabalho de 
atores e data de realização das atividades. 

Assentamento Município Data das 
oficinas 

Nº de 
Famílias 

(un) 

Nº de 
participantes 

(un) 

PA Bela Vista Araraquara 20/01/2011 168 6 

PA Fortaleza  Bocaina 22/01/2011 29 9 

PDS Santa 
Helena* 

São Carlos 18/02/2011 13 12 

PDS 21 de 
Dezembro 

Descalvado 19/02/2011 18 10 

PDS Mário 
Lago** Ribeirão Preto 09/04/2011 260 10 

PDS Sepé 
Tiarajú*** Serrana  27/05/2011 79 7 

Fonte: INCRA, 2012a; dados de campo da pesquisa. 
Notas: 
Em alguns assentamentos ocorreram mais de uma reunião para finalizar o trabalho das oficinas, nas 
seguintes datas:  
* 26/03/2011; 
 **21 e 27/0/2011; e 
 ***28 e 31/05/2011. 
 

 

O Quadro 13, a seguir, apresenta a síntese do roteiro de trabalho realizado nas 

oficinas de atores, incluindo a descrição das técnicas e instrumentos de apoio ao 

trabalho de integração participativa e coleta de dados e informações. 
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Quadro 13 - Roteiro realizado nas oficinas de trabalho com os grupos participativos. 

 
Momento 

 

 
Objetivos 

 

 
Técnica utilizada  

 
Resgate 

histórico do 
grupo e das 
vivências no 
assentamento 

 

 
Visualizar fatos, experiências e mudanças que 
influíram de forma decisiva sobre o desenvolvimento 
comunitário e o uso de recursos naturais. 
 
Motivar, preparar e estimular os participantes para as 
atividades e discussões nas oficinas de trabalho e 
recolher subsídios históricos sobre a trajetória do 
grupo e do projeto de assentamento. 
 
Produzir uma lista de eventos chaves sobre a história 
do assentamento, buscando resgatar tendências 
passadas, eventos relevantes, problemas e êxitos na 
vida da comunidade. 
 

 
Linha do tempo*, abordando os 
seguintes aspectos: 
 
- principais eventos da 

comunidade; 
- como se deu o assentamento; 
- como evolui o número de 

famílias envolvidas no projeto; 
- principais problemas 

enfrentados pela comunidade ao 
longo do tempo 

- principais conquistas realizadas 
pela comunidade ao longo do 
tempo 

- principais parceiros apoiando o 
projeto 

 
Reflexão sobre 

a dimensão 
espacial do 

assentamento 
 

 
Estimular os participantes a refletirem sobre a 
dimensão espacial do projeto de assentamento. 
 
Criar uma concepção compartilhada sobre a 
utilização do espaço e dos recursos; e sobre a 
situação atual da comunidade em relação a seus 
potenciais e suas limitações no âmbito produtivo, 
social, sanitário, etc. 
 
Estimular a participação nas atividades subsequentes 
do trabalho de grupo, voltadas à problematizar os 
aspectos de saúde ambiental da comunidade.  

 
Desenho de mapa dos recursos 
naturais e da comunidade*: 
 
Produzir uma representação 
figurada do espaço geográfico do 
assentamento, apontando as áreas 
de uso residencial, infraestrutura, 
fontes de água, áreas de plantio e 
de pastagem, áreas de reserva 
ambiental, entorno e demais 
aspectos considerados 
importantes pelo grupo. 

 
Discussão 
sobre as 

interfaces do 
desenvolvimen

to rural e a 
saúde 

ambiental 
 
 

 
Identificar, definir e selecionar os principais 
problemas, percebidos pelos participantes, no tocante 
aos aspectos de inter-relações dos modos de vida no 
assentamento e as questões de saúde ambiental da 
comunidade. 
 
Criar uma concepção compartilhada sobre as relações 
de causas e efeitos relativos aos problemas, 
selecionados pelo grupo, como principais definidores 
das condições  de saúde ambiental da comunidade.  

 
Árvore de problemas*: produzir 
representação gráfica baseada no 
desenho de uma árvore (árvore de 
causas  e efeitos), abordando 
pontos temáticos, selecionados 
pelos participantes, dentre os 
tópicos de interesse da Atenção 
Primária Ambiental, 
considerados como principais 
pelo grupo. 

Fonte: elaborado pelo autor 
Notas: *   (VERDEJO, 2006; ANYAEGBUNAM et al., 2008) 
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Os aspectos do cenário de saúde ambiental trabalhados, no âmbito da 

estratégia de investigação através das oficinas de trabalho com atores, foram 

baseados nos tópicos que constituem o olhar da Atenção Primária Ambiental (APA), 

a saber: a) saneamento básico; b) manejo de resíduos; c) combate à erosão e ao 

desmatamento; d) manejo de pragas e uso de agrotóxicos; e) proteção dos 

mananciais; f) controle de zoonoses, e g) saúde do trabalhador. Estes foram os temas 

principais trabalhados nas oficinas, durante a atividade de aplicação do instrumento 

denominado como "árvore de problemas".  

 

O desenvolvimento do processo de avaliação de impactos à saúde, a partir de 

dinâmicas participativas, também guarda relação com os princípios básicos da 

Atenção Primária Ambiental, descritos como: participação da comunidade; 

organização; prevenção e proteção ambiental; solidariedade e equidade; 

integralidade; e diversidade. 

 

A partir de uma breve introdução sobre cada um destes temas, com o apoio de 

recursos didáticos baseados em técnicas de visualização (painéis de visualização e 

bloco de folhas sequenciais, apoiadas em cavaletes), os grupos de participantes das 

oficinas foram convidados ao debate, iniciando por selecionar, dentre os tópicos 

sugeridos, quais os principais aspectos de interesse para a problemática da saúde 

ambiental, sob a ótica de cada grupo de assentados e realidade de cada projeto de 

assentamento investigado. 

 

A Figura 35, a seguir, sintetiza os tópicos apresentados como base de 

discussão dos grupos de participantes, com seus aspectos detalhados que serviram de 

base para motivação das discussões e coleta de informações para a pesquisa. 
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Figura 35  - Síntese dos tópicos apresentados como base para as atividades das 
oficinas de trabalho participativo. 

 
Fonte: elaboração do autor. 
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Os produtos obtidos a partir das interlocuções propiciadas pelas oficinas de 

trabalho realizadas nos assentamentos selecionados para o estudo, seguindo os passos 

metodológicos preconizados e com a aplicação dos instrumentais escolhidos para 

mobilização do trabalho participativo, foram reunidos em resumos esquemáticos, 

produzidos com base nos painéis elaborados nas oficinas realizadas.  

 

A princípio, na etapa de organização e planejamento do trabalho de campo, a 

sequência concebida para as atividades pressupunha a obtenção de três produtos em 

cada oficina: um painel sobre a "linha do tempo", resgatando, resumidamente, a 

história de vida da comunidade do assentamento; um painel contendo um "mapa de 

recursos", construído pelos participantes, a partir de suas próprias concepções do 

espaço do assentamento; e um, ou mais, painéis referentes às "árvores de problemas", 

construídas com base na seleção dos participantes sobre quais, dentre os tópicos 

apresentados sobre a temática geral de "saúde ambiental" (variáveis selecionadas no 

contexto dos pontos de atenção do Programa de Atenção Primária Ambiental da 

OPS), seriam os aspectos mais emergentes dos problemas de saúde ambiental 

percebidos pelo grupo como relevantes.  

 

Entretanto, na realização concreta do trabalho de campo, as diversidades e 

peculiaridades dos diversos grupos resultaram em produtos, tempos e reações 

também diferenciados frente ao escopo proposto para o trabalho. Assim, por 

exemplo, nem todos os grupos convidados à atividade de elaboração dos "mapas de 

recursos" reagiram a contento, deixando de praticar o exercício de percepção 

espacial. Da mesma forma, em outras situações, novas atividades, inicialmente não 

previstas, acabaram por resultar em coleta de dados interessante, a exemplo das 

discussões do tipo "chuva de ideias" desenvolvidas sobre os temas "saúde" e 

"ambiente", realizadas em alguns grupos, como consequência prática do próprio 

encaminhamento dado pelos participantes, no desenrolar de cada reunião. 

Finalmente, em relação às dinâmicas diferenciadas de cada grupo, alguns 

demandaram mais de uma reunião do grupo para o desenvolvimento da agenda. 

 

Apresentam-se, a seguir, os resumos esquemáticos representativos dos 

produtos das oficinas, organizados por ordem cronológica de realização das reuniões, 

em cada um dos assentamentos selecionados para a pesquisa (Figuras 36 a 75) 
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Figura 36 - PA Bela Vista - Linha do tempo - Araraquara/SP - janeiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 37 - PA Bela Vista - Mapa da comunidade - Araraquara/SP - janeiro de 2011. 

 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 38 - PA Bela Vista - Árvore de problema - Saneamento básico - 
Araraquara/SP - janeiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 39 - PA Bela Vista - Árvore de problema - Manejo de resíduos - 
Araraquara/SP - janeiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 40 -  PA Bela Vista - Aspecto geral do local da desenvolvimento da oficina 
participativa - Araraquara/SP - janeiro de 2011. 

 
 

 
Figura 41 - PA Bela Vista - Elaboração do "mapa da comunidade" - Araraquara/SP - 

janeiro de 2011. 
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Figura 42 - PA Fortaleza - Linha do tempo.- Bocaina/SP - janeiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 43 - PA Fortaleza - Mapa da comunidade - Bocaina/SP - janeiro de 2011. 

 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 44 - PA Fortaleza - Discussão temática livre - Saúde - Bocaina/SP - janeiro 
de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 45 - PA Fortaleza - Discussão temática livre - Ambiente - Bocaina/SP - 
janeiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 46 - PA Fortaleza - Árvore de problema - Saneamento básico - Bocaina/SP - 
janeiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 47 - PA Fortaleza - Árvore de problema - Manejo de resíduos - Bocaina/SP - 
janeiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 48 - PA Fortaleza - Árvore de problema - Saúde do trabalhador - Bocaina/SP 
- janeiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
 
 
 
 
  



171 

Figura 49   PA Fortaleza - Árvore de problema - Conservação dos solos - 
Bocaina/SP - janeiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 50 - PA Fortaleza - Árvore de problema - Saneamento básico - Bocaina/SP - 
janeiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
  

COMPROMETIMENTO 
DA SAÚDE 
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Figura 51 -  PA Fortaleza - Aspecto geral do local da desenvolvimento da oficina 
participativa - Bocaina/SP - janeiro de 2011. 

 
 
 
Figura 52 --  PA Fortaleza - Detalhe de elaboração do "mapa da comunidade" - 

Bocaina/SP - janeiro de 2011 
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Figura 53 - PDS Santa Helena - Linha do tempo.- São Carlos/SP - fevereiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 54 - PDS Santa Helena - Discussão temática livre - Saúde - São Carlos /SP - 
fevereiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 55 - PDS Santa Helena - Discussão temática livre - Ambiente - São 
Carlos/SP - fevereiros de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 56 - PDS Santa Helena - Árvore de problema - Saneamento básico - Esgoto - 
São Carlos/SP - fevereiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 57 - PDS Santa Helena - Árvore de problema - Saneamento básico - Água - 
São Carlos/SP - fevereiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 58  PDS Comunidade Agrária 21 de Dezembro - Mapa da comunidade - 
Descalvado/SP - fevereiro de 2011. 

 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 59 - PDS Comunidade Agrária 21 de Dezembro - Discussão temática livre - 
Saúde - Descalvado/SP - fevereiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 60 - PDS Comunidade Agrária 21 de Dezembro - Discussão temática livre - 
Ambiente - Descalvado/SP - fevereiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 61 - PDS Comunidade Agrária 21 de Dezembro - Árvore de problema - 
Saneamento básico - Esgoto - Descalvado/SP - fevereiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 62 - PDS Comunidade Agrária 21 de Dezembro - Árvore de problema - 
Saneamento básico - Água - Descalvado/SP - fevereiro de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 63 - PDS Mário Lago - Discussão temática livre - Saúde - Ribeirão Preto/SP 
- marçoo de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 64 - PDS Mário Lago - Discussão temática livre - Ambiente - Ribeirão 
Preto/SP - marçoo de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 65 - PDS Mário Lago - Árvore de problema - Saneamento básico - Água - 
Ribeirão Preto/SP - março de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 66 - PDS Mário Lago - Árvore de problema - Saneamento básico - Esgoto - 
Ribeirão Preto/SP - março de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 67 - PDS Mário Lago - Árvore de problema - Manejo de resíduos - Ribeirão 
Preto/SP - março de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 68 - PDS Mário Lago - Aspecto geral do local da desenvolvimento da oficina 
participativa - Ribeirão Preto/SP - março de 2011. 

 
 

 

Figura 69 - PDS Mário Lago - Registro da passagem de avião agrícola sobre a área 
do assentamento, por ocasião de realização da oficina participativa - 
Bocaina/SP - janeiro de 2011. 
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Figura 70 - PDS Sepé Tiarajú - Discussão temática livre - Saúde - Serrana/SP - maio 
de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 71 - PDS Sepé Tiarajú - Discussão temática livre - Ambiente - Serrana/SP - 
maio de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 72 - PDS Sepé Tiarajú - Árvore de problema - Saneamento básico - 
Serrana/SP - maio de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 73 - PDS Sepé Tiarajú - Árvore de problema - Manejo de pragas e doenças - 
Serrana/SP - maio de 2011. 

 
Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Figura 74 - PDS Sepé Tiarajú - Aspecto geral do Centro Comunitário, local de 

desenvolvimento da oficina participativa - Serrana/SP - maio de 2011. 

 
 
 
Figura 75 - PDS Sepé Tiarajú - Visão geral de área de lote, com detalhe da 

vegetação correspondente ao SAF - Sistema Agrícola Florestal, 
implantado pelo assentado - Serrana/SP - maio de 2011. 
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Uma tentativa de agregação das informações oferecidas pelos grupos, nas 

diversas reuniões realizadas, visando identificar as similaridades nas percepções e 

nas escolhas referentes aos principais problemas de saúde ambiental enfrentados nos 

assentamentos selecionados, segundo a concepção dos os próprios assentados, 

resultou no quadro 12, a seguir, contemplando as variáveis previamente concebidas 

para a investigação, os respectivos assentamentos referentes, a descrição breve do 

"problema principal" (dentro de cada variável selecionada pelos participantes), as 

consequências prontamente identificadas como de relação direta com o problema e, 

finalmente, a demarcação (positiva ou negativa) de ocorrência da identificação final 

entre o problema referido e a consequência para a saúde humana (Quadro 14). 

 
 
Quadro 14 - Síntese e similaridades nas referências das oficinas de trabalho 

participativo, nos assentamentos pesquisados, relativos ao exercício de 
problematizar temas (árvore de problemas) inspirados nas variáveis de 
interesse para as ações da Atenção Primária Ambiental (OPA/OMS, 
1999). 

Variável de 
interesse 

Assentamento 
que referiu 
problema 

Descrição 
sucinta do 
problema 

Consequências 
identificadas  

Estabelecimento 
de relação com a 

saúde e 
qualidade de 

vida 

Saneamento 
básico (em 

geral) 

PA Bela Vista 
 

Recurso de 
saneamento 
básico com 
cobertura 

parcial 

 
Utilização de fontes de 

abastecimento com 
qualidade duvidosa 

 
Possível contaminação 
dos solos e das águas . 

 

Sim 

PA Fortaleza  

 
Água com 
acesso e 
qualidade 
precária e 

esgotamento 
sanitário 

inadequado 
 

Dependência dos 
caminhões pipa da 

Prefeitura Municipal, 
para o fornecimento de 

água  

Sim 

Saneamento 
básico - Água 

PDS Santa Helena 

 
Dificuldades 
de acesso a 
fontes de 

abastecimento 
(consumo e 
produção) 

 

 
Impossibilidade de uso 
de técnicas de irrigação 

 

Sim 

PDS Màrio Lago Desintegração familiar Sim 
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(continuação do Quadro 14) 

Variável de 
interesse 

Assentamento 
que referiu 
problema 

Descrição 
sucinta do 
problema 

Consequências 
identificadas  

Estabelecimento 
de relação com a 

saúde e 
qualidade de 

vida 

Saneamento 
básico - 

Esgotamento 
sanitário 

 
PDS Santa Helena 

 

 
Sistema de 

esgotamento 
sanitário 

inadequado 
(fossa 

simples) 
 

Possível contaminação 
dos solos e da água 

Sim 

 
PDS Mário Lago 

 
Sim 

 
PDS Sepé Tiarajú  

 
Contaminação ambiental Sim 

Manejo de 
resíduos 

PA Bela Vista Resíduos 
dispostos de 

forma 
inadequada, 
a partir de 
iniciativas 
individuais  

 

Contaminação do 
ambiente com 
embalagens de 

agrotóxicos 
 

Ações individuais 
improvisadas para o 

descarte 
 

Sim 

PA Fortaleza  
Contaminação do solo e 

da água. 
 

Sim 

PDS Mário Lago 
Comprometimento da 

saúde 
 

Sim 

Manejo de 
pragas e uso de 

agrotóxicos 

PA Fortaleza  

Incidência de 
pragas e 

doenças nas 
culturas, que 
são tratadas 

de forma 
inadequada 

 

Maior custo de produção 
pelo uso de agrotóxicos 

 
Baixo nível de produção 

 

Sim 

PDS Sepé Tiarajú  
Comprometimento de 

parte da produção 
Sim 

Combate à 
erosão e ao 

desmatamento 
PA Fortaleza  

Conservação 
inadequada 
das estradas 
e ocorrência 
de erosão nas 

áreas dos 
lotes 

 

Perda de fertilidade e de 
investimentos na 
correção do solo 

Não 

Proteção dos 
mananciais  

-- -- -- -- 

Saúde do 
trabalhador 

PA Fortaleza  

 
Pouca 

atenção com 
problemas de 
acidentes e 

doenças 
relacionadas 
ao trabalho. 

Lesões pelo uso de 
ferramentas manuais  

 
Queimaduras 

 

Sim 

Controle de 
zoonoses -- -- -- -- 

Fonte: dados de campo da pesquisa. 
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Conforme se observa no quadro síntese apresentado, os problemas potenciais 

relacionados com a proteção dos mananciais e o controle de zoonoses não foram 

referidos por nenhum dos grupos trabalhados, como  aspecto relevante para compor o 

exercício da "árvore de problemas".  

 

Todos os assentamentos selecionados para o estudo, indiferentemente de 

comporem ou não a modalidade dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável - 

PDS, referiram problemas de saneamento básico, envolvendo, ao menos, um de seus 

componentes (abastecimento de água e esgotamento sanitário). 

 

O manejo de resíduos foi referido como problema em apenas um dentre os 

assentamentos PDS, sugerindo um possível entendimento mais harmonioso, do ponto 

de vista ambiental, sobre as possibilidades de um destino potencial adequado para os 

resíduos domésticos e do processo produtivo, no contexto de gestão das dinâmicas 

dos demais assentamentos PDS. 

 

Com exceção da variável referente ao controle da erosão e do desmatamento, 

surgida na discussão com o grupo oriundo de um assentamento convencional (PA), 

todas as demais "árvores de problemas" fizeram a ligação de consequência final com 

efeitos danosos e/ou indesejáveis à saúde humana e à qualidade de vida no 

assentamento. 
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7.3.1 Fragmentos dos atos de fala e a expressão das subjetividades 

construídas na trajetória dos assentados rurais 

 

Como resultado dos registros das atividades de campo, relativas aos trabalhos 

junto às oficinas participativas, caracterizadas por, aproximadamente, 40 horas de 

gravações e filmagens das atividades realizadas, foi possível armazenar um volume 

denso de conteúdos construídos nas interlocuções.  

 

A atividade de audição e transcrição de todo o material, não obstante 

caracterizar-se como altamente demandante de tempo e, ainda, de um significativo 

esforço cognitivo, foi objetivada e realizada como mais uma opção instrumental de 

aproximação em relação aos conteúdos construídos na pesquisa. 

 

A forma de apresentar os atos de falas captados representou um desafio a 

mais na elaboração deste estudo. Desafio este que somente pode encontrar algum 

alento de solução, a partir das sugestões oferecidas pela pesquisa de WHITAKER 

(2002), em sua publicação abordando a temática da Sociologia Rural e as questões 

metodológicas. 

 

O sugestivo nome atribuído a um dos capítulos do citado estudo, grafado 

como "A transcrição da fala do homem rural: fidelidade ou caricatura?", já traz um 

indicativo da abordagem que inspirou a reflexão da autora. Reflexão esta que logo de 

início já coloca a seguinte indagação: 

 

Um dos problemas mais complicados na tarefa de transcrição pode ser 
enunciado da seguinte forma: como respeitar a fala do entrevistado? Quando o 
entrevistado pertence às classes previlegiadas, o problema não se coloca. 
Como num passe de mágica, a transcrição se transubstancia em discurso 
coerente, sempre reproduzido em ortografia correta, como se os falantes jamais 
cometessem hesitações ou deslizes fonéticos. Quando o entrevistado pertence a 
camadas outras, sob pretexto de 'respeitar-lhe a cultura', cometem-se 
barbaridades do ponto de vista ortográfico, confundindo-se ortografia com 
fonética (WHITAKER, 2002). 

 

Assim, inspirado pelo mesmo cuidado expressado pela autora, passamos a 

apresentar alguns fragmentos do discurso captado por ocasião das reuniões das 

oficinas de trabalho participativo, visando agregar valiosos elementos na construção 
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do mosaico de evidências captadas das subjetividades generosamente compartilhadas 

pelos participantes. 

 

 Sobre o significado do termo "saúde": 

 

 

"Saúde traz vida! Para você estar bem, tem que estar com saúde, bem 

estar. Tem que trabalhar com a prevenção. Não tem que esperar ficar 

doente!"  (PA Bela Vista). 

 

"É o ar limpo prá respirar, não é? Porque essa poluição da cana aí... 

(...) Quando você está trabalhando na roça, tem um avião tocando 

veneno por aí e você fica respirando aquela porcaria ! Haja saúde 

para aguentar aquilo ali! Outro dia ele passou baixinho ali ..." (PA 

Fortaleza). 

 

"É saúde moral! Porque às vezes você está sofrendo, ou sofreu uma 

agressão moral... uma pessoa que é discriminada moralmente, vai 

ficar chateada... sofrer um falso testemunho, qualquer coisa assim, 

então vai acabar com o seu nome, com a moral, com a saúde!"  (PA 

Fortaleza) 

 

"Um médico, uma escola que possa fazer desenvolver mais... Não 

ficar isolado!" (PA Fortaleza). 

 

"Para a gente ter saúde precisamos de transporte bom, educação 

boa, bons governantes... Tudo isso precisamos para o assentamento, 

senão o sujeito não vai estar bem!" (PDS Sepé Tiarajú). 
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 Sobre o significado do termo "ambiente": 

 

 

"É o lugar onde a gente está...É também a cidade, que é uma 

natureza poluída! " (PA Bela Vista). 

 

"Eu acho que no meio ambiente, a parte que mais cria vida, mais 

importante, é a floresta,  que inclusive cria o homem! Se não fosse a 

floresta não existia o homem! E o que tem na floresta? Muitas 

diversidades: remédio, animal, diamante, ouro, passarinho, oxigênio, 

tudo..." (PDS Sepé Tiarajú). 

 

 

Sobre o Programa de Saúde da Família: 

 

 

"Hoje, com o nosso trabalho, o que é que a gente pode dizer? Que 

melhorou! (...) A gente está aqui tão distante... E a gente tem uma 

perua prá colher os exames na cidade, prá consultas, tudo... Já sai 

daqui agendado, eles não têm o trabalho de ir lá agendar... E temos 

os agentes comunitários que visitam as famílias, não é? Hoje temos 

três agentes... Isso, a partir do PSF... Aí começa: temos uma 

enfermeira e temos um médico, que ficam o dia todo, ficam oito 

horas, de segunda à sexta... O atendimento prá população ficou bem 

melhor do que no formato anterior. Antigamente, antes do PSF, vinha 

o médico, fazia o atendimento ate a 01 hora da tarde e depois ia 

embora... Hoje nos temos os programas!... Temos a hidroginástica, 

que nos vamos duas vezes por semana... É tudo o que o PSF oferece 

prá população! A gente participa de todos os programas que tem lá. 

Fazemos também os exames preventivos, o pré-natal, os papas 

(papanicolau), o PSA..." (PA Bela Vista) 

 

"Eu digo que eu me emociono quando falo dessa história da 

experiência que a gente passou, das conquistas! E o pessoal não tem 



201 

noção do quanto nós somos capazes... Porque a gente vê o que a 

gente passou, o que a gente veio buscar quando estávamos 

acampados... E o quanto que a gente agora é valorizada, o quanto 

que a gente pode construir! Porque aqui nós temos espaço prá tudo 

isso... Mas é uma pena, quando a gente se depara hoje, com o 

assentamento... E eu fico preocupada com o futuro! Porque a gente 

não vai durar uma vida inteira! E a gente se sente um pouco 

cansada... Não quer abandonar a luta! Mas a gente não acha... Não 

que a gente é só a gente... Que não tem gente capacitada... A gente 

não acha outros com o mesmo perfil para a luta! Porque a coisa está 

dispersando! Os meninos (outros participantes) sabem o que eu estou 

querendo dizer! Agora, eu tenho uma preocupação. Porque aqui é um 

lugar, é um tesouro, é rico! Aqui nos estamos no melhor lugar do 

Brasil... Do mundo! Tem tudo aqui! Nós temos acesso a tudo!) A terra 

é muito boa! Então o que está faltando é organização em nós... Nós 

estamos dispersando e eu sinto que a gente está perdendo isto! Eu 

não sei onde nós vamos chegar... Hoje nós estamos em duzentos, 

duzentos e trinta lotes, quase 1000 pessoas entre adultos, jovens e 

recém-nascidos... Então é um lugar de se viver bem! Tem gente de 

bem, gente bem intencionada, gente boa, muita gente trabalhadora! 

Às vezes somos taxadas de não querer largar o osso! De querer 

mandar, de ser isso, ser aquilo... Não, eu estou aqui para somar!. 

Mas, no dia a dia, a gente vê o desenrolar... E a gente perde se não 

trabalhar com a prefeitura, a gente perde se não trabalhar com o 

sindicato, a gente perde se não trabalhar com o INCRA... A gente 

perde tudo isso... Querendo ou não eles são os nossos parceiros! E se 

a gente buscar nossa sustentação, isto só tende a crescer!... A 

qualidade de vida. " (PA Bela Vista). 
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 Sobre as opções de modelos da agricultura praticadas: 

 

 

"Depois que eu comecei assim esse trabalho que eu venho fazendo 

(colaborando na assistência técnica do assentamento) eu tenho outra 

visão agora da reforma agrária. Acho que o que errou um pouco foi... 

Não foi o assentado, mas a assistência técnica que era copiada do 

grande (grande propriedade)! Se a gente plantar seis alqueires de 

milho, todo ano, como qualquer agricultor, como qualquer fazendeiro 

que planta lá fazendas e fazendas lá de mil alqueires,  que saí com 

carretas e carretas de milho, aí é uma coisa... Se o milho tá baixo ou 

alto ele tá bem! Mas se o assentado plantar um alqueire e se o milho 

tiver em baixa, ele vai ganhar o que? Não dá nem prá pagar o banco! 

E o modelo foi esse! Primeiro veio o milho... O milho foi o carro 

chefe, aqui, no 'Bela Vista', é tradição! Desde o começo até hoje tem 

gente que planta, não é? Depois veio o algodão... Depois veio a 

mamona... Sempre monocultura! Não tem aquela visão! Hoje em dia 

mudou muito!) Hoje está caminhando prá melhor, porque hoje em dia 

o pessoal tá mudando! Não só pelas políticas públicas do governo, 

que é o PAA, e essa merenda escolar que está aí! Isso está ajudando 

muito!." (PA Bela Vista) 

 

 

Sobre as dificuldades de saneamento básico: 

 

 

O poço, esse tem para a 'sociedade'! A caixa, essa está aí para a 

'sociedade' ver! Só que não funciona! É uma mentira! Falta de 

interesse do INCRA na infraestrutura do assentamento! O poço tem 

que ser entregue para a comunidade! Não é furar e dizer que está 

furado, que já está pronto não! Furou, furou, mas tem que entregar 

para nós! Fizeram a inauguração lá, fizeram um churrasquinho... 

Mas cadê? Cadê poço? Cadê água? Para a fossa séptica, foi 
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prometido verba... Disse que viria junto com o crédito habitação (2ª 

parcela), mas que até hoje não saiu!” (PA Fortaleza) 

 

"Quando veio o geólogo, ele disse que lá em cima (do morro) não 

dava água... Se a nascente é lá em cima do morro, como pode não 

dar água? Então fizeram o poço aqui em baixo, para depois bombear 

a água lá prá cima... Esse poço seria para abastecer 60 famílias... 

Quando vieram os encanamentos, veio o caminhão da usina com os 

‘rolos de mangueiras pretas’... Será que aquilo é bom para a saúde? 

Foi negociação do INCRA... Porque era para ser tudo com tubo 

PVC..."(PDS Sepé Tiarajú). 

 

"O promotor falava o seguinte:' - aqui era para ser um poço só!'. 

Não poderia usar água para agricultura ou uma horta... Só para 

consumo humano.... Como você vai viver em um sítio tendo que 

produzir e não pode pegar água para uma horta? Porque aqui é 

‘recarga do aquífero guarani’? Mas como? Se o usineiro lava a cana 

com a água do aquífero!... As ‘madames’ de Ribeirão Preto lavam os 

carros com a água do aquífero!... E nós não vamos poder plantar um 

pé de alface com a água do aquífero guarani?"  (PSD Sepé Tiarajú). 

 

"Eles brecam, mas nós brigamos... Conseguimos aprovar um poço 

para cada núcleo (4 núcleos). Agora estamos com dois poços 

prontos, mas não vieram os encanamentos. Então é um projeto 

lindo...que tem tudo para dar certo, mas aí vem o Estado e destrói! 

(PDS Sepé Tiarajú).. 

 

 

Sobre o significado atribuído ao termo "assentamento PDS" 

 

 

"Não entendíamos sobre essa questão do que era PDS e PA... 

Sabíamos como plantar e entendíamos da terra! Nós, não tivemos 

muita opção de escolha não! Não tinha outra saída! Como não 
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entendia e até hoje não sei direito... Nós tínhamos aquele desejo de 

terminar a coisa e estar tudo resolvido... Falaram que o 

assentamento vai sair, mas tem que ser o modelo PDS! Não 

sabíamos, no momento inicial, o que era PDS! Todos na região 

tinham que ser PDS! Nem a sigla a gente sabia o que queria dizer! 

Saindo o assentamento isso não faria diferença!" (PDS Santa 

Helena). 

 

"Para reflorestar tem que ter a cota certa da natureza... O ministério 

público não queria que saísse assentamento aqui! O promotor do 

meio ambiente foi o que mais dificultou aqui... Vinha ver a terra... 

(PDS Santa Helena). 

 

"Eu não entendo o que é esse negócio de PDS! Na política ele é um 

partido, não é?" (PDS Mário Lago). 

 

"É um projeto que visa cuidar do meio ambiente, do não uso de 

agrotóxicos, do não uso de adubos químicos, para conservar este 

ambiente para as futuras gerações!"(PDS Mário Lago). 

 

"Por ter sido o ministério público a conseguir a área, pela 

degradação ambienta, a proposta foi de 20% de reserva legal e 15% 

a mais, para nós poder conquistar a terra. Fazer além daquilo que foi 

exigido era a proposta do movimento..." (PDS Mário Lago). 

 

"PDS é menor impacto por causa do aquífero guarani. Nós somos os 

fiscais do aquífero guarani! Não por veneno de formiga, nem por 

fogo na terra... Porque, cada vez que põe fogo no canavial, vai 

abaixando o lençol freático, então nós estamos nomeados 'guardiões 

do aquífero guarani'! Não podemos poluir! São vários detalhes no 

TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) que nós temos que 

cumprir... Mas eles também não estão  cumprindo!.Estamos a sete 

anos ocupando a terra e dejetos caindo sobre a terra, sem controle 

nenhum de esgoto, de tudo... E, no entanto eles querem... Não pode 



205 

poluir, não pode isso e aquilo... E não dá sustentabilidade de fazer a 

coisa certa! E dinheiro... Tem que fazer o esgoto adequado! A água,  

que é um bem da maior importância, aqui não tem caminhão que 

passa de tantos em tantos dias... Que coloca nas caixas que não tem 

limpeza adequada... Então vários detalhes que não dão respaldo para 

nós ter .... " (PDS Mário Lago). 

 

"Na época do acampamento, em Ribeirão Preto, houve uma 

discussão que a área aqui, por suas características muito valorizadas 

(especulação imobiliária), não poderia ser um assentamento igual 

aos demais. Nem poderia ter plantio de cana. Qual justificativa se 

teria então para o assentamento de famílias aqui? Essa era uma 

discussão nossa (do movimento social) e dos atores que nos 

apoiavam. Foi aí que o Ministério Público entrou na discussão, 

propondo que fizemos ‘reserva legal’ em 30% da área."  (PDS Sepé 

Tiarajú). 

 

"Tínhamos, durante o período de acampamento, algumas regras que 

fomos cultivando: não usar veneno, não fazer queimadas. Era preciso 

nos diferenciar da maneira como a agricultura convencional 

trabalha na região: envenenando o solo e contaminado a água. O 

questionamento era muito grande, por parte da sociedade... Para que 

um assentamento por aqui? Para vender terra? Para fazer o mesmo 

que outros fazem? Então, aqui tivemos muito trabalho por parte das 

famílias... Muita resistência a ser vencida para se fazer o 

assentamento... Aí, depois da luta, o INCRA vem e ‘chama de PDS’! 

O movimento já tinha essa acumulação para formação de um 

assentamento agroecológico! Desde o tempo do acampamento!" 

(PDS Sepé Tiarajú). 
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7.4 UMA AMOSTRA DO OLHAR E DA CRÍTICA DE UM ATOR 

EXTERNO RELEVANTE 

 

 

A busca de um olhar sobre o tema dos assentamentos "PDS" e as questões de 

saúde ambiental, oriunda de uma posição que fosse, ao mesmo tempo, externa à 

vivência cotidiana nos assentamentos, mas engajada e envolvida com os desejos de 

sucesso e ampliação dos projetos de reforma agrária, motivou nossa tentativa de 

ouvir o depoimento de uma liderança sindical de destaque nas lutas e vitórias 

alcançadas pelos trabalhadores rurais organizados do Estado de São Paulo. 

 

Assim, logramos êxito na realização de entrevista com um dirigente sindical 

de grande expressão na trajetória de lutas e mobilização social para implantação de 

assentamentos rurais no Estado de São Paulo, ocorrida em 11 de novembro de 2010, 

tendo como local o Município de Araraquara/SP. 

 

Os mesmo argumentos, antes detalhados, utilizados para contextualizar a 

forma de apresentação dos conteúdos obtidos através dos atos de fala registrados por 

ocasião das reuniões como os asssentados, também serão emprestados para explicitar 

o método escolhido para a apresentação do conteúdo desta entrevista que se 

apresenta a seguir.(WHITAKER, 2002). 

 

Sobre o contexto geral de formação e implantação dos Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável em assentamentos rurais do Estado de São Paulo o 

entrevistado relata que ao menos nos assentamentos PDS estabelecidos nas regiões 

de São Carlos, Descalvado e Bocaina, a iniciativa de inserção da modalidade PDS 

não guardava relação com demandas do movimento social, mas sim por um arranjo 

de negociações institucionais entre o INCRA e o Ministério Público local, como 

forma de viabilização da obtenção das terras para fins de reforma agrária. 

 

"(...) como é que a proposta do PDS surge naquelas comunidades? 

Muito mais de uma necessidade do Estado, do próprio INCRA, de dar 

uma resposta a uma conjuntura local, porque, como você tinha uma 
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pressão em que eram terras públicas mal aproveitadas ou 

aproveitadas de maneira inadequadas...  

 

Veja o PDS SANTA HELENA, por exemplo, ...era terra pública 

ocupada por cana! No PDS 21 era cana porque era a mesma origem 

do SANTA HELENA... O SANTA HELENA em São Carlos e o 21, em 

Descalvado, os dois têm a mesma origem, porque ambas eram terras 

públicas em que o sujeito arrendava para a usina! Plantavam só 

cana!  Há outros assentamentos ali, em terra pública também, que 

era ocupada por eucalipto...  

 

Aí vêm a pressão social ... E, especialmente o Ministério Público (de 

São Carlos) que tentou responder a isso da pressão social, com um 

discurso do tipo ' - Não! Nós queremos isso aqui pra fazer reserva 

ambiental.  

 

Então o Ministério Público vêm com uma pressão forte para que 

essas terras , que antes eram ocupadas indevidamente por 

fazendeiros, seja na cana, seja no eucalipto, que não tinham 

preocupação ambiental, e na hora em que os trabalhadores, e a 

sociedade propõem a reforma agrária, vêm o Ministério Público com 

o discurso ambienta! 

 

Essa é a minha percepção como dirigente (...) uma percepção de que 

o Ministério Público usou o discurso ambiental, de fato,  como pano 

de fundo para impedir o acesso à terra por parte dos trabalhadores. 

 

 Aliás, aqui já vai uma crítica: isso é um papel vergonhoso do 

Ministério Público! Porque ele deveria se preocupar em fazer 

cumprir a legislação ambiental também no latifúndio, na usina, nas 

terras do Antonio Ermínio de Moraes, plantadas com eucalipto... 

Quando estavam com eucalipto, não havia preocupação ambiental! 

Quando tinha cana, não tinha preocupação ambiental! Não que eu 

despreze a preocupação ambiental.. Longe disso! 
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Aqui a crítica dirigida ao Ministério Público tem relação com o contexto das 

posições tomadas pelo representante local no âmbito da região de São Carlos e 

Descalvado. Por ocasião do processo de desapropriação das terras que dariam origem 

aos assentamentos PDS Santa Helena e 21 de Dezembro, o Ministério Público local 

resistiu na destinação das terras para fins de reforma agrária e colocava a questão da 

recuperação ambiental das áreas como ponto primordial de prioridade, somente 

passível de execução na perspectiva de tornar aquelas terras como reservas 

ecológicas. 

 

Para mim tem muito mais uma questão ideológica do estado, que não 

admitia o acesso à terra, e colocou a questão ambiental  como pano 

de fundo porque não tinha argumento para defender aquele desvio do 

recurso público! 

 

Para ser franco eu acho que não estão dadas as condições... Porque 

eu vou te dar alguns exemplos: quando você vai fazer um projeto de 

desenvolvimento sustentável, em Descalvado, por exemplo, pega o 

'PDS 21', quando você teve ali uma 'baita' erosão provocada pela 

situação do mal uso da cana ... Você tem toda uma região que está 

contaminada pelo processo do uso de agrotóxicos, não é? 

 

Pensar em fazer a sustentabilidade ambiental dentro do assentamento 

'Santa Helena', com aquela situação de que, de um lado você tem a 

cana, fazendo e desfazendo o que bem entende, sem nenhum respeito 

ambiental na área da cana, e de outro lado você tem um avanço da 

região urbana, a cidade, o que eles chamam lá de 'bairro 29', com 

chácaras, sem nenhum tratamento de esgoto, tem pouco saneamento 

básico...  

 

Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que não dá 

para pensar (...) um projeto de desenvolvimento sustentável como se 

fosse uma pequena ilha em meio a uma grande região, um entorno 

absolutamente degradado, a todo instante, onde o agrotóxico é 
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lançado de avião, onde o processo de contaminação do solo já está 

dado, não é? 

 

É claro que eu também acho que tem que descontaminar! Não estou 

defendendo essas coisas, certo? O que eu estou falando é que, 

colocar sobre os ombros dos trabalhadores a responsabilidade do 

impossível, não é? É dar aos trabalhadores uma tarefa que eles não 

têm e não podem ter! Esse tipo de responsabilidade sobre os ombros 

dos trabalhadores não dá 

 

Nós queremos desenvolvimento sustentável, inclusive com respeito ao 

meio ambiente, nas terras da Usina! (...) Nós queremos nas granjas 

da região, não é? 

 

Não é possível definir um local desse, como se eu colocasse uma 

cerca, sem cuidar do entorno, sem ver como que era o cerrado que 

você tinha antes no entorno, sem ver todas as condições do entorno... 

 

Acho que é tarefa nossa resgatamos, recuperarmos o máximo o 

processo de degradação que houve nessas áreas, mas, ao mesmo 

tempo, acho que é hipocrisia dizer que os trabalhadores vão ter que, 

por si, (...) a condição de recuperar ambientalmente todas essas 

áreas,  

 

até porque seria necessário, e continua sendo necessário, grandes 

investimentos públicos e os trabalhadores não dispõem de recursos 

que permitam, ao mesmo tempo, a sua sobrevivência, o seu progresso 

econômico, em áreas pequenas, não é? Porque é assim o primeiro 

grande problema: você reduz o tamanho da área - porque, 

normalmente são lotes pequenos- em áreas pequenas, com grande 

pressão populacional (...) será que a pressão da renda, da 

subsistência vai permitir a preservação ambiental? 
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Como que eu vou falar para o “cara” que tem fome, para ele não 

comer a capivara, não é? Quer dizer, eu sou franco! Eu sou 

ambientalista também, mas eu não vou morrer de fome se eu posso 

comer uma capivara... 

 

Eu tenho muito essa coisa assim: eu não trabalho com hipocrisia. 

Para mim é ou não é, .acabou! Então, eu acho que, nos PDS’s , 

especialmente nesta região, uma região antes ocupada pela cana de 

açúcar, uma região que tinha antes eucalipto - você tem 30 anos de 

eucalipto, da indústria de celulose - e aí, tudo bem... Eu acho que 

você tem que encontrar manejos alternativos.  Até aí eu concordo! 

Vamos encontrar manejos alternativos, menos agressivos... Diminuir 

e até neutralizar o uso de agrotóxicos, de adubação química ...  

Mas, '-  eu vou fazer desenvolvimento sustentável' ... E monta um 

poço artesiano, para pegar água do aqüífero...  E não preserva as 

águas de superfície... Olha a contradição do INCRA! 

 

"(...) eu imagino que um projeto desses teria que dizer como é que 

nós vamos preservar as águas? Como é que nós vamos fazer a 

preservação do solo? Mas aí vem essa nova discussão do uso 

intensivo de máquinas, do uso intensivo de tecnologias disponíveis 

num mercado que tradicionalmente é predador do meio ambiente, 

não é? Como é que você vai fazer um projeto desses, se você não 

pensa na produção e na reprodução das sementes, não é ? 

Na produção e na reprodução do fertilizante natural, não é? 

 

Quer dizer, eu penso assim, vou ser bem direto: do ponto de vista 

tático, arrecadar essa terra para fazer o assentamento, bem, isso eu 

acho ótimo, mas do ponto de vista de achar que isto vai dar certo, eu 

acho uma bobagem!  

Acho que não vai conseguir responder, a não ser que você tenha uma 

revolução, no seguinte sentido: é preciso que haja uma revolução 

cultural entre os trabalhadores. Esse é um primeiro problema, uma 

primeira questão... Porque os trabalhadores que foram ali 
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assentados são trabalhadores que vem desse mundo perverso que 

está aqui fora, que não tem consciência ambiental... 

Nnão é culpa deles não terem consciência ambiental! 

Aliás, tem muito analfabeto! E não é culpa deles serem analfabetos, 

não é? 

Têm a necessidade da fome... E não é culpa deles ter fome! 

Eles vêm do acampamento, foram marginalizados ao longo do 

tempo... Então exigir desses companheiros, dessas pessoas, esse 

custo, que eu acho legítimo... Mas porque que não cobra da usina a 

recuperação ambiental do 'Santa Helena'?"  

 

Sobre as responsabilidades diferenciadas, dos assentados em projetos PDS, 

em relação às demais modalidades de assentamentos: 

 

"Como é que eu faço a agrofloresta se eu não tenho a floresta? 

Floresta tem um custo. E os trabalhadores, se amanhã forem 

cobrados porque não deram respostas positivas, ou seja, porque não 

cumpriram as metas que o INCRA estabeleceu, nós vamos dizer que 

nós não tínhamos compromissos com essas metas! 

 

Porque o INCRA estabeleceu as metas a partir de uma resposta que 

ele tinha que dar para o Ministério Público ...  

 

Porque não conseguem enfrentar o capital?  Quer dizer, quando o 

capital devasta por completo o meio ambiente, o poder de estado, o 

advogado do povo, das causas do povo, chamado de Ministério 

Público, silencia e continua no bem bom... 

Quando é o povo que vai... Porque é assim: para os amigos, o 

acordo, para os inimigos, a lei!  

Então o problema é ideológico! E eu não acho que o meio ambiente 

tenha que estar no debate... 

Não sei se você está entendendo, o que eu estou querendo dizer... 

Certamente não é possível dissociar a questão ambiental disto tudo. 

Mas é que eu não estou discutindo isso. Eu não cheguei ainda nesse 
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ponto. O ponto que eu abordo é o seguinte: o que é que está na 

origem desse processo de construção da proposta dos PDS’s? A 

construção começou errada, começou torta e vai cair, pois o alicerce 

é fraco e a construção é torta! 

Agora, quando cair, vai cair nas costas do trabalhadores? 

Essa é a minha questão! Porque eu sou o representante dos 

trabalhadores! 

 

Reconhecemos que os trabalhadores têm obrigações nesses 

contextos, não estamos isentos, porque temos obrigações conosco, 

com nossa sustentabilidade e reprodução. A preocupação da 

preservação ambiental sempre esteve na agenda de lutas dos 

trabalhadores. Mas não venham nos dizer que a usina não tem 

responsabilidade, que o Ministério Público não tem, que a granja lá 

de cima, que polui, não tem! Não sei se você está entendendo? 

Quer dizer: os órgãos de estado, inclusive o INCRA, ao fazerem um 

programa desses, eles deveriam  olhar regionalmente, quer dizer, nós 

deveríamos, do ponto de vista do estado, ter um mapeamento do que 

acontece naquela região... Nos municípios de Descalvado e de São 

Carlos, qual é a agricultura que lá se desenvolve? Como 

preservarmos as águas de superfície? Como protegermos ou 

resgatarmos as plantas do cerrado? 

Aí você precisa ter um processo que vai desde o resgate de bens 

naturais que foram dizimados ao longo do tempo... 

É  preciso recuperar, mas é preciso recuperar também uma nova 

cultura e você não recupera uma nova cultura apenas no contexto de 

uma comunidade de 20 pessoas dentro de um assentamento. Pois eles 

sofrem todo o impacto do entorno. 

Ali, do lado do '21' você tem outro assentamento, que é o '2 de 

Janeiro', se não me falha a memória, no Horto do Bom Retiro... 

Agora lá é um PDS no Bom Retiro. E a Prefeitura tem um lixão lá 

dentro! A Prefeitura tem um depósito de lixo urbano lá dentro! E o 

INCRA protege a Prefeitura! Então é engraçado isso, não é? 

E não consegue tirar o lixão! É disso que eu estou falando! 
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 quer dizer ... eu estou falando assim, olhe: aos trabalhadores dá a 

responsabilidade da preservação, aí o INCRA vai e faz um poço 

artesiano, sem nenhum critério de preservação das águas de 

superfície ... 

Do ponto de vista de uma agricultura sustentável, estas preocupações 

são parte da minha pauta. Estão nos nossos compromissos e eu 

defendo que os trabalhadores assumam isto. Tudo bem? Não tem 

desacordo sobre estes pontos.  

O que eu estou querendo dizer é que o INCRA não está 

desenvolvendo um projeto de desenvolvimento sustentável! Ele está 

exatamente na contramão disso! Do que deveria ser um 

desenvolvimento sustentável... Porque ele, como um órgão de estado, 

quando ele fala isso, cria uma expectativa na população, nas 

pessoas, não é? 

Ele é responsável pelos assentamentos... os trabalhadores 

compartilham dessa responsabilidade, pois os trabalhadores estão 

juntos, estão vivendo aqui! 

O problema é a hora em que o INCRA vai tirar o time de campo e vai 

dizer: '- não, eu não sou culpado'... 

Eu já estou te apontando que não há um projeto de desenvolvimento 

sustentável! 

Do ponto de vista do poder público responsável, penso que não há 

esse projeto! 

Porque, se houvesse isso, se isso fosse sério, não teria um lixão 

dentro de um assentamento PDS! 

Se isso fosse sério, teria uma política de combate à erosão! 

Se isso fosse sério nós não estaríamos fazendo, como solução da 

água, poços artesianos! 

O pessoal não tem água para beber! 

Como você vai fazer preservação! É isso que eu estou dizendo! É 

preciso ter solução pra isso! 
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A partir deste extenso relato permeado de contradições e paradoxos 

explicitados pelo entrevistado, é possível se verificar, de forma direta e singular, o 

quadro geral das assimetrias de expectativas, empoderamento e capacidade de 

intervenção que os diferentes atores participantes apresentam para essa construção de 

política pública de projetos sustentáveis em assentamentos rurais no Estado de São 

Paulo  

 

Quando se observa a trajetória histórica das questões agrárias do país e os 

resultados dos embates e disputas dos diferentes projetos de desenvolvimento 

concebidos para a nação, se percebe que o quadro resultante da análise das 

experiências dos assentamentos PDS no Estado de São Paulo não se dissocia de 

outras realidades de um Brasil rural onde ainda prevalece a visão hegemônica 

dominante, forjada nas raízes do debate que trouxe à tona o modelo da modernização 

conservadora. Ainda não é incomum se verificar a permanência de paradigmas que 

salientam as ideias de crescimento econômico sem impor limites ou considerar os 

reais passivos de construção da cidadania que, certamente, em futuro próximo, 

estarão a representar um ponto de estrangulamento das metas estabelecidas pelo 

modelo atual.  

 

Partindo-se do princípio de que as concepções teóricas devem ser submetidas 

à discussão, tendo como referencia a realidade (e assim, desde já, negando a validade 

e o sentido em se buscar o movimento contrário, qual seja: a tentação de se “moldar” 

a realidade de forma a fazê-la “caber” na teoria), torna-se importante trazer o debate 

da questão agrária, em suas diferentes correntes, para o contexto da realidade em 

suas diferentes dimensões: econômicas, políticas e sociais, na perspectiva de 

contribuir para a construção da melhoria das condições de vida e trabalho das 

populações do campo no Brasil. 

 

O debate e a prática no campo da saúde, da saúde pública e, dentro desta, da 

saúde ambiental, não pode deixar de repercutir e, mais que isso, considerar como 

parte de seu contexto mais fundamental, dado o perfil e as características do quadro 

socioeconômico da população brasileira, as questões pertinentes ao debate do 

problema agrário brasileiro. 
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A saúde, entendida como um processo social forjado a partir das condições de 

vida e trabalho das populações tem caráter complexo e transversal a qualquer política 

e prática de desenvolvimento das sociedades. Em especial, nos contextos onde se 

proclamam e se estabelecem políticas pública que enunciam consonância com 

princípios baseados na noção de desenvolvimento sustentável, aos moldes dos 

preceitos compartilhados nos tratados de negociações internacionais sobre o 

desenvolvimento humano. 

 

No caso brasileiro o direito à saúde é uma conquista sedimentada na raiz do 

sistema institucional representado pela Constituição. Entretanto, sua realização 

prática, para além dos preceitos normativos, é fruto direto de intensos debates, 

conflitos de interesses e, até mesmo, da visibilidade atribuída ao tema, por parte dos 

diversos atores em luta pelas conquistas sociais. 

 

Os constrangimentos e desafios trazidos pela complexa relação homem-

natureza, na trajetória de desenvolvimento das sociedades humanas, vistos agora no 

contexto da expansão mundial do modelo capitalista, trazem novamente à luz a 

emergência dos aspectos socioambientais; neologismo este que se refere a algo já 

antes presente na base das reflexões sobre a alienação da natureza e sua relação com 

a alienação do trabalho, conforme expressou Marx ao desenvolver a idéia da “falha 

metabólica”i. 

 
O desenvolvimento histórico da agricultura no Brasil está permeado pela 

trajetória de um modelo que promove e subestima a destruição ambiental. As 

monoculturas da cana, do café, a pecuária extensiva, a exploração madeireira e o 

fornecimento de matéria-prima para a indústria de papel e celulose, tomadas no 

conjunto, constitui-se como atividades que, ao longo do tempo, praticamente 

destruíram a Mata Atlântica, além de outros biomas importantes, como no caso do 

cerrado. Além disto, um vasto contingente da população, nessa trajetória histórica 

que ainda se desenha, perdeu ou prejudicou sua condição de saúde e qualidade de 

vida, ao longo das jornadas de dedicação ao trabalho e à vida no campo, seja na 
                                                 

i Conforme observa FOSTER (2005) o conceito de metabolismo, entendido como um fator básico que 
sustenta a complexa teia de interações necessárias à vida e à viabilização do crescimento, foi 
empregado por Marx para salientar a "falha" nesta relação entre os seres humanos e a terra como 
forma de capturar a alienação material dos seres humanos dentro da sociedade capitalista, das 
condições naturais que são compõem suas bases de existência. Para maiores detalhes ver também 
NASCIMENTO (2009). 
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condição de assalariados ou, ainda, enquanto brasileiros que se ocupam das 

atividades da chamada agricultura familiar. 

 

 O modelo agrícola implantado no Nordeste não teve, ainda, momento de ser 

repensado, não obstante os reiterados esforços de alocações de recursos públicos 

afluídos à região; isto por conta dos laços históricos de clientelismo e corrupção 

política. Nas áreas dos cerrados, em sua vasta extensão pelo território brasileiro, o 

que se vê é o avanço alucinado de um modelo de agricultura intensiva, no melhor 

modelo preconizado pela Revolução Verde, instalando a contradição explícita dos 

altos índices de produção, em balanços energéticos fatalmente desequilibrados e em 

dinâmicas que devoram a saúde do trabalhador, as terras, as florestas e as coleções de 

água, ao mesmo tempo em que promovem a concentração da propriedade, da renda e 

a exclusão social.  

 

Como parte central dessa trajetória o latifúndio permanece inicialmente na 

forma do quase monopólio da terra; em seguida persiste sobre a “vestimenta” do 

espírito empreendedor, em iniciativas empresariais de aproveitamento “tecnológico” 

do território, onde a suposta modernidade propagada do “agronegócio” esconde um 

modelo perverso, desequilibrado e injusto, sob todos os aspectos passíveis de 

reconhecimento no debate da complexidade surgida da atual emergência 

socioambiental. 

 

Por outro lado, a agricultura camponesa no Brasil também se expressa como 

parte importante desta trajetória. Mas agora, qual trajetória? De destruição ambiental, 

de problema social a ser mitigado com políticas de combate à pobreza, ou de base 

social produtiva relevante a ser prestigiada e apoiada em seu projeto de 

transformação social? 

 

No campo de debates das políticas públicas, do jogo midiático e dos 

interesses das classes econômica e politicamente dominantes tal resposta se esconde 

por trás de um paradoxo de “visibilidade”.  

 

Os interesses do latifúndio e de sua expressão tecnológica na agricultura 

extensiva das “fronteiras agrícolas” financiam a imagem traçada pelos esforços 
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midiáticos a serviço do status quo, buscando afirmar o vínculo do trabalho familiar 

das unidades da agricultura camponesa e dos assentamentos de reforma agrária com 

processos de degradação ambiental e do desmatamento. Aqui a agricultura 

camponesa é visível para a sociedade em geral.  

 

Os interesses populistas das elites políticas também corroboram para dar 

visibilidade às populações do campo, quando os identificam como problema e 

expressão da impiedosa desigualdade social existente no País. Aqui também fica 

“visível” para a sociedade brasileira qual seria o público demandante das políticas 

sociais mitigadoras e compensatórias de combate à pobreza (mesmo que não se 

explicitem as verdadeiras causas da manutenção da pobreza e da injustiça social 

produzida na raiz do atual sistema).  

 

Entretanto não se dá a mesma “visibilidade” às reais trajetórias da história 

concreta da agricultura camponesa no Brasil. Uma trajetória forjada na resistência, na 

luta de superação dos constrangimentos e da invisibilidade atribuídos pelo modelo 

dominante. 

 

Invisibilidade esta que se concretiza pelo não reconhecimento do papel 

preponderante da agricultura camponesa como base do desenvolvimento social. A 

manutenção da biodiversidade, a conservação dos solos e das águas, a garantia da 

segurança e da soberania alimentar, a ocupação do trabalho humano com dignidade, 

liberdade e criatividade, são algumas das contribuições passíveis de comprovação, 

decorrentes da história concretizada pela agricultura camponesa no Brasil. 

 

Tal invisibilidade também se manifesta quando se busca identificar que tipo 

de construção da saúde pública, da saúde ambiental, estaria alcançando essa 

expressiva parcela da população brasileira. Aqui também há uma grande arena de 

lutas e conquistas a se desvendar, para além de uma questão de interesse para o 

estudo e a intervenção nas interfaces que ligam as dinâmicas da questão agrária 

brasileira com as questões de saúde pública. 

 

GOMES et al. (2011) estudando as políticas públicas de saúde, em especial as 

condições de realização da atenção primária à saúde masculina, utiliza a noção de 
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"invisibilidade" para discutir e problematizar a hipótese de que a "não presença" dos 

homens nos serviços de saúde está associada a uma suposta ausência ou a um não 

reconhecimento das singularidades masculinas, o que representaria uma "forma de 

invisibilidade". Tal atributo se daria não no "sujeito/usuário" mas nas políticas 

públicas que não estariam concebidas de forma a reconhecê- lo e incorporá-lo como 

protagonista de suas ações. 

 

É também nesse mesmo sentido que constatamos a hipótese de invisibilidade 

das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, a exemplo do 

caso de implantação dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável em assentamentos 

rurais no Estado de São Paulo, no tocante aos aspectos e inter-relações das dinâmicas 

do modos de vida e produção nos assentamentos e a saúde ambiental da populações 

envolvidas. 
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8. CONCLUSÕES 

 

 

O caso dos projetos de desenvolvimento rural em assentamentos rurais do 

estado de São Paulo, investigados neste estudo, em um contexto, que se pretendeu 

aqui, inserido nos âmbitos maiores do ecossistema humano envolvido, representa um 

exemplo de como ainda há uma grande caminhada para superar o distanciamento 

existente entre os discursos e enunciados das políticas públicas inspiradas nos 

princípios da sustentabilidade e a realização objetiva de sua prática, sobretudo na 

incorporação da dimensão dos aspectos de saúde pública, os quais seguem 

permeados por certa "invisibilidade".  

 

A contrapartida prática e fidedigna da retórica de uso da noção de 

desenvolvimento sustentável como vetor de inspiração para a concepção e 

implantação de políticas públicas nos assentamentos rurais no Estado de São Paulo 

escolhido para o estudo, não resiste ao mais breve exame sobre as condições reais de 

vida e trabalho das populações de assentados envolvidos em tais projetos. 

 

Mesmo tendo em conta a complexa gama de relações e interlocuções sociais 

que são parte constante das arenas de negociações e construções das políticas 

agrárias no país, em geral, ao se constatar que as mais elementares condições de 

saneamento básico são colocadas pelo poder público, como passos graduais de 

conquista das condições de aprimoramento dos assentamentos humanos, em resposta 

às legítimas demandas sociais por trabalho, terra e moradia com saúde e qualidade de 

vida, se constata que também aqui ocorre a manifestação de múltiplas dimensões de 

invisibilidade: por um lado há um forte componente estrutural, construído histórica e 

socialmente, que definem a timidez dos investimentos de recursos para as políticas 

de reforma agrária no país e a fragilidade do quadro estrutural organizacional do 

poder público nesta área; de outro lado há também fortes componentes simbólicos 

ligados à concepção dos proponentes e executores das políticas de "desenvolvimento 

sustentável" dos assentamentos estudados, demonstrando um forte reducionismo do 

conceito de "ambiente", ou de "recuperação ambiental", onde o que é visível diz 

respeito, basicamente, aos fatores bióticos e abióticos do contexto físico dos 
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assentamentos rurais, dissociados da situação real do componente antrópico que 

compõe aquele contexto. 

 

A carência estrutural, técnica e assistencial do poder público responsável pela 

implantação e gestão das políticas públicas dos assentamentos estudados, captadas 

pelas observações e depoimentos colhidos ao longo do estudo de caso e das oficinas 

de trabalho participativo com os assentados, puderam ser identificadas de forma 

quase indistinta, tanto nos assentamentos tradicionais, denominados como PA 

(Projeto de Assentamento), com nos assentamentos da modalidade PDS (Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável).  

 

Tanto no caso dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável em 

assentamentos rurais no Estado de São Paulo, como nos assentamentos tradicionais 

estudados a dissociação observada entre o discurso oficial da política pública dos 

PDS's e a realidade concreta das condições de sustentabilidade e da saúde ambiental 

dos assentamentos não se manifesta no âmbito de percepção dos sujeitos, público-

alvo de tais projetos. Para estes a construção de um modo de vida sustentável não 

pode prescindir da atenção primária aos aspectos de saúde ambiental, entendidos e 

demandados como fatores essenciais de desenvolvimento humano. 
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Anexo 1 - Roteiro temático para as entrevistas com mediadores sociotécnicos de 
apoio aos assentamentos 

 
Nome do assentamento: 
Data da entrevista: 
 
Formação profissional do entrevistado: 
Tipo de atividade exercida junto ao assentamento: 
Tempo de atuação no assentamento: 
 
Tipos de atuações anteriores ao trabalho junto ao assentamento: 
 

1. Conte-me sobre a história deste assentamento. Como se deu a formação do 
projeto? 
 

2. Com qual equipe de trabalho ou parceiros você conta para exercer suas 
atividades? 

 
3. Quais os principais problemas gerais enfrentados no desenvolvimento do 

assentamento? 
 

4. Qual é a sua percepção sobre os principais problemas socioambientais 
existentes no projeto? 

 
5. Como entende a relação entre tais problemas e os aspectos de saúde da 

comunidade? 
 

6. Em sua opinião, o que diferencia um assentamento PDS (projeto de 
desenvolvimento sustentável) e um projeto de assentamento convencional 
PA? 

 
7.  Em sua opinião, até que ponto o desenvolvimento dos projetos PDS resultam 

em melhorias para a saúde ambiental dos assentamentos envolvidos? E de 
que forma tais melhorias refletem na qualidade de vida dos assentados? 
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Anexo 2 - Roteiro temático para as atividades nas oficinas de trabalho participativo 
junto aos assentamentos escolhidos para o estudo. 

 

1 – Identificação do grupo: 

Nome do assentamento: 
Município:  
Nº de famílias: 
Área total (ha): 
Ano de criação: 
 
Nº do grupo: 
Nº de participantes: 
Data da atividade: 
 
2 – História do assentamento: 
 
 Linha do tempo: produzir uma lista de eventos chaves sobre a história do 
assentamento, buscando resgatar as tendências passadas, os eventos, os problemas e 
êxitos na vida da comunidade. Pontos para discussão: 
 - principais eventos da comunidade; 
 - como se deu o assentamento; 
 - como evolui o número de famílias envolvidas no projeto; 
 - principais problemas enfrentados pela comunidade ao longo do tempo 
 - principais conquistas realizadas pela comunidade ao longo do tempo 
 - principais parceiros apoiando o projeto 
 
3 – A dimensão espacial do assentamento: 
 
Desenho de mapa: produzir uma representação figurada do espaço geográfico do 
assentamento, apontando as áreas de uso residencial, infraestrutura, fontes de água, 
áreas de plantio e de pastagem, áreas de reserva ambiental, entorno e demais aspectos 
considerados importantes pelo grupo. 
 
4 – As interfaces do desenvolvimento sustentável e a saúde ambiental: 
 
Árvore de problemas: produzir representação gráfica baseada no desenho de uma 
árvore (árvore de causas), onde o tronco significa o problema principal do tema 
analisado, as raízes são utilizadas como representação dos fatores causais que 
contribuem para o problema principal, da mesma forma os ramos e folhas 
representam os efeitos. Pontos temáticos a problematizar (tópicos da Atenção 
Primária Ambiental): 
 
 

- saneamento básico (acesso a água potável, existência de caixa d’água 
coletiva\individual, existência de sanitários, sistema de esgotos, tipos de 
escoadouros - rede coletora, fossa séptica desvinculada da rede, fossa 
rudimentar, etc., fontes de suporte e assistência técnica); 
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- manejo de resíduos (destino dado ao lixo, embalagens de agrotóxicos, 
sistema de coleta, frequência, distâncias, prática de descarte adotada - 
enterrado\incinerado, etc., fontes de suporte e assistência técnica, etc. ) 
 
- combate à erosão e ao desmatamento (uso de práticas de conservação 
do solo, preservação das áreas de reservas legais, matas ciliares, etc., fontes 
de suporte e assistência técnica, etc.) 
 
- manejo de pragas e uso de agrotóxicos (tipos de problemas de sanidade 
animal e vegetal encontrados, técnicas de manejo adotadas, problemas de 
contaminação ambiental e intoxicações, fontes de suporte e assistência 
técnica, etc.) 
 
- proteção dos mananciais (restrições de acesso, ocupação do solo, 
preservação das matas ciliares, áreas de nascentes e cabeceir as, fontes de 
suporte e assistência técnica; etc.) 
 
- controle de zoonoses (ocorrências de casos; tipos de doenças; acesso a 
serviços de saúde; medidas preventivas; fontes de suporte e assistência; 
fontes de suporte e assistência técnica; etc.) 
 
- saúde do trabalhador (ocorrência de acidentes; doenças relacionadas ao 
trabalho; riscos químicos; biológicos; físicos; ambientais; fatores ligados à 
organização do trabalho, fontes de suporte e assistência técnica; etc.)  
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Anexo 3 - Comunicação do Comitê de Ética em Pesquisa - COEP/FSP 
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Anexo 4 - Portaria INCRA/P/Nº 477, de 04 de Novembro de 1999, que cria a 
modalidade de projeto de assentamento de Reforma Agrária do tipo 
PDS - Projeto de Desenvolvimento Sustentável. 

 
 
 
PORTARIA INCRA/P/Nº 477 

04 de Novembro de 1999 
 

O PRESIDENTE, SUBSTITUTO, DO INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelos artigos 4º, § 2º, e 20, da Estrutura Regimental aprovada pelo 
Decreto nº 966, de 27 de outubro de 1993, combinado com o art. 24 do Regimento 
Interno, aprovado pela Portaria MAARA nº 812, de 16 de dezembro 1993, e de 
conformidade com a delegação de competência prevista na Portaria INCRA/P/nº 57, 
de 09 de março de 1999, publicada no Diário Oficial do dia 11 seguinte: 

 
CONSIDERANDO as recomendações da Comissão Interinstitucional - 

Portaria Interministerial/P/nº 1/99, de 24 de setembro, D.O.U de 27 de setembro, 
entre os Ministério de Estado Extraordinário de Política Fundiária - MEPF e o 
Ministério de Estado do Meio Ambiente - MMA; 

 
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Reforma Agrária deve ser um 

fator básico de conservação dos biomas brasileiros e da floresta amazônica, em 
particular; 

 
CONSIDERANDO que a manutenção da atividade extrativista tradicional e o 

apoio às populações que a desenvolvem são fatores determinantes para a conservação 
da biodiversidade. 

 
CONSIDERANDO que a legalização das terras que as populações 

extrativistas tradicionalmente habitam deve vir acompanhada de uma política para a 
economia extrativista que viabilize suas atividades e que permita a estas populações 
produzir, comercializar sua produção e, em conseqüência, continuar habitando e 
defendendo a floresta; 

 
CONSIDERANDO que as florestas brasileiras demandam um programa de 

reforma agrária que respeite as formas tradicionais de ocupação e produção, resolve: 
 
Art. 1º - Criar a modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável - 

PDS, de interesse social e ecológico, destinada às populações que baseiam sua 
subsistência no extrativismo, na agricultura familiar e em outras atividades de baixo 
impacto ambiental; 

 
Art. 2º - Destinar as áreas para tais projetos mediante concessão de uso, em 

regime comunial, segundo a forma decidida pelas comunidades concessionárias - 
associativista, condominal ou cooperativista; 

 
Art. 3º - Estabelecer que os Projetos de Desenvolvimento sustentável - PDS's 

serão criados no atendimento de interesses sociais e ecológicos e contará com 
participação do Ministério de Estado do Meio Ambiente - MMA e do Conselho 
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Nacional dos Seringueiros - CNS. Esta modalidade de projeto terá as bases de 
sustentabilidade e promoção de qualidade de vida como seus pontos determinantes. 

 
Art. 4º - Estabelecer que a criação de projetos dessa modalidade somente 

ocorrerão em terras de dominialidade de organismos federais, estaduais e municipais. 
  
Art. 5º - O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA 

baixará, no prazo de sessenta dias, os atos normativos complementares, objetivando a 
execução da presente Portaria. 

 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor sessenta dias após a data da sua 

publicação. 
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Anexo 5 - Portaria INCRA, nº 1032, de 25 de outubro de 2000, que aprova a 
Metodologia de Implantação dos Projetos de Desenvolvimento 
Sustentável - PDS. 
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Anexo 6 - Exemplo do conteúdo constante de um Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta - TAC; no caso, o aplicado entre as partes 
envolvidas com a implantação e o desenvolvimento do PDS Sepé 
Tiarajú, no Município de Serrana/SP. 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTA MENTO DE CONDUTA 

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA  que fazem entre si o MINISTÉRIO PÚBLICO, pelos 
Promotores de Justiça do Meio Ambiente e de Conflitos Fundiários que este subscrevem, o INCRA — 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA , pelo Superintendente Regional de 
São Paulo que este subscreve, e os BENEFICIÁRIOS-CONCESSIONÁRIOS (ASSENTADOS), abaixo 
nominados e qualificados no ANEXO I deste termo, que este também subscrevem, nos seguintes termos: 

Considerando que o acesso à terra é direito fundamental, de cunho universal, garantido a todos os 
brasileiros pelo nosso ordenamento jurídico (Constituição da República, art. 5º, caput); 

Considerando que compete ao Poder Público implementar a Política de Reforma Agrária, com o objetivo de 
promover a mudança da estrutura agrária e a introdução de padrões de produção agrícola ambiental e 
socialmente sustentáveis (Constituição da República, art. 184, c.c. os arts. 186, incs. I a IV, 170, caput, e 
incs. III, VI e VII; 3º, incs. I a IV); 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida (Constituição da República, art. 225, caput); 

Considerando que ao Poder Público e à coletividade impõe-se o dever de defender o meio ambiente e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações (Constituição da República, art. 225, caput); 

Considerando que ao Poder Público e à coletividade incumbe a definição de espaços territoriais e de seus 
componentes a serem especialmente protegidos, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade 
dos atributos que justifiquem sua proteção (Constituição da República, art. 225, § 1º, inc. III); 

Considerando que o INCRA adquiriu a antiga Fazenda Santa Clara, situada no município de Serra Azul, 
comarca de Cravinhos, objetivando a sua inclusão no Programa de Reforma Agrária; 

Considerando que o referido imóvel rural situa-se em área de afloramento e recarga do Aqüífero Guarani, 
um dos maiores reservatórios de água subterrânea do planeta; 

Considerando que o padrão de produção agrícola tradicionalmente observado na região de Ribeirão Preto é 
baseado na monocultura e no uso intensivo da agroquímica e da motomecanização; 

Considerando que esse padrão de produção agrícola é incompatível com a utilização adequada dos recursos 
naturais e com proteção e preservação do meio ambiente, mormente em áreas de afloramento e recarga de 
aqüíferos; 

Considerando que esse padrão de produção agrícola não assegura existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, a todos que têm direito de acesso à terra e não garante o necessário bem-estar àqueles que 
nela trabalham; 

Considerando que o INCRA promoverá a concessão de uso coletivo do referido imóvel rural aos beneficiários 
nomeados no Anexo I e que estes têm o compromisso de se organizarem, como agricultores familiares, por 
meio da AGROSEPÉ – Associação Comunitária do Assentamento PDS Sepé Tiaraju; 

Considerando a disposição do INCRA e dos beneficiários-concessionários em implementar, no referido 
imóvel rural, o projeto de Assentamento Sepé Tiaraju, observando padrões democráticos e sustentáveis de: 
(i) organização da propriedade; (ii) organização, convivência e desenvolvimento comunitá rio; (iii) produção 
agrícola; (iv) proteção e conservação ambiental (Projeto de Desenvolvimento Sustentável — PDS); 

Considerando a necessidade de tratamento conjunto dos fatores econômico, sociocultural e ambiental e a 
abordagem holística do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento Sepé Tiaraju;  

Os compromissários assumem, de acordo com as atribuições abaixo definidas, os seguintes compromissos: 
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I— DA FORMA DE ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DO ASSENTAMENTO E DA TITULAÇÃO DA TERRA 

1) Comprometem-se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, e os assentados-beneficiários 
a promoverem a organização territorial do assentamento da seguinte maneira: 

a) os beneficiários-concessionários integrarão por afinidade 4 (quatro) núcleos sociais de famílias, 
nomeados como Núcleo Zumbi dos Palmares (21 famílias), Núcleo Chico Mendes (20 famílias), Núcleo 
Dandara (19 famílias) e Núcleo Paulo Freire (20 famílias); 

b) nos núcleos, cada família ocupará área de, no mínimo, 3,0 hectares e, no máximo, de 3,9 hecta res, para 
estabelecimento da moradia e produção individual; 

c) em cada núcleo, haverá uma área comum de, no mínimo, 10.000 m2 (1 hectare) para atividades sociais, 
culturais e de lazer; 

d) em cada núcleo, haverá a destinação de, no mínimo, 60 hectares para a produção coletiva (associativa 
e/ou cooperativa). 

2) Compromete-se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, a respeitar a organização social 
do Assentamento, de acordo com as normas estabelecidas no Projeto de Desenvolvimento Sustentável 
(PDS). 

3) Os beneficiários-concessionários não poderão emprestar, ceder ou transferir o uso do imóvel sem prévia 
e expressa anuência do INCRA. 

4) É vedado aos beneficiários-concessionários arrendar o imóvel, bem como dar-lhe destinação diversa 
daquela estipulada neste compromisso, observado, neste item, o disposto no Estatuto da Terra.  

II— DA FORMA DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

5) Comprometem-se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, e os beneficiários-
concessionários, estes individual e coletivamente, por meio da associação e/ou cooperativa que integrarem, 
a organizar a produção da seguinte forma: 

5.1) As áreas de produção coletiva (associativa e/ou cooperativa) dos Núcleos Zumbi dos Palmares, Chico 
Mendes, Dandara e Paulo Freire serão compostas por Sistemas Agroflorestais (SAFs), Sistemas Silvopastoris 
e outros Sistemas Agroecológicos; 

5.1.1) Os beneficiários-concessionários, organizados em comunidade, e o INCRA, objetivando a garantia de 
recarga do Aqüífero Guarani, destinarão 35% da área total do imóvel (280 hectares), ou seja, 15% a mais 
do mínimo legal, excluídas as Áreas de Preservação Permanente, para a recomposição e manutenção de 
cobertura florestal, a ser averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, no Registro de Imóveis 
competente, como Reserva Legal, permitindo-se o manejo florestal sustentável, de acordo com critérios 
técnicos e científicos aprovados pelo órgão ambiental estadual competente, nos termos do art. 16, § 2º, do 
Código Florestal. 

5.1.2) Até a formação completa dos sistemas agroflorestais e da recomposição florestal da área de Reserva 
Legal, será permitido o cultivo com culturas anuais (feijão, milho, mandioca e outras), nas entrelinhas. 

5.1.3) Os plantios observarão as normas técnicas e legais de conservação do solo. 

5.2) No manejo das culturas agrícolas e das atividades pecuárias desenvolvidas na área do Assentamento 
Sepé Tiaraju, os beneficiários-concessionários e o INCRA comprometem-se a adotar técnicas 
ambientalmente adequadas, de acordo com processo de transição agroecológica a ser determinado no Plano 
de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), priorizando a diversificação produtiva como forma de garantir 
a segurança alimentar das famílias assentadas e dos demais destinatários da produção. 

6) Compromete -se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, a garantir apoio técnico e fazer 
gestões junto aos órgãos competentes para o aporte orçamentário aos beneficiários-concessionários, 
objetivando a viabilização da produção coletiva e familiar e a recuperação ambiental do Assentamento Sepé 
Tiaraju, na forma prevista nas cláusulas anteriores, sob pena de intervenção judicial no imóvel, para 
permitir a execução específica por interventor nomeado. 

III— DA INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO 

7) Compromete-se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, a fazer gestões junto aos órgãos 
competentes a garantir aporte orçamentário para a eletrificação do Assentamento Sepé Tiaraju, até 31 de 
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dezembro de 2007, sob pena de intervenção judicial no imóvel, para permitir a execução específica por 
interventor nomeado. 

8) Compromete-se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, a fazer gestões junto aos órgãos 
competentes a garantir aporte orçamentário para a edificação das moradias dos beneficiários-
concessionários, até 31 de dezembro de 2007, sob pena de intervenção judicial no imóvel, para permitir a 
execução específica por interventor nomeado. 

9) Compromete-se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, a fazer gestões junto aos órgãos 
competentes a garantir aporte orçamentário para a edificação dos galpões e prédios necessários às 
atividades comuns do Assentamento Sepé Tiaraju. 

10) Compromete -se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, a fazer gestões junto aos 
órgãos competentes a garantir aporte orçamentário para a instalação do Sistema de Abastecimento de Água 
Potável à população do Assentamento Sepé Tiaraju, de acordo com as diretrizes e outorga do DAEE – 
Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica, até 31 de dezembro de 2008, sob pena de intervenção 
judicial no imóvel, para permitir a execução específica por interventor nomeado. 

11) Compromete -se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, a fazer gestões junto aos 
órgãos competentes a garantir aporte orçamentário para a instalação de sistema ambientalmente adequado 
de coleta e tratamento de esgoto doméstico na área do Assentamento Sepé Tiaraju, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pela CETESB, até 31 de dezembro de 2008, sob pena de intervenção judicial no 
imóvel, para permitir a execução específica por interventor nomeado. 

12) Compromete-se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, a fazer gestões junto à 
concessionária de serviços telefônicos para implantar rede de telefones públicos na área do Assentamento 
Sepé Tiaraju. 

IV— DA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

13) Comprometem-se os beneficiários-concessionários a promoverem a recomposição arbórea das Áreas de 
Preservação Permanente do córrego Serra Azul, que margeia a área do Assentamento Sepé Tiaraju, a partir 
do leito maior sazonal, numa faixa de 30 metros, e das três nascentes ali existentes, num raio de 50 
metros, com espécies nativas regionais, até 31 de dezembro de 2009, sob pena de intervenção judicial no 
imóvel, para permitir a execução específica por interventor nomeado. 

14) Compromete -se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, a promover a averbação da 
Reserva Legal, de que trata a cláusula 5.1.1, no prazo de 90 dias, contado da aprovação do licenciamento 
ambiental do Assentamento Sepé Tiaraju, pelo órgão estadual competente, sob pena de intervenção judicial 
no imóvel, para permitir a execução específica por interventor nomeado. 

15) Comprometem-se os beneficiários-concessionários a promoverem a recomposição arbórea da área de 
Reserva Legal de que trata a cláusula 5.1.1, no prazo de 30 (trinta) anos, contado da data da assinatura 
deste termo, sob pena de intervenção judicial no imóvel, para permitir a execução específica por interventor 
nomeado. 

16) Comprometem-se os beneficiários-concessionários, na produção coletiva e na familiar, a utilizar 
controle biológico de pragas e doenças, sob pena do pagamento de multa no valor de 10 (dez) salários-
mínimos por cada infração constatada, ressalvada, durante o processo de transição para a produção 
agroecológica, a possibilidade do emprego de outros métodos de controle previstos na normativa 
estabelecida pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Agricultura Orgânica do Ministério da Agricultura. 

17) Comprometem-se os beneficiários-concessionários a observar, nas áreas de produção coletiva e nas de 
produção familiar, as normas técnicas e legais de conservação do solo, sob pena de pagamento da multa de 
10 (dez) salários-mínimos por infração constatada e de reparação do dano, sem prejuízo de intervenção 
judicial no imóvel, para permitir, em caso de omissão, a execução específica por interventor nomeado. 

V— DAS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS 

18) Comprometem-se os beneficiários-concessionários, individual e coletivamente, por meio da associação 
e/ou cooperativa que integrarem, a implantar, no prazo de 1 (um) ano, contado da assinatura deste termo, 
em área comum do Assentamento Sepé Tiaraju, Espaço Educativo dirigido para o acompanhamento 
pedagógico e para o desenvolvimento integral (físico, psíquico, moral e social) das crianças e adolescentes 
em idade escolar, sob pena de intervenção judicial no imóvel, para permitir a execução específica por 
interventor nomeado. 

19) Comprometem-se o INCRA, pela Superintendência Regional de São Paulo, e os beneficiários-
concessionários, individual e coletivamente, por meio de associação e/ou cooperativa que integrarem, a 
promover no Assentamento Sepé Tiaraju, no prazo de 1 (um) ano, contado da assinatura deste termo, o 
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programa de Educação de Jovens e Adultos — EJA, dirigido para a erradicação do analfabetismo no campo, 
sob pena de intervenção judicial no imóvel, para permitir a execução específica por interventor nomeado. 

20) Comprometem-se os beneficiários, individual e coletivamente, através da associação e/ou cooperativa 
que integrarem, a implantar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da assinatura deste termo, 
programa cultural dirigido à formação dos assentados para o trabalho coletivo, baseado na solidariedade e 
cooperação, para a produção ambientalmente adequada e para o resgate da cultura camponesa em bases 
humanistas e fraternas, sob pena de intervenção judicial no imóvel, para permitir a execução específica por 
interventor nomeado. 

VI— DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21) Motivos de caráter econômico -financeiro não poderão ser opostos para eximir OS COMPROMISSÁRIOS 
do avençado no presente COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA; 

22) O descumprimento dos compromissos ora ajustados implicará na adoção de medidas judiciais cabíveis 
por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO, ficando-lhe facultado a execução judicial do presente COMPROMISSO 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, sem prejuízo de outras ações cabíveis. 

O presente COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, fundado no art. 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 
7347/85, impresso em 4 (quatro laudas), lido e assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo 
nomeadas, em três vias, será, posteriormente, submetido à homologação do Conselho Superior do 
Ministério Público. 

Ribeirão Preto, 9 de fevereiro de 2007. 

MARCELO PEDROSO GOULART 

Promotor de Justiça do Meio Ambiente e de Conflitos Fundiários com atuação na Bacia 
Hidrográfica do Rio Pardo 

DANIEL JOSÉ DE ANGELIS 

Promotor de Justiça do Meio Ambiente e de Conflitos Fundiários com atuação na Bacia 
Hidrográfica do Rio Pardo 

WANDERLEY BAPTISTA DA TRINDADE JÚNIOR 

Promotor de Justiça da Comarca de Cravinhos 

RAIMUNDO PIRES SILVA 

Superintendente Regional do INCRA no Estado de São Paulo 

e assinaturas dos assentados-beneficiários 
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Anexo 7 - Currículo Lattes do Pesquisador 
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Anexo 8 - Currículo Lattes da Orientadora 
 

 

 
 


