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APRESENTAÇÃO 

 

Com a publicação deste livro apresentamos resultados, 

discussões e inquietações de pesquisas que se encontram em 

andamento e outras concluídas junto ao Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Geografia Agrária e Trabalho (GEPEAT). Este 

grupo de estudos foi criado no ano de 2013 e registrado 

junto ao CNPq no mesmo ano. Desde sua fundação, e até 

mesmo antes de sua institucionalização já vínhamos 

desenvolvendo pesquisas centradas em temáticas 

relacionadas ao campo e à agricultura no Triângulo Mineiro, 

bem como sobre os diversos conflitos que envolvem a 

relação capital x trabalho, sobretudo no setor 

sucroenergético. 

As pesquisas realizadas por este grupo de pesquisa e 

que aqui, neste livro são apresentadas na forma de capítulos, 

trazem resultados de projetos de iniciação científica, 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado 

em andamento, e projetos de pesquisa financiados por 

agências de fomento, tais como CNPq (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico) e FAPEMIG 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais).1. Estas pesquisas vêm sendo realizadas no curso de 

                                                 
1 Projetos desenvolvidos no GEPEAT: financiado pela FAPEMIG: “A 

expansão da cana-de-açúcar na Microrregião Geográfica de Ituiutaba 

(MG) e a precarização das relações de trabalho” (2011-2013) e Projeto 

Universal CNPq nº 14/2014 em andamento: “A expansão do setor 

sucroenergético e a precarização das relações de trabalho em Minas 

Gerais: as microrregiões geográficas de Ituiutaba e Uberlândia (MG)” 

(2014-2017), ambos coordenados pela Prof.ª Dra. Joelma Cristina dos 

Santos. O projeto “A cana-de-açúcar e o estoque de carbono nos solos da 

Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-MG”, financiado 

pela FAPEMIG e CNPq, coordenado pela Professora Jussara dos Santos 

Rosendo”. Projetos “A precarização do trabalho dos cortadores de cana-

de-açúcar na Microrregião de Ituiutaba (MG): realidade, consciência e 
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graduação em Geografia da Faculdade de Ciências 

Integradas do Pontal – FACIP/UFU e junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Geografia (PPGEP-FACIP/UFU), bem 

como no Programa de Pós Graduação em Geografia da 

UFG/Regional Catalão. 

Nestes quatro anos do GEPEAT nos utilizamos do 

espaço físico do LAGHEN (Laboratório de Geografia 

Humana e Ensino) da FACIP/UFU, que por sua vez, 

contempla outros três laboratórios, dentre eles o Laboratório 

de Geografia Agrária, local em que os membros do GEPEAT 

realizam suas pesquisas. 

A ideia da elaboração deste livro surgiu justamente no 

intuito de divulgar os resultados das pesquisas realizadas 

pelos membros do GEPEAT. Os capítulos do livro mostram 

a diversidade temática das pesquisas do grupo, bem como a 

abordagem teórica e metodológica das pesquisas, que tem 

como objetivo contribuir para a divulgação das pesquisas em 

Geografia Agrária em áreas de Cerrado, em especial no 

Triângulo Mineiro e Sudeste Goiano, além de discutir 

aspectos importantes da relação capital x trabalho. 

Este livro esta dividido em duas partes principais, 

congregando ambas temáticas de pesquisas mais próximas 

entre si. Assim, a parte I, intitulada “Efeitos 

socioeconômicos da expansão do setor sucroenergético para 

o Cerrado” apresenta cinco capítulos que discutem questões 

ligadas à expansão da cana-de-açúcar e seus efeitos 

socioeconômicos e ambientais. 

O capítulo 1 discute o uso da terra e tem como 

objetivo principal mapear as mudanças de uso da terra no 

                                                                                                   
possibilidades de intervenção social”, com financiamento da FAPEMIG 

e Projeto Universal CNPQ nº 01/2016, em andamento: “ Fim do corte 

manual da cana-de-açúcar coordenado pela Prof.ª Patrícia Francisca de 

Matos. 
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município de Ituiutaba, nos anos de 2011 e 2015, a partir da 

utilização de dados de sensoriamento remoto e técnicas de 

geoprocessamento. Assim sendo, verificou-se que ocorreram 

mudanças nas classes de pastagem e agricultura e uma 

notável expansão da cana-de-açúcar. 

No capítulo 2, a discussão versa sobre a expansão do 

setor sucroenergético no cerrado mineiro e as formas de 

acesso à cana de açúcar. Mostra que a expansão canavieira é 

um dos pilares do agronegócio e, sustentada pelo discurso da 

produção de energia limpa, muitas vezes o seu crescimento 

ocorre em detrimento das questões sociais e ambientais. 

O terceiro capítulo vai de encontro ao anterior, no 

sentido de também discutir o setor canavieiro, todavia este 

contempla a falência do grupo João Lyra e os impactos no 

município de Ituiutaba (MG). Com o setor canavieiro em 

crise ocorreu o fechamento de duas agroindústrias na região 

de Ituiutaba, ocasionando o desemprego a centenas de 

trabalhadores, o que afetou a economia do município, que 

tinha nesse ramo de atividade uma das principais fontes de 

renda. 

Outro capítulo que discute temática ligada à cana-de-

açúcar é o quatro, que enfatiza o fim do corte manual da 

cana-de-açúcar na microrregião de Ituiutaba (MG) e os 

desafios para os trabalhadores. Neste, fica evidente que com 

a mecanização do corte da cana, estes trabalhadores se 

somaram aos inúmeros outros que ficaram desempregados. 

Ainda discutindo a crise do capital agroindustrial 

canavieiro na região de Ituiutaba, tem-se o quinto capítulo, 

enfatizando que o fechamento da agroindústria canavieira 

Vale do Paranaíba no município de Capinópolis (MG), teve 

reflexos muito negativos na vida dos trabalhadores da 

cidade, especificamente, dos trabalhadores migrantes que 

perderam seus empregos e passaram a viver de forma 

precária pela escassez de alimentos e tendo que migrar 
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temporariamente para outras cidades para conseguir 

emprego.  

A parte II deste livro, intitulada “Relações de produção 

e trabalho no Cerrado mineiro e goiano” é composta por seis 

capítulos que discutem temáticas que vão da agricultura 

familiar, arrendamento, globalização e cultura cafeeira, 

sociedade de consumo, saúde do trabalhador e uma 

discussão do mundo rural e suas características a partir da 

literatura e da Geografia. 

Assim, a discussão sobre agricultura familiar está 

presente no primeiro capítulo da parte II, e trata das (re) 

existências e a (re) produção social dos agricultores 

familiares no município de Itapagipe (MG). Este artigo 

demonstra que apesar das dificuldades encontradas para 

continuar a vida no campo, os moradores não querem ir para 

a cidade e, por meio de diferentes formas, (re) existem 

naquele lugar. 

O arrendamento de terras compõe a discussão 

principal do capítulo 2 da parte II, especificamente discutido 

como forma de acesso à terra para o produtor de abacaxi no 

município de Canápolis-MG. É justamente a ausência da 

propriedade da terra o fator responsável para que a forma 

mais comum de seu acesso para a abacaxicultura em 

Canápolis seja o arrendamento. É importante destacar 

Canápolis constitui-em em um dos principais municípios 

produtores de abacaxi do Estado de Minas Gerais. 

A especialização cafeeira no cerrado mineiro é 

discutida no contexto da globalização no capítulo 3  da 

segunda parte deste livro. Com o mercado globalizado e a 

partir das novas demandas e exigências dos consumidores de 

café, os produtores de café precisaram buscar novas formas 

de produção e obtenção de um produto com alto padrão de 

qualidade e valor agregado. É neste contexto, que há todo 

um arranjo produtivo e organizacional formado para o café 
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no município de Patrocínio (MG) a cafeicultura foi 

altamente especializada neste município, sediando as 

principais empresas ligadas ao setor na região do Cerrado 

Mineiro, engendrando diversas mudanças no território, 

novas condições para se produzir o café que é destinado a 

diversas partes do mundo. 

Outra discussão presente neste livro refere-se à 

sociedade do consumo, assunto enfatizado no capítulo 4 da 

parte II, que aborda as transformações ocorridas no campo 

brasileiro, a partir da segunda metade do século XX, que 

intensificaram e reorganizaram a relação campo-cidade 

através do mundo globalizado. O objetivo é discutir a 

interferência dos produtos do mundo moderno no cotidiano 

do agricultor camponês após a modernização agrícola, suas 

mudanças desde a organização social, cultural e valorização 

do modo de vida urbano, tendo como foco as transformações 

na Comunidade Macauba/Catalão (GO). 

O penúltimo capítulo vem abordar o Programa de 

Atenção à Saúde do Trabalhador, como resposta ao aumento 

da preocupação com os agravos à saúde dos trabalhadores 

no Brasil. Este capítulo considera que o trabalho é fonte de 

vida, mas também de doenças e de morte. É neste contexto 

que são discutidas as manifestações de organização do ponto 

de vista governamental das ações de prevenção e cuidados 

para com a saúde do trabalhador, tendo em vista as diversas 

doenças decorrentes dos excessos e/ou pressões e 

precarização das relações de trabalho.  

Por fim, no último capítulo é realizada uma discussão 

sobre o mundo rural no sertão da Farinha Podre. Para o 

enfoque literário conferido ao capítulo, foram selecionadas 

duas obras; uma de Mario Lara Nos confins do Sertão da 

Farinha Podre (2009) a obra de Ernesto Rosa intitulada 

Sertão da Farinha Podre – Romance Histórico dos 

Primórdios (2013), ambos os autores conhecidos estudiosos 
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da cultura local que se debruçaram sobre a cultura e o modo 

vida analisado no contexto do Sertão da Farinha Podre. 

Assim, lançamos este livro enquanto uma construção 

de um coletivo de pesquisas e pensamentos que não seguem 

necessariamente a mesma abordagem teórico-conceitual, 

dadas as diferenças e especificidades das pesquisas 

realizadas. O intuito principal é levar ao conhecimento do 

leitor os resultados de nossas pesquisas e, desta forma 

compartilhar estes escritos que podem, por sua vez, ser fonte 

geradora/motivadora de outras pesquisas e conhecimentos 

novos. 

 

Patrícia Francisca de Matos 

Joelma Cristina dos Santos 

 

Ituiutaba (MG), FACIP/UFU- GEPEAT 
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MUDANÇAS DE USO DA TERRA NO 

MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG (2011 E 

2015) 
 

Bruna Aparecida Silva Dias 

Laíza Castro Brumano Viçoso 

Jussara dos Santos Rosendo 

 

Introdução 
 

Atualmente o bioma Cerrado é a segunda maior 

formação vegetal brasileira, possuindo aproximadamente 

203 milhões de hectares. No entanto, sua área está sendo 

gradativamente reduzida em consequências das intensas 

intervenções antrópicas decorrentes do processo de 

modernização agrícola. Por estar num ponto 

geograficamente estratégico, apresenta extensas planícies, 

favorecendo a mecanização agrícola e a produção de 

commodities. O resultado de tais fatores é observado nos 

dados de cobertura do Cerrado feito pelo IBAMA (2011), 

total de 48,22 % da área desmatada, 51,16% de áreas 

remanescentes e 0,62% de corpos d’ água. Como uma 

alternativa para acompanhar as rápidas mudanças de uso da 

terra no Cerrado é possível citar as geotecnologias que 

incluem o sensoriamento remoto e o geoprocessamento, 

permitindo o levantamento de informações capazes de 

auxiliar na caracterização dessas áreas a custos baixos com 

alto grau de confiabilidade.  

O objetivo geral desta pesquisa é mapear as mudanças 

de uso da terra no município de Ituiutaba, nos anos de 2011 

e 2015, a partir da utilização de dados de sensoriamento 

remoto e técnicas de geoprocessamento. 
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O SIG (Sistema de Informação Geográfica), segundo 

Vettorazzi (1996, p. 49), é o conjunto “das diversas técnicas 

empregadas na coleta, armazenamento, processamento, 

análise e representação de dados com expressão espacial, 

isto é, possíveis de serem referenciados geograficamente”. 

Corroborando a conceituação dos SIGs, Rosa e Brito 

(1996) explanaram que: 

Um sistema destinado à aquisição, armazenamento, 

manipulação, análise e apresentação de dados 

referidos espacialmente na superfície terrestre. 

Portanto, os sistemas de informação geográfica é 

uma particularidade do sistema de informação no 

sentido amplo. Essa tecnologia automatiza tarefas até 

então realizadas manualmente e facilita a realização 

de análises complexas, através da integração de 

dados de diversas fontes. [...] O objetivo geral de um 

sistema de informação geográfica é, portanto, servir 

de instrumento eficiente para todas as áreas do 

conhecimento que fazem uso de mapas, 

possibilitando: integrar em uma única base de dados 

informações representando vários aspectos do estudo 

de uma região; permitir a entrada de dados de 

diversas formas; combinar dados de diferentes 

fontes, gerando novos tipos de informações; gerar 

relatórios e documentos gráficos de diversos tipos, 

etc. (ROSA e BRITO 1996, p. 9). 

As infinidades de produtos de sensoriamento remoto 

auxiliam as pesquisas de uso da terra, pois conferem uma 

variedade de imagens de satélites com possibilidade de 

trabalho em diferentes escalas. Rosa (2009) define o 

sensoriamento remoto como: 

[...] a forma de obter informações de um objeto ou 

alvo, sem que haja contato físico com o mesmo. As 
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informações são obtidas utilizando-se a radiação 

eletromagnética, gerada por fontes naturais com o sol 

e a terra, ou por fontes artificiais com por exemplo o 

radar. (ROSA, 2003, p. 1) 

A definição de geoprocessamento é apresentada pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por  

Um conjunto de tecnologias voltadas à coleta e 

tratamento de informações espaciais para um 

objetivo específico. Assim as atividades que 

envolvem o geoprocessamento são executadas por 

sistemas específicos para cada aplicação. Estes 

sistemas são mais comumente tratados como 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Um 

sistema de geoprocessamento pode ser tratado como 

tal, destinado ao processamento de dados 

referenciados geograficamente (ou 

georreferenciados), desde a sua coleta até a geração 

de saídas na forma de mapas convencionais, 

relatórios, arquivos digitais, etc.; devendo prever 

recursos para sua estocagem, gerenciamento, 

manipulação e análise (INPE, 2015, não paginado). 

Rosa e Brito (1996) definem o geoprocessamento 

como um conjunto de tecnologias destinadas à coleta e 

tratamento de informações espaciais, assim como o 

desenvolvimento de novos sistemas de aplicações, com 

diferentes níveis de sofisticação.  

Cada alvo terrestre apresentará uma resposta espectral 

diferenciada que dependerá de vários fatores, tais como suas 

características físicas, localização espacial, campo de visada, 

etc. Sobre isso Teixeira (2005) explica que: 

O nível de cinza que representa cada pixel é o 

resultado da resposta espectral dos alvos na Terra. 

Cada alvo modula, segundo suas características 
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biológicas, físicas e químicas, a energia 

eletromagnética incidente e esta volta ao espaço. O 

campo de visada instantânea (IFOV – Instantaneous 

Field of View), que determina a área na superfície 

terrestre a ser representada por cada pixel, 

normalmente abrange mais de um alvo. Desta forma 

a imagem é resultado de uma espécie de média das 

respostas características de cada alvo, ponderadas de 

acordo com a área que cada alvo ocupa no IFOV. A 

variedade de alvos incluída na resposta de cada pixel 

dependerá da resolução espacial de cada sensor, 

assim se a resolução espacial for melhor, ou seja, 

caso o IFOV seja menor, provavelmente a variedade 

de alvos que constituem o pixel será menor. Como 

consequência, pixels de sensores de alta resolução 

espacial possuem uma maior probabilidade de serem 

formados pela resposta de alvos únicos, puros. Essa 

mistura espectral é, de certa forma, indesejada, pois 

máscara a resposta característica de cada alvo, 

dificultando assim a sua identificação (TEIXEIRA, 

2005, p.56). 

O município de Ituiutaba localiza-se na mesorregião 

do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e na microrregião de 

Ituiutaba, situada a oeste do Estado de Minas Gerais (Figura 

1). O bioma no qual o município está inserido é o Cerrado, 

e, pedologicamente, o tipo de solo predominantemente 

característico do município é o Latossolo Vermelho 

(CORREIA et al, 1999). As rochas são da Formação Serra 

Geral e o “relevo regional é resultado da evolução da Bacia 

do Paraná, mostrando-se relativamente homogêneo, cuja 

morfologia encontra-se caracterizada por chapadas” 

(QUEIROZ; COSTA, 2012, p. 350). 
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Figura 1- Localização do município de Ituiutaba-MG 

 
  

Para a realização desta pesquisa, a metodologia 

empregada utilizou imagens dos satélites TM/Landsat 5 para 

o mês de julho de 2011 e OLI/Landsat 8 para o mês de julho 

de 2015, disponibilizadas pelo INPE gratuitamente e que 

permitiram o mapeamento da área de pesquisa (Quadro 1).  
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Quadro 1- Características básicas dos satélites Landsat 5 e 

Landsat 8 
Satélite Landsat 5 Landsat 8 

Instrumento/Sensor MSS (até 

Ago/1995) e TM 

OLI e TIRS 

Operadora/Instituição 

Responsável 

NASA (National 

Aeronautics and 

Space 

Administration) 

NASA (National 

Aeronautics and 

Space 

Administration) 

País Estados Unidos Estados Unidos 

Situação Atual Inativo 

(22/11/2011) 

Ativo 

Lançamento 01/03/1984 02/11/2013 

Altitude 705 km 705 Km 

Inclinação 98,20° 98,2° 

Órbita Quase-Polar, 

Heliossíncrona 

Circular, Polar, 

Heliossíncrona 

Faixa Imageada 185 Km 185 Km 

Tempo de Duração da 

Órbita 

98,20 min 99 min. 

Horário da Passagem 09h / 11h 10h / 12h 

Período de Revisita 16 dias 16 dias 

Resolução Espacial MSS: 80 m | TM: 

30 m 

Pancromático: 15 m 

| Multiespectral: 30 

m | Termal: 100 m 

reamostrada para 30 

m 
Fonte: INPE (2016) 

Org.: VIÇOSO, L. C. B. (2016). 
 

Para Araújo et. al. (2007), “os conceitos relativos ao 

uso da terra e a cobertura da terra são muito próximos, por 

isso, muitas vezes são usados indistintamente”. Os autores 
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explicam que a cobertura da terra está diretamente associada 

à cobertura natural ou artificial que “é de fato o que as 

imagens de sensoriamento remoto são capazes de registrar”. 

Desse modo, os produtos de sensoriamento remoto não 

registram as atividades, devendo ser associado pelo 

intérprete, conforme as análises da reflectância, textura, 

forma e etc. para “derivar informações acerca das atividades 

de uso, a partir do que é basicamente informação de 

cobertura da terra”.  

De acordo com o Manual de Uso da Terra do IBGE, o 

levantamento de uso “indica a distribuição geográfica da 

tipologia de uso, identificada por meio de padrões 

homogêneos da cobertura terrestre”. A Figura 2 apresenta 

um esquema dos diversos tipos de cobertura terrestre e o 

nível de detalhamento conforme a escala de trabalho e a área 

estudada. 

 
Figura 2- Esquema de construção de uma nomenclatura da 

cobertura terrestre 

 
Fonte: IBGE (2013) 

 

No Brasil, alguns projetos de mapeamento, utilizando 

técnicas de geoprocessamento e produtos de sensoriamento 

remoto, alcançaram resultados significativos para a 
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comunidade científica. Dentre eles é possível citar o ProBio 

(Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica) do Ministério de Meio Ambiente 

(MMA) cujos resultados geraram diversos mapas de 

cobertura vegetal da terra para todos os biomas do país numa 

escala de 1: 250.000 e de livre acesso (SANO et al., 2007). 

Outro bom exemplo é o CANASAT (Monitoramento da 

Cana-de-açúcar via imagens de satélite), que, a partir da 

utilização de produtos de sensoriamento remoto, 

disponibilizou dados anuais da colheita de cana-de-açúcar 

em todo país, principalmente no Centro-Sul. (INPE, 2016). 

 

Materiais e Métodos 

 

A metodologia de trabalho empregada para alcançar os 

objetivos propostos foi realizada de acordo com as seguintes 

etapas:  

1ª etapa: elaboração do referencial teórico sobre o 

tema da pesquisa, por meio de artigos científicos em revistas 

especializadas, livros, periódicos e consulta aos bancos de 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE); 

2ª etapa: aquisição no site do INPE 

(http://www.dgi.inpe.br/CDSR/), das imagens do sensor 

OLI/Landsat 8, adquiridas em julho de 2015, e TM/ Landsat 

5 adquiridas em julho de 2011. A escolha das datas se deu 

em consequência da ausência de nuvens, que ocorre no 

período de estiagem no cerrado (de maio a outubro); 

3ª etapa: as imagens TM/Landsat 5 passaram por 

processamento, que foi iniciado pelo georreferenciamento, 

mosaicagem e recorte da área do município no SIG QGis 

2.8. Em seguida, foi realizada a composição colorida 

5R4G3B e a aplicação da técnica de contraste linear no SIG 

Spring 5.2.7. As imagens OLI/Landsat 8, [dv] são 
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disponibilizadas, georreferenciadas pelo banco de dados da 

USGS, o que facilita a sua utilização. A aplicação de 

composição colorida foi realizada nas bandas 4, 5 e 6, já que 

essas correspondem às mesmas faixas espectrais do 

TM/Landsat 5, sendo assim aplicadas em 5R6G4B; 

4ª etapa: elaboração de uma chave de fotointerpretação 

para auxiliar a interpretação das imagens de satélite e a 

identificação das áreas ocupadas pelos diferentes usos da 

terra, conforme Quadro 02; 

5ª etapa: ainda no software Spring 5.3, aplicou-se a 

técnica de segmentação de imagens, anterior à classificação 

digital de imagens, com valores de similaridade e área 80. 

Por não existir um valor padrão para definir a similaridade e 

a área, após vários testes, esses valores foram considerados 

os melhores; 

6ª etapa: o treinamento foi feito a partir da 

identificação das classes (que incluiu a agricultura, 

vegetação natural, áreas urbanas, culturas anuais, culturas 

permanentes, pastagem e etc.). A classificação automática 

foi realizada a partir do algorítimo Bhattacharya no software 

Spring 5.3 e os erros corrigidos no software Arcview 3.2 por 

meio de classificação manual; 

7ª etapa: O mapeamento foi dividido em dois 

momentos, no primeiro, foi identificada a agricultura e, em 

seguida, realizada uma  reclassificação (em uma camada 

específica) das áreas de cana-de-açúcar em seus diferentes 

estágios fenológicos, visto que é uma cultura de longo 

período de colheita (Figura 3). Dessa forma reduziu-se a 

confusão entre a classificação da cana-de-açúcar com alvos 

cuja reflectância são semelhantes;  
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Figura 3- Imagem de campo da cana-de-açúcar crua (A), cana-de-

açúcar queimada (B) e cana-de-açúcar colhida (C). 

Autor: Rosendo, 2015. 

 

 

A 

B 

C 

C 
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Quadro 2- Chave de fotointerpretação da área de estudo. 

Classe Cor Textura Forma Fotointerpretação  

Agricultura Vermelho Lisa Geométrica 

  

Cana-de-

açúcar 

Vermelho 

Claro 

Lisa Geométrica 

   

Área Urbana Azul 

Claro 
Média Irregular 
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Curso D’água Preto  Lisa Irregular 

  

Pastagem Rosa 

claro 

Média Irregular 

  

Reflorestamento Vermelho  Lisa Irregular 
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Org.: DIAS, B. A. S. (2015) 

  

Vegetação 

Natural 

Vermelho 

Escuro 
Rugosa Irregular 

  



27 

8ª etapa: foram realizados trabalhos de campo na área 

de pesquisa, em agosto de 2015, com intuito de identificar os 

erros de omissão e comissão. Com auxílio de um GPS, 

foram coletadas as coordenadas geográficas das diferentes 

categorias de uso da terra presentes no município, com o 

intuito de serem localizados os pixels puros representativos 

de cada categoria; 

9ª etapa: correção dos erros de omissão e comissão do 

mapeamento no software ArcView 3.2, por meio de 

utilização de dados do IBGE, trabalhos de campo e a 

visualização de imagens de satélite com melhor resolução 

espacial (Google Earth). 

 

Resultados e Discussão  

 

Os resultados apresentados (Tabela 2, Figuras 4 e 5) 

permitem concluir que, no ano de 2015, 48,8% do município 

estava representado pela pastagem. Em contrapartida, as 

áreas de vegetação natural somaram 27,0%, enquanto a 

agricultura 21,9% do município. Os outros usos 

classificados como área urbanizada, cursos d'água e 

reflorestamento, correspondem juntos a 2,3% do uso da terra 

em Ituiutaba/MG. No ano de 2011, as áreas de pastagem 

representavam 56,6% do uso da terra, ao passo que a 

agricultura 14,0% e a vegetação natural 27,5%. A área 

urbana, os cursos d'água e o reflorestamento correspondiam 

a 1,9%.  
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Tabela 2- Dados de uso e cobertura da terra no município de 

Ituiutaba/MG (2011-2015) 

 2011 2015 

Classes Área (ha) % Área (ha) % 

Agricultura 36.511,5 14,0 56.917,1 21,9 

Área Urbanizada 3.095,7 1,2 3.645,3 1,5 

Cursos D'água 1.557,6 0,6 1.408,7 0,6 

Pastagem  147.384,0 56,6 126.874.8 48,8 

Reflorestamento 88,6 0,1 479,3 0,2 

Vegetação Natural 71.480,2 27,5 70.792,4 27,0 

Total 260.117,6 100 260.117,6 100 

Fonte: Mapeamento 2011 e 2015 
ORG: DIAS, B. A. S.; VIÇOSO, L. C. B. (2016) 

 

A análise dos dados permite concluir que, nos anos 

2011 e 2015, as áreas destinadas à vegetação natural, área 

urbana, cursos d'água e reflorestamento não obtiveram 

aumento superior a 1%. Em relação à pastagem, esta é 

considerada a categoria de uso mais predominante, 

ocupando 147.384,0 ha (56,6%) em 2011 e 126.874,8 

(48,8%) em 2015, mesmo com a redução de quase 8 pontos 

percentuais.  

Com relação à agricultura, houve aumento de 7,9 

pontos percentuais, demonstrando a substituição das áreas 

ocupadas pela pastagem em agricultura. A comparação dos 

dados do mapeamento com os dados do IBGE demonstra 

resultados confiáveis para esta pesquisa, pois, em 2011, a 

estimativa do órgão para a agricultura foi de 37,532 ha, em 

2014 (dado mais recente do IBGE), de modo que, em 2011, 

essa cifra alcançou 45.214 ha, estimativas muito próximas 

aos resultados alcançados. 

As áreas de reflorestamento, apesar de representarem 
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pequena parcela no uso da terra, obtiveram um aumento de 

390,65 há, o que pode ser explicado pelo fomento destinado 

ao plantio de florestas do Programa Agricultura de Baixo 

Carbono com o cultivo de Seringueiras (VIÇOSO; 

ROSENDO, 2014) 

A expansão da área urbana de 3095,7 ha para 3645,38 

justifica-se pela abertura de novos bairros e loteamentos, por 

meio do programa Minha Casa Minha Vida, do governo 

Federal, em parceria com a prefeitura, para a construção de 

3.265 casas em Ituiutaba (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2014). 
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Figura 4- Mapa de uso e cobertura da terra do município de Ituiutaba em 2011. 
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Figura 5- Mapa de uso e cobertura da terra do município de Ituiutaba em 2015. 
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A dinâmica agrícola da cana-de-açúcar no país 

demanda extensas áreas para sua produção, além disso, sua 

expansão contribuiu significativamente na economia 

brasileira, movimentando 70 bilhões com a produção de 

cana, etanol, bioeletricidade e açúcar na safra 2014/2015 

(Sociedade Nacional de Agricultura, 2015). Em números, o 

país conta com uma demanda internacional que passou de 

516 milhões de litros em 2001-2002 para 2,57 bilhões de 

litros na safra 2013-2014 (UNICA).  

No cenário atual, o estado de Minas Gerais destaca-se 

como o terceiro maior produtor em área plantada e a 

mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 

atualmente, considerada a região com a maior participação 

da cana no estado, representando 78% da produção, o açúcar 

com 86% e o etanol 71%, sendo produzidos em 22 usinas 

espalhadas pelos municípios da mesorregião (SIAMIG, 

2015). 

O Gráfico 1 demonstra a cana-de-açúcar produzida no 

Brasil entre os anos de 1993 a 2013. Diante do exposto, 

constata-se que o país teve um alto crescimento em sua 

produção, de forma que, no ano de 1993, a produção atingia 

menos de 300 milhões de toneladas, enquanto, em 2013, 

passou dos 750 milhões de toneladas. Além disso, a partir de 

2005, a produção manteve-se crescente em consequência do 

“crescimento de área e às novas usinas em operação em 

alguns estados do Centro-Sul” (ESTEVAM, 2011).  
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Gráfico 1- Produção de cana-de-açúcar no Brasil entre 

1993-2013. 

Fonte: FAOSTAT (2016) 

Org.: DIAS, B. A. S. (2016) 

 

A cana-de-açúcar é classificada como uma lavoura 

semiperene “geralmente com ciclo vegetativo inferior a um 

ano” (MANUAL TÉCNICO DE USO DA TERRA IBGE, 

2006, p. 27). O fato de possuir um longo período de cultivo 

permite identificá-la em uma série temporal de imagens, 

outros elementos também favorecem, tais como a presença 

de carregadores entre os talhões, a forma, textura, etc. 

A tabela 03, e as Figuras 06 e 07, demonstram os 

dados gerados pelo mapeamento (2011 e 2015) da cana-de-

açúcar no município, de forma que é possível perceber que 

24.562,7 ha (9,4%) foram ocupados pelo cultivo da cana no 

ano de 2011 e 25.446,87 ha (9,8%) em 2015.  
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Quadro 3- Dados da área ocupada pela cana-de-açúcar em 

Ituiutaba (2011-2015) 

Cultivo 2011 % 2015 % 

Cana-de-

açúcar 
24.562,7 9,4 25.446,87 9,8 

Outros 

Usos 
235.554,9 90,6 234.670,73 90,2 

TOTAL 260.117,6 100 260.117,6 100 

Fonte: Mapeamento do uso da terra (2011-2015) 

ORG: DIAS, B. A. S.; VIÇOSO, L. C. B. (2016) 

 

Retomando os dados da Tabela 2, em que foi possível 

acompanhar o aumento das áreas agrícolas, deve-se ressaltar 

que a cana-de-açúcar foi incluída no primeiro mapeamento 

como integrante dessa classe. Desse modo, a expansão de 

cerca de oito pontos percentuais incluiu a cana-de-açúcar, 

que, depois de separada da agricultura, demonstrou a 

conversão de apenas 0,4 pontos percentuais para áreas 

ocupadas com a cana-de-açúcar, consequência dos 

incentivos que a região tem recebido para instalação de 

usinas. 

A expansão dos canaviais é cercada de controvérsias 

acerca dos benefícios econômicos versus impactos 

provocados pelo seu cultivo. Dentre eles destacam-se a 

exploração da mão-de-obra nas lavouras, com corte da cana 

queimada, os impactos ambientais no solo, em consequência 

do cultivo ao longo de vários anos, a substituição de áreas 

destinadas à produção de alimentos, dentre outros. 
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Figura 6- Mapa da cana-de-açúcar no município de Ituiutaba em 

2011 e 2015. 
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Considerações Finais 

 

A metodologia empregada demonstrou-se satisfatória 

para avaliar as mudanças de uso da terra no município de 

Ituiutaba nos anos 2011 e 2015.  Foi verificado que as 

principais mudanças ocorreram nas classes de pastagem e 

agricultura, no entanto, percebe-se que a expansão da 

monocultura da cana-de-açúcar na região aconteceu em 

razão dos incentivos políticos do país, em se manter líder na 

produção de tecnologias de produção oriundas da cana-de-

açúcar, atribuindo ao fato de que a maior quantidade de 

usinas instaladas estão localizadas na mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e com a maior área 

destinada à produção da cultura. Porém, é necessário levar 

em consideração os vários impactos causados por essa 

expansão, tanto ambientais quanto sociais. 
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Introdução 

A produção de cana-de-açúcar está cada vez mais 

presente nas áreas de Cerrado em substituição a outras 

culturas, destacando-se seu crescimento em Minas Gerais, 

em especial no Triângulo Mineiro nas duas últimas décadas. 

A expansão canavieira passou a ser justificada por se tratar 

de um dos pilares do agronegócio e também pelo discurso da 

produção de energia “limpa”, todavia esse crescimento, 

ocorre ignorando os impactos sociais e ambientais. 

Dessa forma, verifica-se que o etanol corresponde a 

uma opção energética menos poluente em relação ao 

petróleo e, por ser um combustível renovável, se remete às 

discussões da mudança da matriz energética nacional. 

Porém, embora considerado uma energia limpa, seu modo de 

produção implica em discussões, tanto sociais quanto 

ambientais, contradizendo o caráter sustentável da produção 

do etanol (CAMPOS, 2014). 

Nesse contexto, as reflexões apresentadas, neste 

ensaio, visam contextualizar como ocorreu o processo de 

expansão do cultivo da cana-de-açúcar no município de 

Santa Vitória, verificando as principais formas de acesso à 

terra pela usina local. O município de Santa Vitória está 

localizado no triângulo mineiro do Estado de Minas Gerais, 
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abrangendo uma área de 3.021,74 Km². Conforme dados do 

IBGE, no ano de 2015, o município de Santa Vitória 

produziu 3.477.500 toneladas de cana-de-açúcar, em uma 

área de 53.500 hectares. Nos últimos dez anos, Santa Vitória 

teve um crescimento de cerca de 3.477.460 toneladas de 

cana, em função da territorialização de usinas na 

Microrregião de Ituiutaba e no município. 

Para compreender o processo de expansão da cana em 

Santa Vitória e as formas de acesso à terra pelas usinas, 

recorreu-se à pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa 

de campo. A pesquisa teórica envolve consultas na área de 

Geografia, Economia e Direito. A pesquisa documental 

baseia-se em análise de dados obtidos junto ao Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, por fim, a 

pesquisa de campo, realizada com visitas em usina e 

entrevistas com representantes do processo produtivo. 

 

Expansão do setor sucroenergético para o cerrado mineiro 

 

A expansão da monocultura canavieira no país pode 

ser atribuída a diversos fatores. O interesse no etanol como 

combustível substituto ao petróleo, a concessão de 

incentivos fiscais para a instalação de novas usinas 

sucroenergéticas, a cogeração de energia e a abertura ao 

capital estrangeiro podem ser destacados como causas de 

crescimento do setor. Além disso, as novas tecnologias 

proporcionaram um aumento na produtividade e diminuição 

dos custos (CAMPOS, 2014). 

As áreas de Cerrado foram escopo de expansão da 

produção de cana, no início do século XXI, através do 

processo de territorialização das usinas, principalmente, nos 

estados de Minas Gerais e Goiás, em função dos fatores 

físicos (clima, solos, declividade, recursos hídricos), 

localização, logística e incentivos governamentais. Desde 



46 

então, Minas Gerais vem alavancando a produção, 

ocupando, a partir de 2008, o segundo lugar na produção da 

região Sudeste, provocado uma reestruturação espacial e 

produtiva. 

A região do Pontal do Triângulo Mineiro tem se 

destacado no crescimento do setor, precisamente, a 

Microrregião Geográfica de Ituiutaba, conforme dados da 

tabela 1.  

Portanto, para viabilizar a operação das usinas 

instaladas, há diversos proprietários rurais cultivando cana-

de-açúcar na região, com notória expansão nos últimos anos. 

Para se ter acesso à terra e à matéria-prima, as usinas 

utilizam diversas formas de contrato: parceria agrícola, 

arrendamento, fornecimento, podendo ser em terra própria 

ou terras de terceiros, sendo que o estudo e verificação 

dessas modalidades é um dos principais focos deste trabalho. 
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Tabela 1: Microrregião de Ituiutaba: área plantada (hectares) e quantidade produzida (toneladas) 

de cana-de-açúcar (anos selecionados) 

Município 
    Área (ha)                                              Quantidade  (t) 

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 

Cachoeira 

Dourada 
- 150 1.600 

- - 15.000 146.080 - 

Capinópolis 20 5.150 8.450 2.265 1.400 489.250 718.250 158.550 

Gurinhatã 20 30 4.000 
8.300 1.400 2.400 342.000 

 

564.400 

Ipiaçu 15 2100 4.750 4.600 1.050 178.500 285.000 299.000 

Ituiutaba 500 6.700 24.000 28.000 35.000 502.500 1.680.000 1.430.000 

Santa Vitória 40 50 25.867 53.500 2.800 350 2.069.360 3.477.500 

Fonte: IBGE – Produção agrícola Municipal (2015). 

Org: MATOS, P,F, 2016. 
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As formas de acesso à cana-de-açúcar 
 

A expansão canavieira no país se dá, em especial, por 

duas formas de contrato agrícola, celebrados entre as usinas 

e os proprietários rurais: o contrato de arrendamento e a 

parceria agrícola. Em crescimento também se encontra a 

aquisição de cana diretamente de fornecedores. 

Todavia não foi sempre assim. O plantio em terras 

próprias já foi amplamente utilizado no país. Com a 

expansão do setor para novos territórios, mostrou-se 

necessária a ocorrência de um rearranjo de culturas e o 

formato, tradicionalmente comum, de tratar o acesso à cana 

por meio da aquisição de propriedades especificamente 

destinadas ao plantio passou a não atender mais às 

necessidades contemporâneas (POSTAL, 2014). 

O quadro 1 traz os principais pontos positivos e 

negativos dos diversos formatos de acesso à cana-de-açúcar 

para as usinas sucroenergéticas. 
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Quadro 1: Formas de acesso à cana-de-açúcar pelas usinas. 

 PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

CANA PRÓPRIA EM 

TERRA PRÓPRIA 

- Forma mais tradicional de acesso à cana, 

aliando a propriedade ao patrimônio da usina. 

- Fluxo contínuo de matéria-prima. 

- Valorização imobiliária. 

- Melhor controle da qualidade do solo e 

maior produção. 

- Facilidade de logística/manutenção dos 

acessos. 

- Atualmente em declínio, em razão da 

ausência de recursos ou disponibilidade 

para aquisição. 

 - Restrição de aquisição de terras por 

estrangeiros. 

- Perda do foco da atividade primária. 

CANA PRÓPRIA EM 

TERRA DE 

TERCEIROS 

- Modalidade instituída por meio de 

arrendamento ou parceria agrícola. 

-Garantia de fluxo com baixa imobilização de 

capital e investimentos. 

-Compartilhamento dos riscos de produção e 

do preço na modalidade de parceria. 

-Rotatividade do solo. 

-Benefícios fiscais. 

-Corresponsabilidade no caso de danos 

socioambientais. 

-Usina não se beneficia da valorização 

imobiliária. 

-Sujeição à especulação imobiliária na 

modalidade de arrendamento. 

CANA DE 

TERCEIROS EM 

TERRA PRÓPRIA 

-Possibilidade da usina em auferir renda com 

o arrendamento da terra e o posterior 

processamento da cana. 

-Custo e risco da produção transferem-se ao 

terceiro. 

-Ausência de recursos para cultivo em 

terra própria acarretou a possibilidade de 

arrendamento da terra a terceiros para 

posterior venda à usina da produção de 

cana. 
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-Redução do quadro de funcionários e, 

consequentemente, do custo de mão de obra, 

maquinário e manutenção. 

-Desconhecimento ou inexperiência do 

produtor sobre os tratos e cultivo da cana 

podem acarretar baixa qualidade do 

produto. 

-Insegurança quanto ao fluxo de matéria-

prima. 

-Ausência de controle sobre questões 

trabalhistas. 

-Riscos de configuração de terceirização 

da atividade-fim da usina. 

CANA DE 

FORNECEDORES 

-Custo e risco da produção transferem-se ao 

terceiro. 

-Redução do quadro de funcionários e, 

consequentemente, do custo de mão de obra, 

maquinário e manutenção. 

-Desconhecimento ou inexperiência do 

fornecedor da terra sobre os tratos e 

cultivo da cana podem acarretar baixa 

qualidade do produto. 

-Risco de interrupção do fluxo de matéria-

prima. 

Risco de indisponibilidade da matéria-

prima ou elevação no valor do produto. 

Fonte: POSTAL (2014); ALMEIDA (2002). 

Org. ANDRADE (2016). 
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O quadro sinótico demonstra, por meio das vantagens 

e desvantagens, a evolução ocorrida no setor 

sucroenergético, que transformou as formas de se ter acesso 

à cana-de-açúcar. As duas formas de produção em terras 

próprias tornaram-se obsoletas em razão, primeiramente, do 

cenário atual de disponibilidade e valores de propriedades 

rurais. Verificou-se a desnecessidade de investimentos nessa 

área, que podem ser remanejados para a aquisição de 

maquinários modernos, seja para a área agrícola ou 

industrial. 

De relevância considerável, deve-se destacar também a 

restrição atual de aquisição de terras por estrangeiros, 

impedindo as usinas multinacionais, bastante presentes no 

país, na atualidade, de operarem por esse modelo (POSTAL, 

2014). 

No caso do plantio realizado em terra própria por 

terceiros, deve-se ressaltar ainda a total falta de controle do 

proprietário sobre questões trabalhistas. Mostra-se 

impossível fiscalizar a contento a contratação, demissão e 

cumprimento dos direitos trabalhistas de todos os 

funcionários trabalhando em terras de sua propriedade sob o 

comando de terceiros, culminando em sua 

corresponsabilidade em caso de inadimplemento dessas 

parcelas por parte do contratado. Ressalte-se, ainda, a 

possibilidade de configuração de terceirização da atividade-

fim da usina, o que é vedado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego e pode ocasionar a responsabilização da usina pelo 

trabalho realizado em sua propriedade. 

Assim, na atualidade, a forma de acesso à cana, mais 

utilizada no Triângulo Mineiro, trata-se da cana própria em 

terra de terceiros, por meio dos contratos de parceria ou de 

arrendamento. Em São Paulo já são expressivos os números 

derivados de contratos com fornecedores totalmente 

independentes, atuando de forma especializada na produção 
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de cana-de-açúcar, o que ainda não é a realidade em Minas 

Gerais (ALMEIDA, 2002). 

Conforme conceitos trazidos pelo Estatuto da Terra2 e 

pelo Decreto n° 59.566/66 (BRASIL, 1966): 
 

Arrendamento é o contrato agrário em que uma 

pessoa se obriga a ceder a outra por tempo 

determinado ou não, o uso e o gozo do imóvel rural, 

parte ou partes do mesmo, incluindo ou não 

benfeitorias ou facilidades, com o objetivo de nele 

ser exercida atividade de exploração agrícola, 

pecuária, agroindustrial, extrativista ou mista, 

mediante certa retribuição ou aluguel, observados os 

limites percentuais da lei. 

 

Sobre as causas da expansão do arrendamento e 

territorialização, Ruckert (1993, p. 68) assevera que: 
 

O arrendamento é uma das condições que levam os 

capitalistas da agricultura ao processo de 

territorialização. Há várias outras condições, tanto de 

ordem interna como de ordem externa que devem ser 

consideradas para a ocorrência do arrendamento e da 

territorialização dos capitalistas da agricultura. As de 

ordem interna aos processos sociais são: a origem 

social dos capitalistas como classe; as origens das 

relações contraditórias de produção desta classe com 

as diversas outras classes; a disponibilidade da terra e 

de mão de obra para assalariar, bem como o 

arrendamento capitalista da terra. As origens de 

ordem externa são as políticas públicas para a 

agricultura de trigo-soja, o papel do crédito e da 

tecnologia, os mercados nacionais e internacionais, a 

relação agricultura-indústria, etc. 

                                                 
2 Lei n° 4.504/1964. 
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Acerca do crescimento das áreas arrendadas, Almeida 

afirma que (2002, p. 106): 
 

A produção de cana-de-açúcar nos estabelecimentos 

e área pertencentes a arrendatários no Brasil 

aumentou entre 1980 e 1995. O arrendamento no 

setor sucro-alcooleiro no estado de São Paulo já era 

urna prática tradicional, porém, ganhou novo impulso 

com o Progama Nacional do Álcool (PROALCOOL) 

iniciado em 1975. Com a crise do petróleo durante a 

década de 70 necessitou-se de fontes alternativas de 

energia. Por isso, numerosos incentivos estatais e 

privados foram dados à produção de açúcar e álcool. 

O arrendamento de terras foi urna das formas 

encontrada pelas novas destilarias para suprir a 

necessidade de matéria-prima para a indústria. 

 

Por sua vez, esclarecendo sobre o instituto da parceria, 

o Estatuto da Terra dispõe (BRASIL, 1964): 
 

Parceria rural trata-se do contrato agrário pelo qual 

uma pessoa se obriga a ceder a outra por tempo 

determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, 

de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, o 

uso específico de imóvel rural, de parte ou partes do 

mesmo, incluindo ou não benfeitorias, outros bens ou 

facilidades, com o objetivo de nele ser exercida 

atividade de exploração agrícola, pecuária, 

agroindustrial, extrativa de matéria prima, mediante 

partilha de riscos de caso fortuito e de força maior do 

empreendimento rural e dos frutos, produtos ou 

lucros, havidos nas proporções que estipularem, 

observados os limites percentuais da lei.3 

                                                 
3 Art. 96, VI do Estatuto da Terra. 
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Diferenciando os dois institutos, leciona Venosa (2003, 

p. 352): 
 

No contrato de arrendamento, a posse direta do 

imóvel é necessariamente transferida ao arrendatário, 

que assume todos os riscos de exploração e usufrui 

de todos os proveitos. Em contrapartida, o arrendador 

recebe remuneração certa consubstanciada no aluguel 

estabelecido em um valor pecuniário. Na parceria, é 

cedido o uso da coisa, sem que necessariamente seja 

transferida a posse do imóvel ao parceiro. Com a 

partilha a partilha dos frutos ou do valor 

correspondente a estes, as partes contratantes 

receberão a fruição decorrente desse contrato. O 

malogro da colheita ou da produção afeta ambos os 

contratantes. 

 

Portanto, verifica-se que, no contrato de parceria, o 

proprietário compartilha com a usina os riscos derivados da 

produção ou da eventual queda no preço do produto, já que o 

valor do contrato não é fixo como no caso do arrendamento. 

Tal fator foi o maior motivador para o crescimento dos 

contratos de parceria agrícola em substituição ao 

arrendamento nas negociações para cultivo de cana-de-

açúcar. 

Em entrevista com o gerente de uma usina instalada no 

município de Santa Vitória/MG, ficou confirmada a 

preferência na região do Triângulo Mineiro pelos contratos 

de parceria agrícola em substituição ao arrendamento. Esta 

usina possui, atualmente, 34.000 (trinta e quatro mil) 

hectares plantados distribuídos entre 148 (cento e quarenta e 

oito) parceiros agrícolas, localizados em Santa Vitória, 

Gurinhatã e Ipiaçu, todas em Minas Gerais. Nenhum plantio 

é realizado em terras próprias, uma vez que não houve 
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aquisição de propriedades por parte da usina, com exceção 

do local onde se encontra o pátio industrial. 

Por questões logísticas, em que se considera os custos 

com corte, carregamento e transporte (CCT), o raio médio 

de distância das propriedades é de 32 (trinta e dois) 

quilômetros, sendo a mais distante localizada a 89 (oitenta e 

nove) quilômetros da usina. 

Ratificando a divisão das responsabilidades pelo risco 

da atividade já prevista no Estatuto da Terra, o Instrumento 

Particular de Parceria Agrícola de Produção de Cana-de-

Açúcar celebrado entre a usina e o parceiro dispõe na 

cláusula décima segunda que: 
 

12.1 Os riscos decorrentes de caso fortuito ou força 

maior serão suportados por ambas as Partes, nos 

termos do artigo 96, §1º, inciso I do Estatuto da 

Terra, repartindo-se os prejuízos havidos, na 

proporção estabelecida na cláusula Sétima acima, 

ficando desde já certo e ajustado que, nessa 

hipótese, não será exigível composição, 

compensação ou ressarcimento de qualquer 

natureza reciprocamente entre as partes. 

(CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA, 2011, 

p. 8). 
 

De tal modo, essa é uma das principais razões para a 

preferência das usinas pelo contrato de parceria, por se 

considerar que o proprietário possui direito a um percentual 

do plantio, mas divide os riscos do negócio com a usina. 

Visando a um melhor aproveitamento do solo e culturas, os 

contratos são celebrados com prazo mínimo de 06 (seis) 

anos de vigência. 

Os pagamentos, em geral, são realizados anualmente 

em percentuais da safra, sendo 80% (oitenta por cento) 
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pagos no ano agrícola, em oito parcelas de maio a dezembro, 

e 20% (vinte por cento) no ano seguinte, com base no 

fechamento da ATR (Açúcar Total Recuperável). O ATR 

representa a qualidade da cana, a capacidade de ser 

convertida em açúcar ou álcool através dos coeficientes de 

transformação de cada unidade produtiva. O cálculo do ATR 

é atrelado ao preço dos produtos finais da produção de cana, 

que são o açúcar e o álcool. 4 

Os pagamentos “atrativos”, a ausência de 

responsabilidade pelo plantio e o baixo risco da atividade 

atraem grande número de parceiros, que abandonam outras 

atividades para celebrarem contratos com as usinas. Assim, 

vê-se grande número de propriedades que se dedicavam à 

criação de gado leiteiro abandonarem a atividade e cederem 

à expansão do cultivo da cana-de-açúcar. 

De acordo com o relato do gerente agrícola da usina, 

há uma quantidade significativa de parceiros que sequer 

residem nas cidades próximas e adquirem propriedades em 

locais onde vão se instalar usinas canavieiras, causando 

atividade especulativa nas proximidades das usinas, em 

especial, quando se tratam de multinacionais, que possuem 

um sistema de gerenciamento mais organizado, com boas 

ofertas financeiras para parceiros. 

Assim, é comum que, a partir do anúncio da instalação 

de uma usina sucroenergética, pessoas de todo o país 

procurem terras para aquisição nas imediações, causando 

especulação e valorização dos imóveis rurais próximos. Há 

uma forte tendência de que um baixo número de parceiros 

continuem residindo nas propriedades após a celebração dos 

contratos ou buscando as cidades após a alienação de suas 

propriedades. 

                                                 
4https://www.scotconsultoria.com.br/agricultura/91/atr---acucar-total-

recuperavel.htm 
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Noutro norte, percebe-se, ainda, que a territorialização 

do setor sucroenergético alterou além das relações de 

produção, também as formas de utilização dos recursos 

naturais, alterando visivelmente a paisagem. 

Acerca das alterações na paisagem, Luchiari (2001, 

p.12) afirma que: 
 

As mudanças morfológicas na paisagem não são 

inócuas e não podem ser analisadas 

independentemente das práticas sociais. A produção 

de um novo contexto material altera a 

forma/paisagem e introduz novas funções, valores e 

objetos. Esses objetos, formas dotadas de conteúdo, 

permeadas pelas ações e contextualizadas por um 

sistema de valores, são imbuídos de significação e 

intencionalidade. 
 

O homem, como agente modificador da paisagem, ao 

atuar nos meios físico, social e econômico, é responsável por 

impactos. A Resolução CONAMA n° 01/86 conceitua 

impactos ambientais (BRASIL, 1986): 

 
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se 

impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta 

ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 



58 

Todavia, tal conceito é considerado amplo, uma vez 

que qualquer mínima ação será considerada impacto 

ambiental. De forma mais precisa, Branco (1984, p. 57) 

conceitua impacto ambiental como “uma poderosa 

influência exercida sobre o meio ambiente, provocando o 

desequilíbrio do ecossistema natural”. A caracterização de 

impacto ambiental não se dará por qualquer alteração nas 

propriedades do ambiente, mas diante de ações que 

provoquem o desequilíbrio das relações constitutivas do 

ambiente. 

Assim, a relação do homem com a natureza deve se 

pautar pelo equilíbrio. A utilização indiscriminada dos 

recursos naturais, visando à obtenção de lucro e reprodução 

do capital retrata uma inversão de valores em que as relações 

econômicas e a acumulação de riquezas devem ocorrer a 

qualquer custo, em detrimento do meio ambiente e das 

populações locais. 

As contradições desse modelo de desenvolvimento, 

que privilegia determinados grupos e atividades geradoras 

de maior lucro em detrimento de outras práticas sociais, 

acarretam em disparidades sociais e ambientais 

(CARNEIRO, 2005). 

Qualquer estratégia de desenvolvimento traz 

consequências para a sociedade e para o meio ambiente em 

todas as regiões do mundo. O desenvolvimento econômico e 

o meio ambiente se encontram em uma relação recíproca: 

atividades econômicas transformam o meio ambiente e, este, 

alterado, pode constituir uma restrição para o futuro. O meio 

ambiente não constitui fator restritivo quando a sua 

solicitação, em relação à capacidade dos ecossistemas 

globais, é pequena, porém uma sociedade capitalista é 

expansiva no tempo e no espaço; ela se amplia, e o faz 

aceleradamente (ALTVATER, 1995). 

Sobre os impactos ocasionados pelo cultivo da cana, 
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Lanzoti assevera que (2000, p. 10): 
 

A agroindústria canavieira foi responsável por 

impactos ambientais, eliminação das pequenas e 

médias empresas agrícolas e aumento do êxodo rural. 

Atualmente, do ponto de vista ambiental, houve uma 

melhora relacionada à maneira de produção da cana-

de-açúcar e à emissão de poluentes no ar. Utiliza uma 

menor quantidade de herbicidas e pesticidas devido 

ao uso do controle biológico, diminuiu o uso dos 

fertilizantes com a reciclagem da vinhaça, matéria 

orgânica e torta de filtro. Em relação à qualidade do 

ar, a emissão de CO2 é reduzida com a adoção de 

carros a álcool e o uso do bagaço para cogeração de 

eletricidade. 

 

Todavia, ainda que, com a apresentação de 

significativa melhora, as atividades desenvolvidas pelas 

usinas sucroenergéticas são responsáveis por prejuízos 

ambientais significativos, em especial, quando a legislação 

nacional lhes proporciona o amparo para expansão de suas 

atividades. 

O avanço do cultivo da cana-de-açúcar poderá 

ocasionar, em especial, a contaminação do solo e das águas 

pelo uso de agrotóxicos e fertilizantes, a supressão de 

vegetação  e o agravamento de processos erosivos, dentre 

outros. Diante de tantos prejuízos possíveis, deve-se retomar 

o debate sobre a importância dessas áreas para conservação 

da bio e geodiversidade, buscando sempre um equilíbrio 

entre o necessário crescimento econômico e a preocupação 

com a qualidade do solo, da água, preservação da vegetação 

e os impactos sociais.  
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Considerações Finais 

 

A proposta da pesquisa foi compreender a 

territorialização do setor sucroenergético na Microrregião de 

Ituiutaba, analisando, especificamente, as formas de acesso à 

terra por parte de uma usina. Nas duas últimas décadas, o 

Cerrado brasileiro tem sido palco da expansão da cana-de-

açúcar, ocorrendo tal processo intensamente no pontal do 

Triângulo Mineiro. 

A usina instalada no município de Santa Vitória 

utiliza-se da parceria agrícola para prospecção de 

propriedades rurais para cultivo de sua matéria-prima. Por 

esse método, toda a preparação do solo, plantio, colheita e 

custos são de responsabilidade da usina, que repassará ao 

parceiro um percentual do valor auferido na safra. Nessa 

modalidade, o proprietário compartilha com a usina dos 

riscos da produção, o que se mostra uma exigência contida 

no Estatuto da Terra, que a diferencia do arrendamento. 

Ainda assim, os proprietários consideram as ofertas 

tentadoras em razão da ausência de responsabilidades para 

plantio e colheita, além dos altos custos de tratamento do 

solo e defensivos agrícolas que são todos arcados pela usina, 

o que tem se mostrado como determinante para estender os 

domínios da cana-de-açúcar em detrimento de outras 

culturas. 

Uma realidade também abordada foram os possíveis 

impactos ambientais decorrentes da atividade canavieira, 

demonstrando o quanto o desenvolvimento econômico deve-

se equilibrar com a preservação ambiental, não se levando 

somente em conta as questões políticas e econômicas que 

pautam os incentivos para a expansão do agronegócio no 

país. 
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FALÊNCIA DO GRUPO JOÃO LYRA NO 

MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG: CRISE E 

CONSEQUÊNCIAS PARA O SETOR 

CANAVIEIRO 

 
Rogério Gonçalves de Carvalho 

Joelma Cristina dos Santos 

 

 

Introdução  

 

O município de Ituiutaba/MG sempre teve no setor 

agrícola sua principal fonte de economia, sendo inclusive 

considerada a capital do arroz entre as décadas de 1950 e 

1960. No entanto, perdeu esse status nas décadas seguintes 

com a mudança das atividades produtivas locais, entre as 

quais podemos mencionar o setor canavieiro, que inicia suas 

atividades na década de 1980, com a construção e instalação 

da Laginha S/A – unidade Triálcool, instalada no município 

de Canápolis, iniciando-se, assim, o processo de 

territorialização do setor na microrregião geográfica de 

Ituiutaba.  

É importante destacar que, quando se fala em 

territorialização da monocultura canavieira em Ituiutaba 

(Mapa 1), não estamos falando necessariamente da 

instalação de agroindústria nesse município, visto que, como 

mencionado, a unidade Triálcool não está localizada 

geograficamente nessa área, mas dos impactos decorrentes 

desse processo. 
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Mapa 1- Mapa da Localização do município de 

Ituiutaba/MG. 

Fonte:IBGE 

Org.: BORGES, T, M, P. (2013). 

 

Com a territorialização das agroindústrias, ocorrida a 

partir da década de 1990, a cana-de-açúcar entra em um 

período de grande crescimento em Ituiutaba, tendo como 

algumas de suas consequências a compra e o arrendamento 

de terras no município, o que deu início a um movimento 

migratório de trabalhadores provenientes de outras regiões 

do país, em sua maioria, da região Nordeste do país para 

trabalhar nos canaviais, não apenas do município 

supracitado, mas em outros municípios próximos. 

Esse crescimento do setor canavieiro perdurou até por 

volta de 2012, quando o setor canavieiro entra em crise, 

inclusive com o fechamento de algumas agroindústrias na 

região de Ituiutaba, ocasionando o desemprego a centenas de 

trabalhadores, e, de certa forma, uma indefinição para o 

município, que tinha, nesse ramo de atividade, uma das 

principais fontes de renda. 

Nesse sentido a proposta do artigo é apontar um 
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histórico da atividade canavieira no município de Ituiutaba e 

seus desdobramentos a partir da falência do grupo João Lyra 

e da crise do setor. 

Territorialização e crescimento da atividade canavieira no 

município de Ituiutaba/MG  

 

A cana-de-açúcar passa a ganhar novos olhares do 

poder público e da iniciativa privada, em especial, na década 

de 1970, com a crise petrolífera, que teve como 

consequência imediata a criação do Programa Nacional do 

Álcool (PRÓALCOOL), visto que até aquele momento o 

território brasileiro era extremamente dependente do 

petróleo e passou a necessitar de uma alternativa ao modelo 

energético até então utilizado.  

A opção pela cana-de-açúcar se deve entre outros 

fatores em virtude de o país já possuir uma infraestrutura 

para a produção de álcool em grande escala. Além disso o 

programa contribuiu para a geração de empregos, em 

especial, durante os primeiros anos do Proálcool, implantado 

em 1975. Nesse sentido Oliveira (2004, p.33) comenta que: 

 
O Brasil foi um País que conseguiu atravessar a crise 

energética mundial de forma inovadora, criando um 

programa de substituição da gasolina com a 

utilização de um combustível limpo, renovável e 

totalmente nacional. Graças à implementação do 

PROÁLCOOL, criou-se uma ampla oferta de 

emprego, dado que a cadeia produtiva da 

agroindústria açucareira gerou, até o ano de 2002, 1,2 

milhão de postos de trabalho diretos e o piso salarial 

era em média 70% superior ao salário mínimo. 

 

O Proálcool contribuiu para a geração de empregos e 
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para o desenvolvimento de centros regionais, a partir da 

instalação de usinas autônomas, em algumas áreas do 

território brasileiro, em especial, no Estado de São Paulo. 

Além disso, ajudou na formação de mercados voltados ao 

setor conforme destaca Tonin & Tonin (2014, p.62): 
 

Não obstante, o legado histórico do setor 

sucroalcooleiro, que se remete aos ciclos do açúcar e 

a saga do Proálcool, deixam de herança amplos 

mercados interno e externo para o açúcar e o etanol. 

Desse modo, a produção de etanol1 no Brasil, passou 

por uma série de fases e transformações, com 

períodos de maior intervenção, em que o Estado 

provedor era responsável pela criação e/ou ampliação 

do mercado consumidor e influenciava a produção, 

por meio de incentivos governamentais. 

 

A agroindústria canavieira se tornou uma das 

atividades mais importantes para a economia do país, 

surgindo algumas regiões em que o setor canavieiro passou a 

ser a principal, dentre elas, a região do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, área geográfica onde se enquadra o 

município de Ituiutaba, com grandes transformações nas 

últimas décadas, ou seja, ocorreu uma reestruturação 

produtiva ocasionada pela territorialização da agroindústria 

canavieira na região.  

 
O processo de reestruturação produtiva na 

agropecuária levou à reorganização territorial, 

resultando em novos arranjos territoriais, criando 

novas territorialidades, desterritorializando e 

reterritorializando outras. Esses novos arranjos 

territoriais podem ser visualizados na região do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Isso se deve ao 

fato de encontrarmos aqui uma intensa substituição 
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dos sistemas técnicos agrícolas, mudança nas formas 

de uso e ocupação do espaço, a substituição da 

produção de alimentos pela produção de 

commodities, a implantação de monoculturas 

substituindo as vocações “naturais” da região, como 

por exemplo, a pecuária devido a difusão da 

monocultura canavieira presente em grande parte 

desse território (CAMPOS, CLEPS JUNIOR, 2015, 

p. 225-226). 

A territorialização da monocultura canavieira no 

município de Ituiutaba, iniciada com a instalação da 

agroindústria Laginha S/A – unidade Triálcool, se consolida, 

posteriormente, com mais duas agroindústrias canavieiras: a 

Vale do Paranaíba, situada em Capinópolis, e British 

Petroleum (BP), - Unidade Ituiutaba Bioenergia Ltda. 

Esse fenômeno prejudicou, de forma significativa, a 

agricultura familiar, que foi, aos poucos, relegada, visto que 

muitos produtores passaram a arrendar terras ou parte destas 

às agroindústrias instaladas, ou seja, houve uma “invasão” 

da cana-de-açúcar, tendo como principais beneficiários a 

elite agrária, tendo a tutela do governo.  

Esses eventos contribuíram de forma significativa para 

a atuação do capital privado, no sentido de facilitar a 

apropriação de terras e recursos naturais na busca por lucros, 

o que redundou na degradação do homem e do meio 

ambiente, ou seja, degradação do natural e social, em 

especial, a partir do século XX, com a industrialização do 

campo e internacionalização do capital financeiro. 

Com o início da política neoliberal, o governo 

brasileiro deu prioridade ao agronegócio, nos mais diversos 

setores, incluindo o canavieiro, que, a partir da extinção do 

Instituto de Açúcar e Álcool (IAA), ocorrido em 1990, no 

governo Collor, gera uma reconfiguração do setor 
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canavieiro, antes controlado pelo Estado, passa para a 

iniciativa privada.   

Com isso passou a ocorrer investimentos direcionados 

à infraestrutura, como o parque industrial, modernização e 

equipamento das agroindústrias, buscando aumentar a 

produção, além de políticas ambientais, visto que os 

mercados consumidores eram bastante rígidos a esse 

respeito.  

A partir de então, houve um grande aumento da 

territorialização da cana-de-açúcar, em especial, no cerrado 

Brasileiro, reforçando a dominação das elites agrárias 

fortalecidas com a internacionalização do setor. 

 
A ocupação “racional” das áreas de Cerrado reforçou 

o poder político e econômico das elites 

conservadoras, a partir das empresas rurais, do 

Estado e das transnacionais, impulsionadas pela 

agroindustrialização, estimulada pela reestruturação 

produtiva do capital mundializado. (MENDONÇA, 

2004, p.213-214) 

 

Os novos investimentos no setor sucroenergético 

levam à procura por terras mais férteis e próximas a recursos 

hídricos, na busca incessante por maiores lucros, criando 

conflitos nesses territórios, revelando o interesse pela 

expansão de novas áreas pelo agronegócio, aflorando, dessa 

forma, a disputa capital e trabalho.  

Nesse sentido Thomaz Jr (2010, p. 97) elucida: 

 
No que se refere às ações e investidas do capital, 

enquanto espacialização do fenômeno canavieiro 

como um todo (plantações e plantas 

agroprocessadoras), ou o que está em pauta nas 

nossas reflexões, o processo de territorialização 

expresso no movimento que redefine a geografia 
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canavieira, nos últimos cinco anos, tem explicitado a 

intensa concentração nas áreas tradicionais e, mais 

que isso, demarcado as áreas da expansão recente. 

 

Com o processo de territorialização, implantada a 

partir da instalação das agroindústrias Laginha S/A e Vale do 

Paranaíba do Grupo João Lyra e da British Petroleum (BP) - 

Unidade Ituiutaba Bioenergia Ltda, empresa de capital 

internacional, houve um significativo aumento na produção 

da cana-de-açúcar em Ituiutaba, principalmente, entre 2000 

e 2010, com um aumento de 4.700% na área plantada e 

colhida, conforme aponta o gráfico 1, tendo como fonte de 

dados o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

O fenômeno da territorialização e expansão da cana 

ocasionou uma redução de outras culturas, como aponta o 

gráfico 2, fazendo uma comparação entre elas. Diante desse 

cenário, se observa o aumento da concentração de grandes 

propriedades vinculadas ao agronegócio, dentre elas, a do 

setor canavieiro, ou seja, houve uma mudança na política 

agrícola de Ituiutaba a partir da instalação de agroindústrias 

canavieiras nesse município. 
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Gráfico 1-  Produção da cana-de-açúcar em Ituiutaba/MG 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014

área colhida(hectares) 400 400 500 6.700 24.000 16.080 18.000

área plantada (hectares) 400 400 500 6.700 24.000 20.100 24.000

Produção cana-de-açúcar em Ituiutaba

 
Fonte: IBGE (2015) 

Org.: CARVALHO, R, G. (2016) 
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Gráfico 2-  Área plantada de algumas culturas  em Ituiutaba (1990-2014) 

 
Fonte: IBGE (2015). 

Org.: CARVALHO, R, G. (2015) 
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Uma das motivações para que Ituiutaba e região se 

tornasse atrativa para a instalação de novas agroindústrias 

foram as sucessivas crises que alguns grupos do Nordeste 

atravessaram e o esgotamento de terras nessa região, o que 

fez certos grupos capitalizados passarem a investir na região 

Centro-Sul, inclusive o município mineiro supracitado 

(CAMPOS, CLEPS JUNIOR, 2015). 

Ainda, de acordo com os autores, as agroindústrias se 

utilizam do arrendamento de terras e contam com o 

financiamento por parte do BNDES. Esse tipo de parceria se 

tornou bastante comum na atividade canavieira e essa 

aquisição é feita por meio de contratos de venda e/ou 

parceria. 

Além disso, Ituiutaba, por fazer parte da região do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, conta com condições 

naturais e climáticas favoráveis ao cultivo desse tipo de 

cultura. Conforme explica Souza & Cleps Júnior (2009, 

p.10): 

 
Os dados do zoneamento agroclimático do estado, 

caracteriza o solo da região como sendo de aptidão 

regular nos níveis de manejo B e C, significando que 

se trata do segundo e o terceiro melhores para 

cultivo, e o terceiro com vasta área contínua para 

produção agrícola do Estado. Dessa maneira, pode-se 

inferir que, são “aptos” e de melhor adequação à 

cultura da cana, o solo das regiões oeste de Minas 

Gerais e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. 

 

Houve, portanto, uma reconfiguração espacial em 

virtude da territorialização do setor canavieiro, que se inicia 

na década de 1990 e ocorre até o ano de 2012, quando 

ocorre a falência das agroindústrias em decorrência da falta 

de profissionalização em sua gestão, além disso, a crise do 



74 

setor, que ocorre nesse período, agrava ainda a situação do 

grupo, afetando diretamente sua população, tanto no aspecto 

social, ambiental, transformando radicalmente o cotidiano 

desses indivíduos que têm seu modo de vida alterado em 

virtude do agronegócio canavieiro. 

O trabalho precarizado nas agroindústrias do Grupo João 

Lyra 

Com a territorialização das agroindústrias canavieiras, 

ocorrida na década de 1990, ocorreu a necessidade de um 

grande contingente de mão-de-obra para trabalhar nas 

lavouras canavieiras pertencentes ao grupo João Lyra. 

Iniciava-se, assim, o processo de migração de trabalhadores, 

em sua maioria, da região Nordeste do país para 

desempenharem a atividade do corte da cana-de-açúcar. 

A motivação por migrar não é uma escolha, trata-se da 

busca por sobrevivência e da luta por melhores condições de 

vida e trabalho e do sonho de ascensão social, ou seja, esses 

indivíduos buscam sonhos e, em muitos casos, migrar não é 

uma escolha e sim uma necessidade. 

O cortador de cana, seja ele migrante ou não, convive, 

diariamente, com condições de trabalho bastante precárias. 

Além disso, conta, na maioria dos casos, com a inoperância 

dos órgãos fiscalizadores como Ministério Público e do 

trabalho, sindicatos do trabalho e sociedade de uma forma 

geral, que facilitam as condições encontradas espalhadas 

pelos canaviais no território brasileiro. 

O indivíduo que se dedica ao corte manual da cana 

vive, portanto, subordinado ao capital, como simples 

assalariado temporário, além de não possuir a segurança da 

maioria de trabalhadores de outras atividades. 

A origem social, contudo, do moderno cortador de 
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cana enquanto trabalhador livre e assalariado – parte 

sob contrato de trabalho por tempo indeterminado e 

parte sob contrato de trabalho temporário – remete ao 

próprio processo de proletarização dos trabalhadores 

rurais decorrente da expansão do capital na 

agricultura brasileira. (PLANCHEREL, 

QUEIROZ, SANTOS, 2011, p. 06). 

 

Muito tem se discutido a respeito das formas como o 

capital intensifica a exploração do trabalhador que exerce a 

atividade laboral do corte da cana, e o mecanismo de 

pagamento por produção leva estes trabalhadores a desgastes 

enormes e a sérias doenças em médio e longo prazo. 
 

Isto é conseguido por intermédio da forma de 

pagamento (por tonelada) e também pela 

concorrência velada que se estabelece entre os 

trabalhadores, diferenciando-os, hierarquizando-os. 

Produz-se, assim, a figura do "bom cortador de 

cana", aquele que corta em torno de dez toneladas 

diárias. Aqueles que estão muito abaixo desta média 

sentem-se incapazes, envergonhados, inferiorizados 

(SILVA,1999, p.202). 

 

Entre as principais recorrências está a câimbra, algo 

decorrente do desgaste físico sofrido por esses trabalhadores, 

conforme destaca Plancherel, Queiroz e Santos (2011, p.03): 

 
Efetiva e rotineiramente, a cãibra tornou-se 

reconhecida, entre os próprios canavieiros, como 

uma doença ocupacional característica desta 

atividade laboral, resultante do desmedido esforço 

físico despendido durante o trabalho, de uma parte, 

imposto pela (ir)racionalidade do capital 

agroindustrial e, de outra, realizado como o único 
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meio de o trabalhador elevar a sua produtividade 

diária do corte da cana-de-açúcar e, em 

consequência, a sua própria remuneração. 

 

Na região de Ituiutaba, desde a década de 1990, - 

período em que se iniciou a territorialização canavieira, até o 

ano de 2013, - houve a presença da mão de obra migrante, 

trabalhando no corte manual da cana, de forma temporária, o 

que não diferia de outras regiões espalhadas pelo Brasil, 

tendo-se encontrado péssimas condições, como, por 

exemplo, as precárias condições de moradia5, ficando os 

trabalhadores alocados em alojamentos de péssima 

condição, sendo importante relembrar que esse tipo de 

atividade não mais existe devido a falência das 

agroindústrias canavieiras do grupo João Lyra e das políticas 

de eliminação da queima e o processo de mecanização vêm 

contribuindo nesse sentido. 

De acordo com o portal Cana online, Minas Gerais já 

eliminou 100% da queima em áreas com 12% de 

declividade, fruto da assinatura do Protocolo de Intenções 

Agro socioambientais, assinado pelo Estado mineiro em 

2008, sendo que apenas 3% da área com declividade maior 

que 12% ainda usam a prática da queima, um exemplo é o 

Triângulo mineiro, onde todas as agroindústrias operam de 

maneira mecanizada. 

Nesse sentido, fica evidente que a precárias condições 

de trabalho, enfrentadas pelos cortadores de cana, está 

praticamente extinta no Brasil, situação que era bastante 

comum nos canaviais brasileiros, dentre estes, os de 

                                                 
5 As condições enfrentadas pelos trabalhadores que exerciam a atividade 

do corte da cana podem ser encontradas no documentário Nas trilhas da 

cana disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=UX3Pw5F5TMM 
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Ituiutaba e região, conforme aponta Carvalho, Santos e Silva 

(2013, p. 202). Todavia, a precarização continua em outros 

setores, a exemplo do interior da própria indústria. 

 
Esses migrantes são alocados em alojamentos em 

condições muito precárias, que outrora 

desempenhavam outras funções. Nestes locais, 

geralmente se instalam quatro trabalhadores em 

pequenos quartos com ausência até mesmo de 

higiene. Os trabalhadores migrantes ali instalados 

têm descontado de sua folha salarial despesas 

referentes ao alojamento, alimentação e EPIS 

(Equipamentos de Proteção Individual), caso seja 

necessário a troca destes equipamentos.  

 

Ainda, de acordo com os autores, os trabalhadores 

enfrentavam também problemas com a alimentação servida 

fria e sem a quantidade nutricional necessária ao tipo de 

atividade exercida. 

 
Estes trabalhadores migrantes trabalham em torno de 

40 horas semanais, sendo oito horas diárias, de 

segunda a sábado, ocorrendo de trabalharem 

esporadicamente aos domingos. Os mesmos acordam 

diariamente por volta das 4 horas da manhã e 

retornam ao alojamento por volta das 15 horas e 30 

minutos. Via de regra, possuem carteira de trabalho 

assinada por um contrato de cerca de 4 (quatro) 

meses, e recebem de acordo com a produção 

(CARVALHO, SANTOS, SILVA, 2013, p. 203).  

 

A crise internacional trouxe transformações profundas 

para o setor, visto que diversas agroindústrias conseguiram 

empréstimos durante a valorização do real em relação ao 

dólar e, quando ocorreu uma inversão de papéis, diversas 
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agroindústrias quebraram, o setor acumulou um prejuízo de 

mais de R$ 4 bilhões, com isso as agroindústrias deixaram 

de investir na renovação de seus canaviais, tratos culturais e 

adubação para manter seus níveis de produtividade. Apenas 

para a renovação dos canaviais foram liberados R$ 4 bilhões 

pelo governo brasileiro. Com a queda da produtividade 

ocorreu a internacionalização monopolista do setor, aumento 

de créditos subsidiados, expropriação de indígenas e de 

pequenos agricultores e consequentemente a substituição de 

lavouras alimentares. (MENDONÇA, PITTA, XAVIER, 

2012). 

Isso foi sentido em Ituiutaba e região, onde centenas 

de trabalhadores migrantes, temporários ou não, perderam 

seu emprego. Além disso, o processo de mecanização vem 

afetando diretamente a categoria, ficando sérias incertezas 

acerca dos demitidos. 

Se por um lado são notórias as precárias condições a 

que são submetidas esses indivíduos que desempenham essa 

atividade, por outro, a mecanização coloca em risco a 

sobrevivência de milhares de famílias que dependem desse 

setor como meio de emprego. 

 
É fato que, as condições precárias de trabalho, as 

longas jornadas exaustivas, os esforços excessivos e 

repetitivos, as doenças respiratórias causadas pela 

fuligem, são dificuldades que vem sendo enfrentadas 

ao longo de várias décadas pelos trabalhadores do 

corte de canaviais pelo Brasil. Mas a realidade é que 

esta modalidade de trabalho garante a sobrevivência 

de muitos homens e mulheres e de suas respectivas 

famílias, que na maioria dos casos estão localizadas 

na região nordestina (SOUZA, CLEPS JÚNIOR, 

2009, p.15). 
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Souza e Cleps Junior (2009) apontam que a 

geomorfologia do município de Ituiutaba e região, 

constituída por chapadas e planalto, vem se constituindo 

como fator favorável ao processo de mecanização, além de 

medidas como o protocolo de eliminação da queima da 

cana-de-açúcar, processo esse que já se encontra em curso, 

ou seja, vem ocorrendo a substituição do trabalho vivo pelo 

trabalho morto. As consequências desse fenômeno, 

juntamente com a crise do grupo João Lyra, para o 

município de Ituiutaba, serão melhores esclarecidas no item 

seguinte. 

 

Crise do setor canavieiro e falência das agroindústrias 

Laginha S/A e Vale do Paranaíba para o município de 

Ituiutaba  

 

O setor canavieiro na região vem atravessando séria 

crise, em especial, nos últimos anos, culminando na falência 

de duas agroindústrias pertencentes à região de Ituiutaba, a 

Laginha S/A – unidade Triálcool e Vale do Paranaíba, tendo 

sido decretada, pela justiça de Alagoas, sua falência.  

Vale lembrar ainda que, no município de Ituiutaba, 

está em operação a British Petroleum (BP), - Unidade 

Ituiutaba Bioenergia Ltda, que opera de maneira mecanizada 

e que, portanto, não contribui de forma significativa para o 

desemprego gerado com o fechamento das empresas. 

Como esse processo de mecanização não está 

finalizado, o que está colocado é a iminência da 

intensificação da degradação e exploração do trabalhador no 

corte da cana-de-açúcar, uma vez que “ameaçados” e com 

medo de perderem seus empregos para as máquinas, se 

sujeitam ainda mais a esse modelo de produção capitalista 

perverso e de exclusão. 
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O corte mecanizado não substitui integralmente o 

corte manual. A combinação do “moderno” e do 

“arcaico” resulta numa fértil combinação que abre 

possibilidades para a extração de maiores lucros, a 

partir da exploração da força de trabalho, resultando 

numa extensão da mais-valia, e portanto de mais-

valor, produzido, também, pelo trabalhador no corte 

manual (DANTAS, 2015 p.10). 

 

Quando a crise atinge o setor, se verifica o aumento da 

exploração ao trabalhador e proteção ao grande capital, 

representado nesse caso pelos grandes usineiros, fato que 

ocorreu nas usinas do grupo João Lyra, conforme aponta 

Silva e Mendes (2015). Veja-se: 

 
Assim, observamos que se existe alguém que é 

prejudicado quando uma agroindústria canavieira 

entra em crise, é o trabalhador, pois o estado 

intervém em favor do grande capitalista e, nesse 

caso, o capitalista agroindustrial canavieiro. Esta 

situação revela claramente que o estado está a serviço 

do grande capitalista e não ao lado do trabalhador 

que, por vender sua força de trabalho, tem na 

superexploração de sua força de trabalho a mais-valia 

que é responsável pelo lucro exorbitante dessas 

agroindústrias canavieiras. 

 

Entre 2003 e 2008, o setor canavieiro vivia um 

momento de grande crescimento. Nessa fase as 

agroindústrias passaram a contrair créditos em dólar, 

empréstimos junto ao BNDES. Após esse período, o setor 

entrou em crise, ocorrendo a dificuldade de saldar as dívidas 

contraídas, levando a falência de muitas usinas, conforme 

aponta Mendonça, Pita e Xavier (2012, p. 20): 
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O setor também utilizava mecanismos financeiros, 

como derivativos cambiais, para compor seus lucros. 

Os impactos da crise de 2008/2009 combinaram a 

impossibilidade de acessar créditos para rolagem de 

dívidas com prejuízos com derivativos cambiais. 

Muitas usinas faliram, o que aprofundou o processo 

de aquisições e fusões com empresas multinacionais. 

 

Ainda, segundo os autores, essa crise se refletiu na 

produção de cana-de-açúcar na safra 2011/2012, momento 

em que o Brasil precisou se abastecer do etanol de milho dos 

Estados Unidos, tendo as usinas justificado essa queda na 

produção devido à incapacidade de investimento e 

renovação dos canaviais.  

Essa queda na produção deixou claro que o processo 

produtivo estava estagnado, além da dificuldade de se captar 

recursos para se investir no setor, que passou a fazer pressão 

para receberem subsídios e disponibilidade de créditos. 

Mesmo assim, nas últimas décadas, várias agroindústrias do 

setor canavieiro vêm entrando em colapso financeiro, dentre 

elas, as usinas do grupo João Lyra (SILVA; MENDES,2015, 

p.2373). 

Como consequência da crise e, posteriormente, 

falência das agroindústrias do grupo João Lyra, ocorreram 

calote a centenas de trabalhadores, paralisações e greves, 

perda do emprego e, mais uma vez, nesse tipo de situação, a 

classe trabalhadora é a mais atingida.  
 

A crise financeira no Grupo João Lyra desencadeou 

uma série de problemas desde calotes aos 

fornecedores de cana até atrasos no pagamento dos 

salários dos trabalhadores cortadores de cana, motivo 

de várias paralisações e greves nos canaviais das 

agroindústrias Triálcool, situada no município de 

Canápolis e Vale do Paranaíba, no município de 
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Capinópolis e o fechamento da BR 365 em junho de 

2012 (SILVA; MENDES, 2015, p.2373-2374). 

 

Esse processo vem modificando a produção do espaço 

rural e urbano de Ituiutaba e região, e o primeiro vem 

perdendo espaço para o segundo em virtude de que os 

trabalhadores vêm se ocupando de atividades tipicamente 

urbanas como o setor de construção, ocupações temporárias, 

os chamados bicos6, além da ocupação desordenada de 

algumas áreas, principalmente de bairros periféricos que, em 

sua grande maioria, carecem de infraestrutura necessária 

para sua ocupação.  

O uso da tecnologia nas lavouras canavieiras está 

atrelado à busca por redução de custos com os trabalhadores, 

encargos e reinvindicações, ou seja, vem ocorrendo uma 

substituição gradativa dos trabalhadores e grande aumento 

de desempregados que acabam inchando as cidades, gerando 

ainda mais problemas sociais. 

 

Neste sentido, a modernização da colheita da 

cana-de-açúcar, ocorrerá gradativamente, 

atendendo os interesses dos empreendedores do 

setor e eliminando muitos postos de trabalho, 

que não poderão ser absorvidos nesta nova 

lógica de produção. [...] Este processo significa a 

valorização do capital, que de maneira gradativa, 

prossegue eliminando custos com funcionários, e 

ampliando o contingente de desempregados 

(SOUZA; CLEPS JÚNIOR, 2009, p.12). 

 

Assim, o setor canavieiro em Ituiutaba e região 

                                                 
6 Trabalhadores que se ocupam de atividades informais, sem carteira 

assinada. 
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enfrenta séria crise e incerteza a respeito do destino a ser 

dado às agroindústrias supracitadas, visto que ainda não se 

tem uma decisão se as agroindústrias serão vendidas e para 

qual empresa. 

  Enquanto não ocorre um desfecho, fica prejudicado o 

arrendatário que tinha essa opção como forma de 

sobrevivência e não consegue dar uma função a suas terras, 

além da desvalorização destas, e a população local, visto 

que, mesmo que ocorra a mecanização do corte da cana nas 

agroindústrias Laginha e Vale do Paranaíba, elas podem 

gerar diversos empregos em outras áreas. 

A situação vem se arrastando na justiça de Alagoas há 

vários meses, tendo como último episódio o adiamento da 

venda das agroindústrias, que estava marcada para o dia 15 

de setembro de 2016, em virtude da mudança do juiz 

responsável pelo processo, conforme informações do jornal 

Tudo em dia.  

De acordo com o jornal, o novo juiz, Nelson Fernando 

de Medeiros Martins, atendendo a recursos da Laginha S/A 

sob argumentos de que a alienação7 das unidades seria 

precipitada, caberia a possibilidade do arrendamento das 

propriedades, como se estivesse em recuperação judicial. 

Além disso, o magistrado afirmou não ter tido prazo 

suficiente para analisar o processo de falência que conta com 

aproximadamente 60 mil paginas. 

No entanto o juiz manteve a venda das agroindústrias 

do grupo João Lyra, marcando uma nova audiência para 15 

                                                 
7 É o ato em que o titular transfere sua propriedade a outro interessado, 

podendo ser de forma voluntária ou compulsória, ressaltando que a 

transferência do bem alienado só poderá ocorrer por meio de contrato, 

isto é, por meio de negócio jurídico bilateral que expresse a transmissão 

do bem a outra pessoa. 
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de dezembro, reforçando que a venda das usinas tem base na 

lei 11.101/2005. 

 

No mais, tão importante quanto a preservação do 

patrimônio, é a satisfação dos créditos, de sorte 

que a própria lei autoriza a alienação do ativo. 

No que diz respeito aos supostos créditos da 

ação 4870, até o presente momento não há 

(nestes autos) comprovação da certeza (do ponto 

de vista técnico/jurídico) quanto a viabilidade do 

seu recebimento, ou seja a Laginha 

Agroindustrial S/A, com dívida superior a 2 

bilhões, propõe pagar parte da dívida com 

créditos que podem nem ser viáveis.  

 

De acordo com o portal NovaCana, dias antes, cerca 

de cem integrantes haviam ocupado terras pertencentes à 

unidade Triálcool. Ainda, de acordo com o portal, um dos 

representantes, Erivaldo Miguel, defendia a desapropriação 

da usina: “As terras estão improdutivas. Nosso movimento 

tem o direito de reivindicar reforma agrária para gerar a 

economia inclusiva”, afirmou. 

Fica evidente que a demora na resolução da falência 

das agroindústrias supracitadas impacta Ituiutaba e região, 

uma vez que elas foram e são importantes para arrendatários, 

trabalhadores e para a economia local, visto que o setor 

canavieiro durante décadas contribuiu para a economia local, 

urbana e rural. 
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Considerações Finais  

 

A expansão da cana-de-açúcar provocou mudanças 

profundas em Ituiutaba e região, a partir da instalação de 

agroindústrias canavieiras. Houve transformações no modo 

de vida e na composição populacional, provocadas pelo 

processo migratório e pelo abandono da agricultura familiar. 

Porém essas novas configurações aqui implantadas 

trouxeram a dificuldade na produção de alimentos, 

precarização dos trabalhadores inseridos nesse sistema e 

degradação ambiental. 

Com a crise do setor que afetou o grupo João Lyra, 

ocorreu sua falência e as transformações geradas afetaram de 

forma significativa os mais vulneráveis como os 

trabalhadores. Paralelo a esse processo, vem ocorrendo a 

mecanização das lavouras canavieiras, que coloca ainda 

mais em risco esses indivíduos, aumentando a degradação 

imposta pelo capital, representada pelos usineiros. 

Nesse sentido, fica evidenciada a fragilidade da classe 

trabalhadora nesses novos tempos onde se oprime cada vez 

mais esses sujeitos, que têm como único objetivo a 

sobrevivência, restando a esses poucas possibilidades, à 

custa do capital que se apropria cada vez mais de novos 

espaços e processos produtivos, ocasionando o aumento da 

miséria e das desigualdades.  
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“FIM” DO CORTE MANUAL DA CANA-DE-

AÇÚCAR NA MICRORREGIÃO DE 

ITUIUTABA (MG):  EFEITOS E DESAFIOS 

PARA OS TRABALHADORES 

 

Patrícia Francisca de Matos 

 Marina Franco Fratari 

 

Introdução 

 

O Brasil tornou-se, há quase duas décadas, um 

importante produtor e consumidor de biocombustíveis, com 

destaque para o etanol. A necessidade de substituição dos 

combustíveis fósseis por “combustíveis limpos” conferiu 

uma posição de destaque ao etanol brasileiro. Com o 

mercado promissor, o Brasil tem sido palco de um 

crescimento das monoculturas de cana-de-açúcar para 

abastecer o setor sucroenérgetico na produção de etanol, 

açúcar e energia. 

O estado de Minas Gerais conforme dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) constitui, o 

segundo maior produtor de cana-de-açúcar da região 

Sudeste. A região do Pontal do Triângulo Mineiro tem se 

destacado no crescimento do setor, principalmente, a 

Microrregião Geográfica de Ituiutaba, constituída pelos 

municípios de Cachoeira Dourada, Capinópolis, Gurinhatã, 

Ituiutaba, Ipiaçu e Santa Vitória.   

Como consequência da expansão das lavouras de cana, 

a mão-de-obra migrante para o corte da cana se fez presente 

nos municípios da Microrregião em cerca de dez anos (2003 

a 2013). Para a colheita manual, os trabalhadores do 

Nordeste, especialmente do estado do Piauí e Alagoas, eram 
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os preferidos das usinas, não apenas porque falta mão-de-

obra local, mas porque para as usinas eles apresentavam 

mais resistência física e maior “submissão” às condições 

impostas. 

No ano de 2013, duas usinas tiveram suas atividades 

produtivas suspensas na Microrregião de Ituiutaba, gerando 

impactos, sobretudo, em relação aos empregos diretos e 

indiretos fornecidos. Nas lavouras, no período da colheita, 

havia cerca de mil trabalhadores no corte da cana. Ao 

término da colheita, muitos trabalhadores migrantes ficavam 

residindo em Ituiutaba ou em outras cidades da Microrregião 

enquanto outros retornavam às suas cidades de origem. A 

falência dessas usinas, a mecanização do corte da cana-de-

açúcar e o fim das queimadas contribuíram para que os 

postos de trabalho do cortador de cana fossem extintos. 

A falência das duas usinas, a mecanização do corte da 

cana-de-açúcar e o fim das queimadas contribuíram para que 

os postos de trabalho do cortador de cana fossem extintos. 

Em Minas Gerais, assim como em outros estados produtores, 

a colheita da cana-de-açúcar está em substituição do sistema 

tradicional, considerada a colheita manual da cana inteira 

com a queimada prévia do canavial, para o sistema de 

colheita mecanizada de cana sem queima do canavial. Uma 

das razões para essa substituição é a implementação de leis 

que preveem a redução gradativa das queimadas, sendo 

permitida apenas em áreas com declividade acima de 12%, 

em razão da limitação do maquinário nessas áreas. Vários 

são os impactos sociais associados ao fim do corte manual, o 

principal deles é o desemprego dos trabalhadores. 

 Nesse contexto, tem como proposito mostrar, como 

tem sido a inserção no mercado de trabalho dos 

trabalhadores cortadores de cana, com fim do corte manual 

na Microrregião de Ituiutaba. A metodologia da pesquisa 

adotada pautou-se na abordagem qualitativa, por meio de 
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entrevistas semi-estruturadas com o presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores e com representantes das usinas e 

formulários com oitenta trabalhadores que cortavam cana na 

região. Para a seleção dos trabalhadores levou-se em conta 

aqueles que trabalharam mais tempo na atividade, indicação 

dos próprios trabalhadores e do Sindicato, todos do sexo 

masculino, em função de na região, ter sido uma atividade 

predominantemente exercida por homens.  

 

A expansão da cana para Minas Gerais e a precarização do 

trabalha do cortador de cana 

 

O Estado de Minas Gerais, no início do século XXI 

especificamente o Triângulo Mineiro, tornou-se território 

propício para a inserção do setor sucronérgetico, em função 

dos fatores físicos, localização e incentivos governamentais.  

De acordo com dados do IBGE a principal região produtora 

de cana-de-açúcar é o Sudeste do Brasil, que produziu, em 

2015, cerca de 56% da produção nacional, com destaque 

para o estado de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente. 

Em seguida, no ranking da liderança de produção, tem-se o 

Centro-Oeste, nesta, Goiás, participou com de cerca de 52% 

da produção, seguida, por Mato Grosso, com 33%. Ainda 

conforme o IBGE, a região Nordeste, até a década de 1990 

constituía a segunda região produtora, perdendo, esse posto, 

na virada dos anos 2000, justamente porque a região Centro 

Oeste passou a ser uma das áreas de expansão da produção 

de cana. 

Em relação a Microrregião de Ituiutaba, considerado 

uma das principais áreas de expansão em Minas Gerais, 

ainda que se afirme a contribuição dessa monocultura para o 

crescimento econômico, é mais uma atividade agrícola 

responsável por inúmeros prejuízos sociais e ambientais. A 

produção da cana-de-açúcar gradativamente foi ocupando 
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espaço na produção dos municípios, sobretudo, a partir de 

2005, expandindo a área plantada. Em 2005 a Microrregião 

produziu cana em uma área de 8.850 hectares e após dez 

anos produziu em área de 96.665 hectares.   Os municípios 

de destaque na produção é Santa Vitória, Ituiutaba e 

Capinópolis, em função da territorialização das usinas. 

Em relação a colheita de cana, a microrregião, durante 

vários anos, tornou-se polo de atração para trabalhadores 

que vinham trabalhar no período da safra e retornavam no 

final e, também, para os que permaneciam, trazendo sua 

família e fazendo dessa região seu lugar de residência. Estes 

trabalhadores, por sua vez, eram submetidos a formas 

precárias de trabalho, como relata o vídeo intitulado “Nas 

trilhas da cana”, feito por membros do Grupo de Estudos e 

Pesquisas Agrárias e Trabalho – GEPEAT. 

Com o processo de mecanização da colheita, os 

trabalhadores que se ocupavam do corte da cana perderam 

seus postos de trabalho. Assim como em outras regiões, os 

cortadores não tiveram acesso a cursos técnicos de 

preparação para outras atividades ou outras políticas 

compensatórias, o que demonstra a perversidade da relação 

capital/trabalho. 

 

.  
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Tabela 1: Microrregião de Ituiutaba (MG): quantidade produzida (toneladas) de cana (anos 

selecionados) 

Municípios 2000 2005 2015 

Capinópolis 489.250 718.250 158.550 

Gurinhatã 
2.400 342.000 

 

564.400 

Ipiaçu 178.500 285.000 299.000 

Ituiutaba 502.500 1.680.000 1.430.000 

Santa Vitória 350 2.069.360 3.477.500 

TOTAL 1.188.000 5.240.690 5.929.450 

Fonte: IBGE – Produção agrícola Municipal (2016). 

Org: FRATARI, M, (2016). 
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A perversidade e a precarização acompanham a 

trajetória do trabalho do cortador de cana. Uma das maiores 

dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores é o esforço 

físico necessário na atividade do corte da cana e a exposição 

ao sol; passam o dia realizando movimentos repetitivos, sob 

rígido controle de um fiscal que determina a divisão dos 

eitos. Geralmente, os trabalhadores mais produtivos são 

colocados lado a lado, o que contribui para a 

competitividade entre eles. Não bastasse a extenuante 

jornada de trabalho e o esforço físico, não se alimentam de 

forma adequada e suficiente para repor as calorias gastas nas 

várias atividades do processo da colheita: cortar a cana rente 

ao solo; corte do pendão, transporte até o eito. Por isso, o 

ideal no processo da colheita, seria o trabalho em equipe, 

com rotação de tarefas e o salário não ser por produção.  

 
Trata-se de uma forma de salário mais vantajosa ao 

capitalista uma vez que a intensidade do trabalho não 

depende dos investimentos em capital constante, mas 

do próprio trabalhador. É um salário que reforça as 

diferenças de habilidade, força, energia, perseverança 

dos trabalhadores individualmente, provocando 

diferenças nos seus rendimentos e o estabelecimento 

de concorrência entre eles. Esta competição estimula 

o aumento da intensidade do trabalho e, 

consequentemente, da produtividade. (SILVA, 1999, 

p.86). 

 

É importante ressaltar que, além das condições 

precárias de trabalho nos canaviais, os alojamentos dos 

trabalhadores estão muito aquém de serem locais adequados 

para se viver, além de serem pequenos para acomodar a 

quantidade de trabalhadores e, também, pela falta de 

ventilação. Com relação os equipamentos de Proteção 
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Individual (EPIs) exigidos pela NR 318, os trabalhadores 

recebem camisetas de manga longa, chapéus, botas com 

caneleiras e luvas usadas, para se protegerem do sol e contra 

animais peçonhentos. No entanto, é raro vê-los com 

máscaras de proteção contra a fuligem provocada pela 

queima da cana, o que gera problemas respiratórios. 

Ademais, não recebem filtro solar para se protegerem contra 

os raios solares. 

 Como forma de pagamento, as usinas utilizam a 

produção, uma espécie de armadilha, porque “obriga” o 

trabalhador a trabalhar de forma intensa para ter melhor 

remuneração.  Para Santos (2013, p. 169), 

 
O seu ritmo no trabalho está, portanto, condicionado 

ao que tem de pagar, como o aluguel da moradia e o 

alimento de que necessita para recobrar as forças e se 

recuperar para a jornada do dia seguinte. Assim, 

pode-se afirmar que o trabalhador trabalha sempre 

num ritmo alucinante porque seu salário é 

insuficiente para satisfazer todas as suas necessidades 

de reprodução social, quer sejam as necessidades 

materiais como as de moradia, vestimenta e 

alimentação, quer sejam as necessidades espirituais 

que envolvem o lazer, sociabilidade e sua formação.  

(SANTOS,2013, p. 169). 

 

 

Mediante a artimanha do capital, o aumento da 

exploração sobre o trabalhador ganha expressividade, como 

                                                 
8 Esta Norma Regulamentadora tem por objetivo estabelecer os preceitos 

a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de 

forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das 

atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e 

aquicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. 

(Ministério do trabalho, 2015). 
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exemplo é possível citar que para ser considerado produtivo 

na década de 1980, um trabalhador precisava cortar de 8 a 

10 toneladas de cana por dia, enquanto que em 2010 esse 

número aumentou para cerca de 15 toneladas por dia. Ou 

seja, cada vez mais cobra-se o esforço físico, sendo comum 

o acirramento de doenças e/ou a morte dos trabalhadores. 

Para Santos (2013, p.178), o extenuante esforço físico 

executado pelo cortador de cana, somado ao ambiente 

poluído com hidrocarbonetos e material particulado fruto 

das queimadas da cana, ocasiona o aparecimento de alguns 

sintomas no trabalhador, entre eles doenças cardiovasculares 

e respiratórias, resultantes do ambiente e das condições de 

trabalho. Alves (2006), no trabalho intitulado “Por que 

morrem os cortadores de cana?”, comenta a rotina de 

trabalho de um cortador de cana-de-açúcar, mostrando com 

detalhes o processo ao qual está submetido nesta atividade 

produtiva. 

O capital não tem qualquer preocupação social com o 

trabalhador que exerce e/ou exercia sua atividade laboral nos 

canaviais espalhados pelo território brasileiro, sendo 

resultado de novas diretrizes do capital interessado na 

redução de custos, conforme destaca Mendonça9: 

 

O capital só mantem a mecanização porque é 

lucrativa em algumas áreas, ele faz a conta entre 

o investimento com as máquinas e o 

investimento com homens e mulheres com 

braços com trabalho vivo, então o capital vai 

sempre fazer a matemática entre o uso do 

trabalho morto e o uso do trabalho vivo e ele vai 

mecanizar se for conveniente a ele, ele não está 

                                                 
9 Entrevista concedida ao GEPEAT (Grupo de Estudos e 

Pesquisas Agrárias e Trabalho) em 28 março de 2013. 
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preocupado com as condições existenciais do 

trabalhador [...] o que vale para os proprietários 

dos meios de produção é o quanto ganham é o 

que podem ganhar , seja com máquinas que é o 

trabalho morto mas e trabalho social, seja com 

trabalho vivo que é exatamente a apropriação da 

mais valia. 

 

Com o processo de mecanização da colheita, os 

trabalhadores que se ocupavam do corte da cana perderam 

seus postos de trabalho. Assim como em demais regiões do 

país, os cortadores não tiveram acesso a cursos técnicos de 

capacitação para outras atividades e/ou políticas 

compensatórias que pudessem (re)inserí-los no mercado de 

trabalho, aumentando o número de desempregados. 

 

Fim do corte manual da cana-de-açúcar na Microrregião de 

Ituiutaba (MG) e os impactos para os trabalhadores 

 

Os resultados da pesquisa demonstraram que no 

período da colheita da cana, geralmente, de maio a outubro, 

havia nas cidades da Microrregião de Ituiutaba uma 

concentração de migrantes, em sua maioria, dos estados do 

Nordeste.  Com o fim do corte manual, uma parcela desses 

trabalhadores retornou para seus locais de origem enquanto 

centenas de pessoas estabeleceram residência na região, em 

busca de inserção no mercado de trabalho formal e informal. 

Dos ex-cortadores de cana entrevistados, a maioria (60%) 

reside na Microrregião de Ituiutaba há mais de cinco anos, 

os demais (40%) estão na região há menos de cinco anos. 

Sobre o tempo de trabalho no corte da cana, 24% deles 

trabalharam no corte de 6 a 10 anos; 60% estão entre 1 e 5 

anos, somente 16% mais de 10 anos (Gráfico 1). Em relação 

à idade dos trabalhadores, 40% têm entre 40 e 50 anos e 
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48%, entre 20 e 40 anos, comprovando, que essa atividade 

exige trabalhadores mais jovens, em função, da expropriação 

da força física. Apesar de jovens, com aparência marcada e 

problemas de saúde causados pela precarização do trabalho 

do corte da cana. 

 

 

Gráfico 1 - Tempo de trabalho no corte manual da cana-de-

açúcar 

60%24%

16%

1 a 5 anos 6 a 10 anos mais de 10 anos

 
Fonte: Trabalho de Campo (2015). 

Org: FRATARI, M.F, 2015. 
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   Gráfico 2- Perfil etário dos trabalhadores que cortavam 

cana da Microrregião de Ituiutaba (MG) 
 

Fonte: Trabalho de Campo (2015). 

Org: FRATARI, M.F, 2015. 

 

Foi constatada a baixa escolaridade desses 

trabalhadores, com 64% possuindo apenas o ensino 

fundamental, 8% o ensino médio e 28% são analfabetos 

(Gráfico 3). Isto colaborou para que eles continuassem a 

trabalhar de forma precária, sujeitando-se à exploração de 

sua força de trabalho. Sem formação escolar, esses 

trabalhadores encontram dificuldades para se inserirem no 

mercado de trabalho, sobretudo, com carteira assinada, 

direitos e cobertura em caso de desemprego e doenças. 

A pouca escolaridade é comprovada também quando 

detectadas as atividades em que esses trabalhadores foram 

inseridos após o fim do corte da cana na região (Gráfico 3). 

A maioria, 36%, passou a trabalhar como servente, entre 

outros tipos de trabalho que exigem grande esforço físico e 

não tem carteira de trabalho assinada como serviços gerais e 

24%

24%
40%

12%

20 a 30 anos 31 a 40 anos

41 a 5o anos mais de 50 anos
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o auxiliar agrícola. Esses serviços, recebem por dia de 

trabalho e, as vezes, são esporádicos, ficando sempre a 

incerteza se no final do mês terá a quantia necessária para 

pagar as contas básicas em dia. Às vezes, para 

complementar a renda mensal,  trabalham também nos finais 

de semana. Com carteira assinada, foi constatado apenas os 

trabalhadores que laboram como motoristas e no comércio, 

somando um total de 20%, e 12% relataram que no 

momento da pesquisa estavam desempregados, dependendo, 

inclusive de cestas básicas fornecidas pelo Sindicato ou 

outras instituições.  

 

 

 

Gráfico 3 - Escolaridade dos trabalhadores que cortavam 

cana na Microrregião de Ituiutaba (MG). 

64%8%

28%

Ensino Fundamental Ensino Médio Analfabeto

 
Fonte: Trabalho de Campo (2015). 

Org: FRATARI, M.F, 2015. 

 

Com relação aos salários, 52% afirmaram ter 

rendimentos entre 1 e 2 salários, inferior ao que recebiam na 

atividade do corte da cana, e 36%, até 3 salários (Gráfico 5). 

Quando questionados se votariam a trabalhar no corte da 

cana, 64% responderam positivamente, apesar de terem 

consciência das condições a que são submetidos nesse tipo 
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de atividade; 32% disseram que não, em função do desgaste 

físico e da idade. 

Gráfico 4 - Ocupação atual dos trabalhadores que cortavam 

cana na Microrregião de Ituiutaba (MG). 

[]

[] 
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Servente
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Serviços gerais

Comércio

Desempregado

 

             Fonte: Trabalho de Campo (2015). 

              Org.: FRATARI, M.F, 2015 
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Gráfico 5 - Rendimento atual mensal dos trabalhadores que 

cortavam cana na Microrregião de Ituiutaba (MG). 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2015). 

Org: FRATARI, M.F, 2015. 

 

 

 

Uma das principais reclamações dos trabalhadores é 

em relação ao salário recebido atualmente, uma vez que, no 

corte da cana seus rendimentos eram superiores, uma das 

razões que os motivariam a voltar a trabalhar nesta 

atividade. Convém destacar, mais uma vez, que salário do 

trabalhador está atrelada à quantidade de cana cortada por 

dia, constituindo uma forma perversa de remuneração, pois é 

a força de trabalho - a produtividade - que garantirá seu 

ganho. 

Para Thomaz Junior (2002, p. 20): 

 
Os sistemas de remuneração no corte de cana (como 

as formas de medição, classificação e pagamento) 

são armas importantes, disponibilizadas pelo capital, 

que garantem a um só tempo a manutenção da 

extração do sobre trabalho, como também o controle 

do processo de trabalho e da superexploração do 

trabalho, que chega às raias da semi-escravidão. 
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O próprio trabalhador consegue perceber as 

dificuldades e as perversidades do trabalho do cortador de 

cana, mas, em virtude das necessidades de sobrevivência, se 

vê obrigado a trabalhar em tal atividade. Dos trabalhadores 

entrevistados, 32% consideram que o corte da cana é um 

trabalho muito cansativo, em função do esforço físico que é 

necessário empreender na atividade; 40% acham que ganhar 

por produção é um dos aspectos mais negativos e 28% 

destaca a exposição ao sol. 

Nesse contexto, o processo de mecanização atingiu o 

corte da cana, em que as colheitadeiras substituíram o 

trabalho humano, promovendo a extinção quantitativa desses 

postos de trabalho e o desemprego de milhares de 

trabalhadores. Mais uma vez, vivencia-se a conjuntura de 

uma “nova” etapa da modernização conservadora e perversa, 

sem políticas públicas que minimizem os impactos sociais.   
 

 

 

Considerações Finais  

A expansão da cana-de-açúcar na Microrregião de 

Ituiutaba promoveu muitas transformações econômicas, 

ambientais e sociais. No que se refere aos trabalhadores do 

corte da cana, durante mais de dez anos esta atividade 

fornecia centenas de vagas, o que atraiu migrantes, 

principalmente, da região Nordeste do Brasil. Com a 

falência de duas usinas na área e a substituição do corte 

manual pelo mecanizado, os trabalhadores precisaram 

realizar outras atividades, nas quais não deixaram de laborar 

de forma precária, sem carteira assinada, na informalidade e 

com grande perda salarial. 

É importante considerar que esse processo não ocorre 

apenas na Microrregião de Ituiutaba, mas em todas as 

regiões produtoras de cana no Brasil que se adequarão ao 
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protocolo ambiental, de forma a extinguir as queimadas até 

2018 e, consequentemente, o fim do corte manual da cana. 

Assim como em outros lugares, os cortadores de cana não 

tiveram acesso a cursos de preparação para outras 

atividades, o que representa um grande impacto social do 

processo de mecanização. Pelo perfil dos entrevistados, a 

maioria não possui escolaridade e isto dificulta a consecução 

de outros empregos, principalmente, com carteira assinada.   

 Por fim, fica evidente que os trabalhadores 

cortadores de cana-de-açúcar que durante décadas foram 

utilizados como mão-de-obra precária para manter a 

atividade em expansão, tem sido, substituídos pelas 

mecanização, sem perspectivas para assumirem novos 

postos de trabalho que sejam menos precários que nos 

canaviais.  
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TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS DO CAPITAL 

NA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA NO MUNICIPIO 

DE CANAPÓLIS (MG) 

 
Luiz Carlos da Silva  

 

 

Introdução 

 

Para entendermos as transformações territoriais do 

capital na agroindústria canavieira no município de 

Capinópolis (MG), faz-se necessário discutir a dinâmica da 

expansão da cana-de-açúcar no Brasil, especialmente na 

região Sudeste, pois a partir da década de 1990, o aumento 

da produção de cana-de-açúcar teve reflexos diretos na 

organização do território. 

Na década de 1990, com o prelúdio de uma nova 

matriz energética mundial em voga, o Brasil ganha destaque 

porque apresenta alto potencial na produção de etanol obtido 

a partir da cana-de-açúcar, o que despertou o interesse do 

mercado externo para essa nova fonte de energia 

considerada limpa e menos poluente que os combustíveis 

fósseis como petróleo e o carvão mineral. 

Em Minas Gerais o desenvolvimento da agroindústria 

canavieira especificamente no inicia-se na década de 1990 e 

ganha impulso no início do século XXI com a instalação de 

dezenas de agroindústrias canavieiras, principalmente no 

Triângulo Mineiro, Oeste do Estado.    

O Triângulo Mineiro apresenta as condições naturais 

favoráveis, como solos férteis, com destaque para o latossolo 

vermelho-amarelo rico em ferro e um clima tropical com 

estações bem definidas, possui um relevo suave que facilita 

a logística e o escoamento da produção de cana-de-açúcar 

nessa região. 
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A produção de cana-de-açúcar no Brasil e em Minas 

Gerais vem sendo afetada pela crise econômica iniciada em 

2008 nos Estados Unidos com reflexos negativos para o 

setor canavieiro. Dessa forma, com a diminuição das 

exportações de etanol e açúcar para o exterior, dezenas de 

agroindústrias estão entrando em processo de falência ou 

fusão com outras empresas do setor. Com o fechamento 

dessas agroindústrias canavieiras, vários municípios que 

dependiam dos empregos e da arrecadação de impostos, 

estão sofrendo pelo colapso de sua economia e pelo aumento 

do desemprego. 

No município de Capinópolis (MG), o fechamento da 

agroindústria canavieira Vale do Paranaíba em 2014 (re) 

ordenou o território com a diminuição das áreas destinadas 

ao plantio de cana-de-açúcar e causou o desemprego de 

centenas de trabalhadores que dependiam dos empregos 

gerados pela agroindústria. Muitos trabalhadores dessa 

empresa eram migrantes da região Nordeste, principalmente 

do estado de Alagoas e tiveram que migrar para outras 

regiões em busca de trabalho.  

 

A territorialização da agroindústria canavieira no município 

de Capinópolis (MG) e os rebatimentos socioespaciais 

 

As transformações socioespaciais recentes no 

município de Capinópolis (MG) impulsionadas pela 

territorialização da cana-de-açúcar têm como propósito 

atender a demanda nacional e mundial de etanol como 

combustível. Mas o custo para se produzir combustíveis a 

partir da cana-de-açúcar tem sido colocado em questão 

porque não se observa os efeitos sociais e ambientais. 

Carvalho (2007), nos alerta sobre as condições 

incompatíveis com as práticas sociais e ambientais para 

atender a essa demanda do etanol seja no contexto nacional 
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ou mundial. 
 

Sem dúvida que há uma demanda mundial crescente 

por agrocombustíveis e que o Brasil apresenta 

condições favoráveis para participar de maneira 

importante no atendimento dessa demanda. No 

entanto, as formas como cresce a oferta de 

agrocombustíveis no Brasil, em especial a de etanol 

combustível, revela desde logo uma inadequação 

entre o aumento da oferta de etanol e a afirmação da 

soberania popular no país. Continuam sendo 

reproduzidas aquelas condições e práticas 

econômicas, sociais e ambientais absolutamente 

incompatíveis com o que se afirma pela noção de 

desenvolvimento de mecanismos limpos e 

sustentáveis de incremento das fontes renováveis de 

energia. (CARVALHO, 2007, p. 5-6). 

 

Conforme aponta o autor (CARVALHO, 2007), a 

oferta de combustíveis como o etanol extraído da cana-de-

açúcar são inadequadas quando se fala de energia limpa e 

sustentável.  

É nessa direção que, a partir da década de 1990, tem-

se início uma expansão desenfreada da cana-de-açúcar no 

território brasileiro financiada, principalmente, pelos bancos 

estatais como Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Dessa forma, o Estado tem 

sido parceiro político e econômico no processo de ampliação 

das áreas de cana-de-açúcar visando maior oferta de etanol 

para os mercados internos e externos. Ao mesmo tempo, o 

Estado tem negligenciado condições efetivas de inserção de 

trabalhadores camponeses no campo quando não faz a 

reforma agrária e não oferece condições técnicas aos 

camponeses para estes possam produzir na terra. 

A ampliação das áreas de cana-de-açúcar no território 
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brasileiro não tem observado os diferentes usos da terra. 

Nessa lógica produtivista da cana-de-açúcar a qualquer custo 

seja ele ambiental ou social, o capital agroindustrial 

canavieiro vai abrindo caminho rumo a um modelo de 

exploração da terra e do trabalho nos moldes mais perversos 

já conhecidos. Oliveira (2009), afirma que 
 

com a intensificação do uso e exploração da terra e 

do trabalho do homem nos últimos anos, a nova 

dinâmica territorial e produtiva do agronegócio 

canavieiro no Brasil, consolida a compreensão de que 

o capitalismo está manifestando também no campo 

sua forma mais avançada: o capital industrial e 

financeiro, alterando assim, a dinâmica 

historicamente construída nas áreas onde agora se 

hegemoniza e, ameaçando formas diferenciadas de 

uso da terra. (OLIVEIRA, 2009, p. 113). 
 

Na visão da autora (OLIVEIRA, 2009), o capital 

agroindustrial canavieiro, no seu processo de expansão, se 

apropria da terra e do trabalho. Ou seja, o modelo de 

dominação do capital agroindustrial canavieiro no país não 

tem compromisso com o desenvolvimento social e ambiental 

porque visa apenas a acumulação de capital.  

 
Esse suposto desenvolvimento que faz recuar as 

formas anteriores de organização da produção, 

agravando as questões ambientais e os problemas já 

vivenciados pelos camponeses e trabalhadores da 

terra, deve, aqui, ser colocado em questionamento, na 

medida em que se realiza parcialmente e não poderia 

ser diferente, pois seu objetivo principal é atender 

aos interesses do grande empresariado agroindustrial 

canavieiro, com vistas a incrementar a 

produção/produtividade e a garantir novos patamares 

de acumulação do capital. (OLIVEIRA, 2009, p. 
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337). 

 

Oliveira (2009) corrobora essa lógica expansionista do 

capital agroindustrial canavieiro ao perceber que esse novo 

desenho que se configura no campo brasileiro é o resultado 

da auto-expansão do sistema metabólico do capital: 
 

esse novo desenho que se configura no campo 

brasileiro, encabeçado pelo processo de expansão do 

cultivo de cana-de-açúcar e de implantação de novas 

unidades processadoras, é fruto da necessidade de 

auto-expansão do sistema metabólico do capital, que 

se materializa de modo particular, porém de forma 

hegemônica através do capital agroindustrial 

canavieiro. (OLIVEIRA, 2009, p. 114). 
 

Sendo assim, o território não é uma mera localização. 

A agroindústria canavieira não se localiza pura e 

simplesmente em uma base física qualquer. Antes, há uma 

seletividade espacial, e a partir desta há o exercício do 

controle sob os elementos necessários para realizar nesta 

porção espacial elegida, a produção sucroalcooleira em 

patamares diferenciais. (THOMAZ JÚNIOR, 2012).  

Partindo desse pressuposto, no final da década de 1980 

e início da década de 1990 deu-se início ao processo de 

expansão dos grupos canavieiros nordestinos em direção ao 

Centro-Sul do país para implantação de novas unidades 

agroindustriais canavieiras, especialmente no Triângulo 

Mineiro. Nessa corrida por novos territórios para a 

implantação de novas unidades produtoras de cana-de-

açúcar, se destacam os grupos alagoanos. Oliveira (2009) 

avança na ideia de que a dinâmica do capital agroindustrial 

canavieiro é o reflexo do movimento de acumulação de 

capital: 
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Diríamos ainda que esta nova dinâmica apresentada 

pelo capital agroindustrial canavieiro decorre, como 

destacamos anteriormente, do movimento geral do 

capital em escala nacional e planetária, que busca por 

meio da racionalização da produção e do processo de 

trabalho novos patamares de acumulação. Nesse 

contexto, o processo de reestruturação produtiva e a 

adoção de padrões flexíveis de acumulação (a 

exemplo do modelo toyotista) constituem o caminho 

para a consolidação de sua condição enquanto 

“sujeito” sócio-histórico. (OLIVEIRA, 2009, p. 114, 

grifos da autora). 

 

Segundo a autora (OLIVEIRA 2009), vários grupos 

alagoanos implantaram agroindústrias canavieiras no 

Centro-Sul, sendo o Grupo João Lyra o primeiro grupo 

alagoano a adquirir uma agroindústria canavieira em Minas 

Gerais, expandindo sua área de atuação. 

 
O primeiro grupo alagoano a chegar a Minas Gerais 

foi o João Lyra, ainda nos anos 1980. Dono de três 

unidades em Alagoas (Laginha, Uruba e Guaxuma) o 

grupo comprou naquela época a unidade Triálcool, 

em Canápolis/MG, a qual foi ampliada, passando a 

moer atualmente em média 1,3 milhões de toneladas 

de cana. Em 2003, o grupo inaugurou uma segunda 

unidade em Minas Gerais, a Vale do Paranaíba. 

Naquele ano (safra 2003/2004) por estar em fase de 

teste moeu apenas 300 mil toneladas de cana, porém 

possui capacidade para moer 2 milhões a 2,5 milhões 

de toneladas. (OLIVEIRA, 2009, p. 117, grifos da 

autora). 

 

A agroindústria canavieira Laginha Agroindustrial S/A 

- unidade Vale do Paranaíba (figura 1), situada no município 

de Capinópolis (MG), no Triângulo Mineiro, foi incorporada 
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ao Grupo João Lyra em 2003. Além da agroindústria 

canavieira Vale do Paranaíba, o Grupo possui mais quatro 

agroindústrias canavieiras, duas no estado de Minas Gerais e 

três no estado de Alagoas.  

De acordo com o Grupo João Lyra², essa unidade 

agroindustrial foi montada com tecnologia inovadora, 

executando desde o plantio até o aproveitamento e a 

transformação da matéria-prima com a utilização de 

difusores. A unidade possui capacidade de 2,5 milhões de 

sacas anuais de cana-de-açúcar, além de produzir 110.000m³ 

de álcool. A produção de 2007/2008 ficou em torno de 1,6 

milhões de sacas de cana e 89.000m³ de álcool. 

 

Figura 1 - Município de Capinópolis (MG): 

agroindústria Laginha S/A - Unidade Vale do Paranaíba 

(2016). 

 
Autor : Silva, L.C.S. (2016). 

 

Há várias hipóteses sobre a vinda do grupo alagoano 

João para Minas Gerais. Uma dessas hipóteses é escassez de 

terras em Alagoas e a busca pela expansão de seus negócios. 

Nesse sentido, o Grupo João Lyra adquiriu a agroindústria 

canavieira Triálcool, no município de Canápolis (MG), em 
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1988, e a Vale do Paranaíba, no município de Capinópolis 

(MG), em 2003. 

A escolha do pequeno município de Capinópolis 

(MG), no Triângulo Mineiro, para a implantação da 

agroindústria canavieira Vale do Parnaíba, pelo grupo João 

Lyra se deu em função da disponibilidade de solos férteis e 

um clima favorável ao cultivo da cana-de-açúcar somado a 

mão de obra barata local e do migrante que chegava à cidade 

para trabalhar no corte de cana-de-açúcar nesse município. 

Thomaz Júnior (2012) evidencia que, 
 

Há uma busca intensa pela territorialização do setor 

nos municípios sediados por pequenas cidades, onde 

o valor da reprodução da força de trabalho é muito 

menor que nas cidades maiores, o que permite ao 

agroindustrial extrair uma maior taxa de mais valia, 

se levado em consideração que durante uma safra 

canavieira se utiliza de milhares de trabalhadores nas 

diversas funções do processo produtivo. (THOMAZ 

JÚNIOR, 2012, p. 134). 
 

Na visão do autor (THOMAZ JÚNIOR, 2012), essa 

estratégia faz com que esses grupos diminuam os custos de 

produção e, assim, aumente seus lucros. No caso do grupo 

João Lyra, a implantação da agroindústria canavieira Vale do 

Paranaíba no município de Capinópolis (MG) em 2003, 

seguiu essa lógica, uma vez que Capinópolis é um município 

pequeno com pouco mais de 15.000. Dessa forma, fica mais 

fácil o domínio e a exploração, pelo capital agroindustrial 

canavieiro, dos recursos naturais, como o solo, a água e da 

exploração da força de trabalho, pois, os sindicatos dos 

trabalhadores rurais desses municípios não tem força política 

para exigir melhores condições de trabalho para os 

trabalhadores. 

O Mapa 1 mostra a evolução das áreas destinadas ao 
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cultivo da cana-de-açúcar na Microrregião Geográfica de 

Ituiutaba, com destaque para o município de Capinópolis 

(MG), no período compreendido entre 2003 e 2013. 

A expansão da área plantada de cana-de-açúcar no 

município de Capinópolis (MG), apresentada no mapa 1, 

evidencia uma investida do capital agroindustrial canavieiro 

nessa região (re) ordenando o espaço urbano e rural pelas 

disputas territoriais com outras culturas existentes, como a 

soja e o milho. Segundo Oliveira (2009) a produção de grãos 

como a soja, o milho e outras culturas estão perdendo espaço 

para produção de cana-de-açúcar. 
 

Nesse contexto, a agricultura camponesa, a pecuária 

extensiva e até mesmo áreas destinadas à produção 

de grãos (soja, milho, sorgo, que já tinham alterado a 

configuração geográfica do campo anteriormente) 

estão cedendo espaço para a cana-de-açúcar, que 

constitui extensos “tapetes verdes” na paisagem das 

várias porções onde se expande. Com isso provoca 

transformações espaciais, alterando o padrão de 

produção-acumulação e implementando novas ações 

valorativas no território. (OLIVEIRA, 2009, p. 114, 

grifos da autora). 
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Mapa 1 – Microrregião Geográfica de Ituiutaba (MG): evolução da área de cana-de-açúcar (2003-2013). 

 
Fonte: IBGE e CANA SAT/INPE (2015) - Org: Silva, L.C.S. (2015) - Elab: Sampaio, M. A.P. (2015). 
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O município de Capinópolis (MG) sempre foi 

dominado pelas culturas da soja e do milho e a cana-de-

açúcar começa a ganhar espaço porque se apresentou como 

mais lucrativa para os arrendatários do município. Dessa 

forma, a cana foi se expandindo para além dos limites do 

município.  

Thomaz Júnior (2010) afirma que “em relação às 

tantas outras formas de expressão do capital, no que tange à 

dinâmica, às estratégias reprodutivas, de controle do 

trabalho, e à aposta da sua constante 

precarização/fragilização, há semelhanças”. O autor 

(THOMAZ JÚNIOR, 2010) ainda defende que, 

 
é no interior dos conflitos (territoriais) que temos o 

fio condutor das ações dos sujeitos envolvidos nesse 

cenário. Então, as ações que antepõem trabalhadores 

x capital, as fissuras intercapital reveladas pela 

necessidade de terras planas, 

férteis e com disponibilidade hídrica - portanto aptas 

à mecanização -, e entre os próprios trabalhadores, 

são, por excelência, os exemplos das disputas por 

território que revelam o conteúdo e os significados 

do processo expansionista do agronegócio em geral. 

(THOMAZ JÚNIOR, 2010, p. 5). 

 

No gráfico 1 é possível analisar, a partir de 2003, 

como a área plantada (há) da produção de cana-de-açúcar foi 

aumentando em relação às culturas de soja e milho no 

município de Capinópolis. Apesar das especificidades do 

segmento agroindustrial canavieiro.  
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Gráfico 1 – Município de Capinópolis (MG): área plantada 

(ha) de cana-de-açúcar, milho e soja no período (2003 2014). 

 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2016) - Org: Silva, 

L.C.S. (2015). 

 

O gráfico 1 mostra que a área plantada de soja sempre 

esteve à frente da área de plantada de cana-de-açúcar, 

mostrando que, mesmo com o avanço da cana sobre esse 

município, a soja e o milho sempre foram cultivadas na 

maior parte das terras agricultáveis do município de 

Capinópolis. É possível também analisarmos que a área 

destinada à produção de milho sempre esteve abaixo da área 

de produção de cana-de-açúcar no período mencionado, 

superando-a somente em 2014. Segundo Oliveira (2009), 

[...] “a área plantada com cana-de-açúcar da Vale do 

Paranaíba compreende cerca de 21.000 mil hectares, dos 

quais 20% eram própria, 70% arrendada e 10% de 

fornecedores.” Ou seja, a área plantada de cana-de-açúcar 

não respeitava a fronteira do município, pois necessitava de 

mais terras para sua expansão avançando sobre os 

municípios vizinhos como Canápolis, Ipiaçú e Ituiutaba. Na 

opinião de Castro (1984), 

 
[...] a exploração da cana-de-açúcar se processa num 

regime de autofagia: a cana devorando tudo em torno 
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de si, engolindo terras e mais terras, consumindo o 

humo do solo, aniquilando as pequenas culturas 

indefesas e o próprio capital humano, do qual sua 

cultura tira toda a vida. (CASTRO, 1984, p. 116). 

 

Em sua investida, o capital agroindustrial canavieiro 

age de forma selvagem consumindo terra e capital humano, 

expulsando os agricultores camponeses de suas terras e (re) 

definindo os territórios para, desta forma, criar as condições 

de perpetuação do seu domínio sobre o espaço, sobre a água 

e toda riqueza ali existente. Carvalho (2009) faz uma crítica 

ao modelo de expansão da cana-de-açúcar no Brasil porque 

esse modelo impõe uma ruptura das formas de vida 

tradicionalmente construídas pelos agricultores camponeses, 

os verdadeiros donos da terra.  

 
Os resultados desse processo, além das mudanças nas 

relações de trabalho, residiram, principalmente, na 

degradação e perdas das terras de pequenos 

agricultores, visto que os objetivos eram 

direcionados para a ampliação da matéria-prima em 

extensas áreas plantadas, sendo esses pequenos 

agricultores postos a margem do processo. Além do 

crescimento das matérias primas, outro ponto 

importante reside no direcionamento para o aumento 

da escala de produção, objetivando ampliar o capital, 

influenciando diretamente na concentração fundiária 

e na especulação de terras. (CARVALHO, 2009, p. 

90). 

 

Quando comparamos a produção, em toneladas das 

culturas de cana-de-açúcar, soja e milho, constatamos a 

superioridade da cana-de-açúcar sobre a soja e o milho 

conforme podemos verificar no gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Município de Capinópolis (MG): produção (ton.) 

de cana-de-açúcar, soja e milho no período (2003-2014). 

 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2015) - Org: Silva, 

L.C.S. (2016). 

 

Nota-se que a produção de cana-de-açúcar vem (re) 

ordenando o território em Capinópolis (MG) para atender as 

demandas por etanol e açúcar do mercado nacional e 

internacional.  

Ainda no Gráfico 2, é possível analisarmos uma queda 

elevada da produção de cana-de-açúcar no município de 

Capinópolis (MG) entre 2012 e 2014. Essa queda da 

produção de cana-de-açúcar é resultado da crise econômica 

mundial iniciada em 2008 com reflexos diretos no setor 

canavieiro do país. Essa crise aliada à má gestão resultou na 

falência do Grupo João Lyra e o fechamento de todas as suas 

agroindústrias canavieiras no estado de Alagoas e no estado 

de Minas Gerais, especialmente a agroindústria canavieira 

Vale do Paranaíba, instalada em Capinópolis (MG), objeto 

da nossa pesquisa. 

No próximo subitem vamos entender como se deu o 

processo de fechamento da agroindústria canavieira Vale do 

Paranaíba e os reflexos negativos na vida dos trabalhadores. 
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Fechamento da agroindústria Vale do Paranaíba e seus 

desdobramentos no trabalho 

 

A crise econômica mundial iniciada em 2008 trouxe 

sérios efeitos na economia dos países, especialmente nos 

países emergentes que tem na produção agrícola, a base de 

sua economia. Nesse contexto, o Brasil se insere nesse 

modelo de economia por seu potencial na produção agrícola, 

principalmente soja, milho e cana-de-açúcar para a produção 

de etanol e açúcar. Esse último tem sido o mais afetado com 

a crise mundial iniciada em 2008, pois a maior parte da 

produção de açúcar e etanol era para exportação. 

Com a crise mundial, diminuiu a demanda pelo etanol 

e do açúcar o que desencadeou um processo de falência e 

quebra de dezenas de agroindústrias canavieiras, 

principalmente aquelas que já apresentavam alguma 

dificuldade financeira ou que estavam em recuperação 

judicial³, como foi o caso do grupo João Lyra que entrou na 

Justiça com um pedido de recuperação judicial em 

novembro de 2008. Iniciava-se o processo de falência de um 

dos maiores grupos canavieiros do nordeste do país. 

Segundo o jornal eletrônico Correio de Uberlândia4 

(2014), o Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) decretou a 

falência do Grupo João Lyra, formado por cinco usinas de 

beneficiamento de cana-de-açúcar, sendo três no estado de 

Alagoas e duas no estado de Minas Gerais. O grupo é de 

propriedade do deputado João Lyra (PSD-AL). 

O município de Capinópolis (MG), onde está instalada 

a agroindústrias canavieira Vale do Paranaíba, vem passando 

por sérias dificuldades financeiras. Segundo a Prefeita desse 

município, Dinair Isaac “centenas de trabalhadores perderam 

seus empregos e não receberam seus salários colocando suas 

famílias em estado de desespero porque não tem como 
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sobreviver na cidade com a usina fechada”. (informação 

verbal, 2016).  

A agroindústria canavieira Vale do Paranaíba está em 

estado de abandono (Foto 2), enquanto se trava uma batalha 

judicial com 276 ações na Justiça do Trabalho de Ituiutaba 

(MG). Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Capinópolis (MG), a maioria dessas ações são trabalhistas 

movidas pelo sindicato de forma coletiva e de forma 

individual para receberem seus direitos trabalhistas como 

rescisão contratual, Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e o Seguro Desemprego. 

 

 

 

Figura 2 – Município de Capinópolis: agroindústria 

canavieira Vale do Paranaíba em estado de abandono (2016). 

 
Autor: Silva, L.C.S, (2016). 
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Conforme o Jornal eletrônico Tudo em Dia5, “a 

Prefeita de Capinópolis, Dinair que já se reuniu com o 

Ministério Público há alguns meses (2015), tem se mostrado 

preocupada com o que vem ocorrendo, não só com os 

produtores rurais prejudicados, como também com os 

trabalhadores, e a influência negativa que a situação tem 

trazido para o comércio local, além dos fornecedores que 

tem muito dinheiro para receber”. A prefeita argumenta 

ainda que “[...] não é somente o valor econômico que as 

usinas representam para a região, mas o seu fechamento 

provocou o desemprego para centenas de famílias, que estão 

nos municípios da região”. 

Na pesquisa de campo, realizada entre janeiro e 

fevereiro de 2016, visitamos vários bairros da cidade de 

Capinópolis (MG) à procura de trabalhadores da 

agroindústria canavieira Vale do Paranaíba para coletar 

dados que nos permitisse entender os desdobramentos 

sociais da falência dessa agroindústria na vida desses 

trabalhadores que ainda residem na cidade. Nas entrevistas 

realizadas com os trabalhadores foi possível perceber que os 

mesmos estão desempregados ou desempenhando outras 

atividades temporárias como a de  despendoador de milho6 

na Monsanto7. Na opinião do Sr. José Remo Oliones 

Nogueira, que desenvolve a atividade de despendoador de 

milho na Monsanto, “esse tipo de trabalho é temporário com 

duração média de seis meses”. (Informação verbal, 2016).  

A redefinição de profissões e qualificações, bem como 

readaptações e a subjugações aos diferentes tipos de trabalho 

ainda mais precários exigidos pelo capital resulta na 

fragmentação do trabalho e na sua (des) realização. Thomaz 

Júnior (2012) avalia essa problemática defendendo a 

seguinte tese: 

 
Quando nos ocupamos com (des)realização e as 
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novas identidades do trabalho territorialmente 

expressas na plasticidade que se refaz continuamente, 

estamos preocupados com os desdobramentos para os 

trabalhadores da Constante redefinição de profissões, 

habilitações, inserções autônomas et., estremada, em 

vários casos, com experiências de despossessão. Essa 

trajetória de fragmentações atinge em cheio o 

trabalho, e são essas evidências mais profundas do 

estranhamento que acrescentam desafios à 

compreensão do trabalho, na perspectiva de classe. 

(THOMAZ JÚNIOR, 2012, p. 12). 
 

Assim, como no corte de cana-de-açúcar nas 

agroindústrias canavieiras, o trabalho como despendoador de 

milho é um trabalho que exige muito esforço físico por parte 

do trabalhador que é pago por produção conforme figura 1. 

 

 

Figura 3 - Despendoadores de milho no Estado de Goiás 

(2015). 

 
Fonte: Agrolink.com.br - Org. Silva, L.C.S (2016). 

 

O Gráfico 3 mostra que 75% dos entrevistados estão 

desenvolvendo a atividade como despendoador de milho, 
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enquanto 25% permanecem desempregados no período da 

pesquisa de campo.   

 

Gráfico 3 - Município de Capinópolis (MG): ocupação 

atual dos ex-cortadores de cana-de-açúcar da 

agroindústria canavieira Vale do Paranaíba (2016). 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). Org. Silva, L.C.S. (2016). 

 
 

O gráfico 3 mostra uma realidade dramática em que 

estão vivendo os poucos trabalhadores migrantes que 

insistiram em permanecer na cidade de Capinópolis (MG), 

pois a única forma de sobrevivência para esses trabalhadores 

é o trabalho no despendoamento de milho para poder 

sustentar sua família e poder sobreviver. Segundo Gaudemar 

(1977) afirma que: 
 

A circulação da forma de trabalho é o momento da 

submissão da mobilidade do trabalhador às 

exigências do mercado, aquele em que o trabalhador, 

a mercê do capital e das suas crises periódicas, se 

desloca de uma esfera de atividade para outra; ou por 

vezes aquele em que sucede o trabalhador ser 

“sensível” a toda a variação da sua força de trabalho 

e da sua atividade, que lhe deixa antever um melhor 

salário. (GAUDEMAR, 1977, p. 194, grifos do 

autor). 
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Na visão do autor (GAUDEMAR, 1977), o trabalhador 

deve se submeter às exigências do mercado e assim, fica a 

mercê do capital que explora sua força de trabalho que deve 

ter a capacidade de desempenhar diversas funções, ou seja, 

deve estar pronto para ser explorado pelo capital em 

qualquer atividade. O contrário resulta na demissão e no 

descarte desse trabalhador. 

Há um processo de desterritorialização do trabalhador 

migrante que precisa buscar outras regiões que possam lhe 

garantir o emprego e a possibilidade de sobrevivência. 

Segundo Haesbaert (2004), 
 

É importante lembrar, contudo, que o simples fato de 

o pobre “desterritorializado” ter a opção da 

mobilidade, ou, em outras palavras, de migrar, pode 

lhe garantir uma espécie de “capital espacial” frente 

àquele que permanece lá onde foi desterritorializado, 

tamanho o valor dado pela sociedade contemporânea 

ao movimento, fluidez, à ideia ou perspectiva de 

mudança e, mais do que isto, à possibilidade de 

acessar e/ou de acionar/recriar diferentes territórios. 

(HAESBAERT, 2004, p. 251, grifos do autor). 
 

Os trabalhadores migrantes territorializados em 

Capinópolis (MG) foram forçados a migrar novamente para 

cidades vizinhas para trabalharem em outras atividades após 

o fechamento da agroindústria canavieira Vale do Paranaíba. 

Segundo o Sr. Josuel da Silva,  
 

o fechamento da usina foi péssimo porque deixou 

muitas pessoas desempregadas. Muitos trabalhadores 

foram embora. Alguns voltaram para Alagoas, outros 

foram para o estado de Goiás para as cidades de 

Goverlância, Inascelândia, Quirinópolis, Rio Verde e 

para os estados do Mato Grosso do Sul. (Informação 
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verbal, Sr. Josuel da Silva, fev. 2016). 

 

Os relatos do Sr. Josuel da Silva nos ajudaram a 

elaborar um fluxograma da dispersão dos trabalhadores do 

corte da cana-de-açúcar da agroindústria canavieira Vale do 

Paranaíba para o estado de Goiás, bem como para as cidades 

vizinhas de Capinópolis como Ituiutaba (MG). A Figura 3 

mostra a dispersão dos trabalhadores do corte cana da 

agroindústria canavieira Vale do Paranaíba. 

 

 

Figura 4 - Dispersão dos ex-trabalhadores do corte de cana 

da agroindústria canavieira Vale do Paranaíba (2016). 

 
Fonte: Google Maps (2016). Org. Silva, L.C.S. (2016). 

 

A migração se torna a última alternativa para poder 

continuar vivendo. Haesbaert (2004, p. 1) afirma que “mais 

do que a desterritorialização desenraizadora, manifesta-se 

um processo de reterritorialização espacialmente 

descontínuo e extremamente complexo.” 

Gaudemar (1974) concorda que “a mobilidade da força 
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de trabalho conduz assim imediatamente às condições de 

existência do capitalismo, que são a produção das forças de 

trabalho, a sua utilização no processo de produção, a sua 

circulação entre as diferentes esferas de atividade”. 

Oliveira (2009, p. 212 apud Moreira, 2008, p. 137) 

explica que uma desterritorialização forçada pela 

necessidade que o homem desprovido dos meios de 

produção, tem de vender para o capital a sua mercadoria 

força de trabalho. Dependente do emprego, do salário e da 

moradia, portanto de condições básicas para garantir a 

reprodução da vida e da família, o trabalhador é levado “no 

extremo a desfazer-se de tudo que o havia territorializado.” 

Na luta pela sobrevivência, o trabalhador na condição 

de desempregado, entra em estado de desespero se 

submetendo aos variados tipos de trabalho que encontra, 

mesmo que para isso tenha que migrar novamente para 

outras regiões. Oliveira (2009) reforça a tese de que, 
 

essa mobilidade do trabalho forçada pela destituição 

dos meios desobrevivência e influenciada pela 

dinâmica do capital em seu processo devalorização 

conduz à desterritorialização e, consequentemente a 

uma novaterritorialização. Porém as condições em 

que essa nova territorialização se realizasão tanto ou 

mais precárias do que as que resultaram na 

desterritorialização, hajavista sob a reestruturação 

produtiva e mundialização do capital o trabalho estar 

cada vez mais precarizado, fragmentado, 

multifacetado. (OLIVEIRA, 2009, p. 413). 

 

Nessa perspectiva, o capital conduz ao processo de 

desterritorialização desses trabalhadores que são obrigados a 

se territorializar-se em outros lugares se vê desprotegido e se 

submete a trabalhos extremamente precários, insalubres e 

mal remunerados e, muitas das vezes, em condições 
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análogas à escravidão.     

As promessas de altos ganhos nos canaviais se 

transformam em pesadelo para esses trabalhadores. É a 

classe social que vive do trabalho e que dele depende sua 

existência social. Antunes; Alves (2004), ao discutir a classe 

que vive do trabalho afirma que, 
 

Compreender, portanto, a classe-que-vive-do-

trabalho, a classe trabalhadora hoje, de modo 

ampliado, implica entender este conjunto de seres 

sociais que vivem da venda da sua força de trabalho, 

que são assalariados e desprovidos dos meios de 

produção. Como todo trabalho produtivo é 

assalariado, mas nem todo trabalhador assalariado é 

produtivo, uma noção contemporânea de classe 

trabalhadora deve incorporar a totalidade dos (as) 

trabalhadores (as) assalariados (as). (ANTUNES; 

ALVES, 2004, p. 9). 
 

Os autores (ANTUNES; ALVES, 2004) reforçam que 

a alienação/estranhamento é ainda mais intensa nos estratos 

precarizados da força humana de trabalho, que vivenciam as 

condições mais desprovidas de direitos e em condições de 

instabilidade cotidiana, dada pelo trabalho part-time, 

temporário e precarizado. 

Nesse sentido, a crise do capital agroindustrial 

canavieiro, desencadeando o fechamento da agroindústria 

canavieira Vale do Paranaíba no município de Capinópolis 

(MG), teve reflexos muito negativos na vida dos 

trabalhadores da cidade, especificamente, dos trabalhadores 

migrantes que perderam seus empregos e passaram a viver 

de forma precária pela escassez de alimentos e tendo que 

migrar temporariamente para outras cidades para conseguir 

emprego.  
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Considerações finais 

 

A década de 1990 foi crucial para a reestruturação da 

agroindustrial canavieira no país graças às políticas 

neoliberais adotada pelo Governo Fernando Collor de Melo 

(1990-1992). Essas políticas econômicas eram voltadas para 

a valorização do capital estrangeiro que recebia incentivos 

para instalação de suas filiais no território brasileiro em 

detrimento das indústrias nacionais.  

Esse modelo de desenvolvimento econômico pautado 

no desmonte da indústria nacional com a abertura da 

economia brasileira ao capital estrangeiro ficou conhecido 

como políticas neoliberais. Aliado a essa política, havia uma 

grande procura do mercado estrangeiro pelo etanol 

brasileiro, o que reforçou o apoio financeiro do governo 

brasileiro visando aumentar a produção de cana-de-açúcar 

para atender essa demanda do mercado estrangeiro. 

Com a reestruturação da agroindústria canavieira no 

país, alguns estados foram beneficiados, entre eles, Minas 

Gerais, que recebeu agroindústrias canavieiras oriundas dos 

grupos alagoanos João Lyra a partir de 1989, Carlos Lyra e 

Tércio Wanderley na década de 1990. O Triângulo Mineiro 

foi a região do estado que mais recebeu agroindústrias 

canavieiras graças aos fatores naturais, como relevo, clima, 

localização e a mão de obra envolvida nessa atividade. 

A territorialização da agroindústria Vale do Paranaíba 

no município de Capinópolis (MG) em 2003 trouxe 

mudanças na relação campo e cidade. Novas formas de 

produção do espaço rural e urbano se impuseram a partir do 

domínio do capital agroindustrial canavieiro liderado pelo 

grupo alagoano João Lyra.  A geração de 3.000 empregos 

diretos e indiretos segundo o sindicato dos trabalhadores 

rurais do município foi um fator de grande importância 

econômica e social para o pequeno município de 



131 

Capinópolis (MG), que alimentou a esperança de que a 

cidade entraria em um novo círculo de desenvolvimento 

social e econômico patrocinados pela expansão da 

agroindústria canavieira na região.  

Além da geração de empregos para a população da 

cidade, houve também o aumento da arrecadação de 

impostos a partir da instalação da agroindústria canavieira. 

O momento era de euforia, pois a cidade, até então 

desconhecida no cenário regional e nacional, desponta como 

um dos municípios produtores de cana-de-açúcar da região 

entre 2003 e 2011. 

A agroindústria canavieira que, até então, era motivo 

de orgulho para os políticos e para a população 

capinopolense, começa ser questionada a partir do momento 

que se percebeu os seus efeitos negativos. Dentre esses 

efeitos negativos, estão as queimadas no período de safra 

ocasionando problemas respiratórios em função da fuligem e 

do pó gerados a partir da queima da cana para a colheita.   

A falência do Grupo João Lyra foi decretada em 2014 

pela justiça do estado de Alagoas resultado da crise mundial 

que iniciada nos Estados Unidos em 2008, tendo reflexos 

negativos no setor canavieiro, uma vez que a produção de 

etanol e açúcar era, principalmente para exportação, 

desencadeando o fechamento da agroindústria canavieira 

Vale do Paranaíba no município. A crise do capital 

agroindustrial canavieiro afetou diretamente as empresas que 

já apresentavam dificuldades financeiras, e o grupo João 

Lyra sinalizava que a falência seria iminente. Infelizmente, a 

falência desse grupo teve desdobramentos negativos na vida 

dos trabalhadores criando uma massa de trabalhadores 

desempregados e ao mesmo tempo excluídos do mercado de 

trabalho. 

____________________ 
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Notas 

 

¹ Este texto, com algumas modificações, integra parte da minha 

dissertação de mestrado intitulada Transformações territoriais do 

capital agroindustrial canavieiro no município de Capinópolis (MG), 

defendida no PPGGC-RC/UFG, em julho de 2016, sob a orientação da 

professora Dra. Estevane de Paula Pontes Mendes. 

²  Grupo João Lyra. USINAS. Disponível 

em:<http://www.grupojl.com.br>. Acesso em: 11 ago. 2015. 

³ Possibilidade de reestruturação das empresas economicamente viáveis 

que passem por dificuldades momentâneas, mantendo os empregos e os 

pagamentos aos credores. Um dos grandes méritos apontados nessa 

legislação falimentar é a prioridade dada à manutenção da empresa e dos 

seus recursos produtivos. Ao acabar com a concordata e criar as figuras 

da recuperação judicial e extrajudicial, a nova lei aumenta a abrangência 

e a flexibilidade nos processos de recuperação de empresas, mediante o 

desenho de alternativas para o enfrentamento das dificuldades 

econômicas e financeiras da empresa devedora. Disponível em: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/297012/recuperacao-judicial. 

Acesso em: maio 2016. 
4 Disponível em: http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-

regiao/tj-al-decreta-falencia-do-grupo-joao-lyra-que-tem-2-usinas-no-

triangulo/. Acesso em: junho 2016. 
5 Disponível em: http://www.tudoemdia.com/2014/08/dinair-isaac-

recebe-dirigentes-da-massa-falida-grupo-joao-lyra. Acesso em: maio de 

2016. 
6 É o profissional que remove os pendões dos pés de milho antes de 

estarem prontos para polinizar a seda. O propósito do despendoamento é 

fazer a polinização cruzada, formando sementes de milho híbridas. 

Disponível em: http://www.ehow.com.br/pendoes-milho-fatos_66766. 

Acesso em: maio de 2016. 
7 A Companhia Monsanto é uma empresa multinacional de agricultura e 

biotecnologia. Sediada nos Estados Unidos, é a líder mundial na 

produção do herbicidaglifosato, vendido sob a marca Roundup. Também 

é, de longe, o produtor líder de sementes geneticamente modificadas 

(transgênicos), respondendo por 70% a 100% do market share para 

variadas culturas. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monsanto_(empresa). Acesso em: maio de 

2016. 

 

http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/tj-al-decreta-falencia-do-grupo-joao-lyra-que-tem-2-usinas-no-triangulo/
http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/tj-al-decreta-falencia-do-grupo-joao-lyra-que-tem-2-usinas-no-triangulo/
http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/tj-al-decreta-falencia-do-grupo-joao-lyra-que-tem-2-usinas-no-triangulo/
http://www.tudoemdia.com/2014/08/dinair-isaac-recebe-dirigentes-da-massa-falida-grupo-joao-lyra
http://www.tudoemdia.com/2014/08/dinair-isaac-recebe-dirigentes-da-massa-falida-grupo-joao-lyra
http://www.ehow.com.br/pendoes-milho-fatos_66766
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biotecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herbicida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herbicida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roundup
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAnico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Market_share
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monsanto_(empresa)
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“CULTIVANDO SONHOS”: as (re)existências 

dos agricultores familiares na comunidade serra 

da moeda no município de Itapagipe (MG) 
 

Priscila O. Roldão 

Patrícia Francisca de Matos 

 

 

Iniciando a prosa 

 

O município de Itapagipe, assim como vários outros 

municípios brasileiros, possui a agricultura familiar como 

força motora da economia. Mesmo tendo uma representação 

econômica, cultural e social muito importante no Brasil, 

agricultura familiar enfrenta problemas, como falta de 

assistência técnica, créditos, baixa renda, baixo nível de 

escolaridade e desvalorização da produção.  Nessa 

perspectiva, esse texto apresenta as (re)existências e a 

(re)produção social dos agricultores familiares da 

comunidade rural Serra da Moeda, localizada no município 

de Itapagipe (Figura 1). De acordo com IBGE, em 2010, a 

população do município era de 13.656, moradores, sendo 

9.558 residentes na área urbana e 4.098 no rural. Em 

Itapagipe, 30% da população moram no rural, diferente do 

cenário brasileiro, que possui cerca de 15% da população no 

campo.    
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Figura 1: Localização da comunidade rural Serra da Moeda 

em Itapagipe - MG 

 
 

Como ponto de partida, foi utilizada a pesquisa teórica 

e levantamento de dados em fontes primárias e secundárias. 

O trabalho de campo foi realizado na Comunidade Serra da 

Moeda, por meio de observação e entrevistas 

semiestruturadas. 
Nesse contexto, o capítulo está estruturado em dois 

tópicos, além da Introdução e das Considerações Finais. No 

primeiro tópico, fizemos uma breve discussão sobre a 

agricultura familiar, além de caracterizá-la no município de 

Itapagipe. O segundo tópico, a dinâmica da agricultura 

familiar em Itapagipe, e, de forma particular, na 

Comunidade Serra da Moeda, além de perscrutar o modo 

como se manifesta as (re)existências. 
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Agricultura familiar: algumas considerações 

 

Nas últimas décadas, tem crescido os estudos e 

pesquisas no âmbito das Ciências Sociais acerca da 

importância da agricultura familiar na reprodução 

socioeconômica e cultural das famílias rurais e na produção 

de alimentos. De acordo com Mendes (2005), a agricultura 

familiar possui um grande potencial na produção de gêneros 

alimentícios para atender o mercado interno, o que, mais 

uma vez, enfatiza a importância desta para a sociedade. 

Assim, os agricultores familiares são de suma importância 

para assegurar a soberania alimentar. 
 

 [...] como o direito de cada nação ou região a manter 

e desenvolver sua capacidade de produzir colheitas 

de alimentos básicos com a diversidade de cultivos 

correspondente. O conceito emergente de soberania 

alimentar enfatiza o acesso dos agricultores à terra, às 

sementes e à água, enfocando a autonomia local, os 

mercados locais, os ciclos locais de consumo e de 

produção local, a soberania energética e tecnológica 

e as redes de agricultor a agricultor. (ALTIER, 2010, 

p. 24)  

 
 

Apesar de, geralmente, ter pouco conhecimento 

científico, os agricultores familiares sabem lidar com as 

atividades que desenvolvem, em que tudo, ou a maior parte 

do que sabem, aprenderam através de experiências 

repassadas. Tais conhecimentos variam de técnicas de 

plantio, a conhecimentos “geográficos”, como clima e solos.  

No Brasil, existem políticas públicas voltadas para os 

agricultores familiares, as quais buscam oferecer mais 

oportunidades de crédito. De acordo com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (2015), o governo conta com doze 
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políticas públicas destinadas aos agricultores familiares, 

sendo uma das mais conhecidas, o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

“Beneficia agricultores familiares, assentados da reforma 

agrária e povos e comunidades tradicionais, que podem fazer 

financiamentos de forma individual ou coletiva, com taxas 

de juros abaixo da inflação.” (MDA, 2013, p.11). O 

PRONAF tem várias linhas de crédito, cada uma com um 

objetivo, conforme apresenta quadro 1. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar surgiu em 1996 devido à pressão de 

diversos movimentos sociais voltados à reforma agrária, 

com intuito de proporcionar alternativas de financiamento 

para a agricultura familiar. Atualmente, o programa 

desempenha um papel importante, porém insuficiente, para o 

fortalecimento dos pequenos produtores. O PRONAF 

oferece apoio financeiro às atividades agropecuárias e não 

agropecuárias executadas mediante emprego direto da força 

de trabalho do produtor rural e de sua família, em que, a 

partir de sua criação, estabeleceu um novo cenário para a 

distribuição de crédito a pequenos produtores rurais, os 

quais, historicamente, foram praticamente excluídos ao 

acesso de recursos financeiros.  

Apesar de ser uma importante política pública, o 

PRONAF não consegue atender às demandas dos 

agricultores familiares por diversos motivos; como excesso 

de burocracia, falta de divulgação e esclarecimentos sobre o 

programa, além de outros inúmeros motivos que perpassam 

desde âmbitos políticos a questões sociais.  Além disso, o 

montante dos recursos destinados para a agricultura familiar 

comparada aos recursos oferecidos ao agronegócio. Em 

2015, segundo dados do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário, agricultura familiar aparece com 20% do montante 

destinado para o agronegócio. 
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Quadro 1: Linhas de crédito do PRONAF 

Programas do 

PRONAF 

Objetivos 

  Pronaf Custeio Financia atividades agropecuárias e de beneficiamento ou 

industrialização e comercialização de produção própria ou de terceiros 

agricultores familiares enquadrados no Pronaf; 

Pronaf Investimento 

(Mais Alimentos) 

 

Financia máquinas e equipamentos visando à melhoria da produção e 

serviços agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural 

ou em áreas comunitárias rurais próximas; 

Microcrédito Rural Atende os agricultores de menor renda, permitindo o financiamento 

das atividades agropecuárias e não agropecuárias, podendo os créditos 

cobrirem qualquer atividade que possa gerar renda para a família 

atendida; 

Pronaf Agroecologia Financia investimentos dos sistemas de produção agroecoló- gicos ou 

orgânicos, incluindo os custos relativos à implantação e manutenção 

do empreendimento; 



141 

Pronaf Mulher Linha oferecida especialmente para as mulheres. Financia 

investimentos de propostas de crédito, independentemente do estado 

civil da mulher. Pode ser usado para investimentos realizados nas 

atividades agropecuárias, turismo rural, artesanato e outras atividades 

rurais de interesse da mulher agricultora; 

Pronaf Eco Investimento para implantação, utilização ou recuperação de 

tecnologias de energia renovável, biocombustíveis, armazenamento 

hídrico, pequenos aproveitamentos hidroenergéticos, silvicultura e 

recuperação do solo; 

Pronaf Agroindústria 

 

Financia investimentos, inclusive em infraestrutura, que visam ao 

beneficiamento, ao processamento e à comercialização da produção 

agropecuária e não agropecuária, de produtos florestais e do 

extrativismo, ou de produtos artesanais e a exploração de turismo 

rural; 

Pronaf Semiárido 

 

Financia projetos de convivência com o semiárido, focados na 

sustentabilidade dos agroecossistemas, que priorizem infraestrutura 

hídrica e implantação, ampliação, recuperação ou modernização das 

demais infraestruturas, inclusive aquelas relacionadas com projetos de 

produção e serviços agropecuários e não agropecuários, de acordo 

com a realidade das famílias agricultoras da região Semiárida; 
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Pronaf Jovem 

 

 

Financia propostas de crédito de jovens agricultores e agricultoras 

com idade entre 16 e 29 anos. Os recursos são destinados à 

implantação, ampliação ou modernização de produção e serviços nos 

estabelecimentos rurais; 

Pronaf Floresta 

 

Financia projetos para sistemas agroflorestais, como exploração 

extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo florestal, 

recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e 

reserva legal e recuperação de áreas degradadas; 

Pronaf Custeio e 

Comercialização de 

Agroindústrias 

Familiares 

Destinada aos agricultores e suas cooperativas ou associações, para 

que financiem as necessidades de custeio do beneficiamento e 

industrialização da produção própria ou de terceiros; 

Pronaf Cota-Parte: Financia investimentos para a integralização de cotas-partes dos 

agricultores familiares filiados a cooperativas de produção ou para 

aplicação em capital de giro, custeio ou investimento. 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2013. 

Org.: CARNEIRO, P. O. R; 2015. 
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As outras políticas públicas oferecidas pelo governo 

federal, que apoiam a agricultura familiar, são Assistência 

técnica e extensão rural (ATER), Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), Programa nacional de crédito fundiário 

(PNCF), Programa de aceleração do crescimento (PAC2), 

Sistema unificado de atenção à sanidade animal (SUASA), 

programa terra legal, programa de cadastro de terra e 

regularização fundiária, TERRA forte, programa nacional de 

produção e uso do biodiesel e, por fim, o seguro garantia-

safra. Vale ressaltar que, apesar dessas políticas públicas 

serem utilizadas pela agricultura familiar, cada uma atende a 

um público específico, o qual varia por tamanho da 

propriedade, renda da família, dentre outros. 

Conforme Venâncio (2008), 
 

Foram dois os fatores principais que motivaram o 

surgimento dessas políticas públicas: a crescente 

necessidade de intervenção estatal frente ao quadro 

crescente de exclusão social e o fortalecimento dos 

movimentos sociais rurais. O crescimento da miséria, 

da violência e da insegurança nas grandes cidades fez 

com que também ampliasse o apoio da sociedade 

urbana às políticas de valorização do meio rural 

(VENÂNCIO, 2008, p. 86). 

 

 

E ainda ressalta,  
 

Apesar de tal relevância no contexto da economia 

brasileira, a agricultura familiar se desenvolve sob 

condições desvantajosas. As políticas implementadas 

pelo Estado têm sido de caráter assistencialista, não 

resolvendo, dessa forma, os problemas mais urgentes 
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dos produtores (VENÂNCIO, 2008, p. 87). 
 

Apesar de as políticas públicas existirem, nem todos os 

agricultores familiares têm conhecimento dessas, devido à 

falta de informação e divulgação. Isso impede que muitos 

desses agricultores sejam beneficiados, perdendo a chance 

de melhorar a produção, bem como a qualidade de vida de 

suas famílias.  

Soares (2000) ressalta que o descuido histórico com a 

agricultura de base familiar, sendo este desde falta de 

infraestrutura para produzir e comercializar, até a falta de 

financiamento e também ausência de políticas públicas na 

saúde, educação e desenvolvimento, resulta na acelerada 

saída de agricultores da área rural para a cidade, 

demonstrando que nem sempre os agricultores saem do rural 

por vontade própria, são de certa forma “obrigados’. 

 

“CULTIVANDO SONHOS”: as (re)existências dos 

agricultores familiares na comunidade Serra da Moeda 

 

As comunidades rurais do município de Itapagipe 

apresenta uma produção diversificada na produção de 

gêneros alimentícios, mas, tem como principal atividade 

econômica a produção do leite.  Apresentam diferenciações 

em relação às técnicas de produção, infraestrutura e número 

de famílias vivendo nelas, o que torna importante as 

pesquisas especificas, para a compreensão da (re)produção e 

(re)existências. A Comunidade Serra da Moeda foi escolhida 

no município por apresentar maior número de famílias e 

pelos fortes laços de parentesco, vizinhança e solidariedade.  

A comunidade tem uma população que prevalece na 

faixa etária acima de 40 anos, predominando o grupo de 51 a 

60 anos. O fato de a comunidade estar com uma população 

mais velha se justifica devido ao fato de os jovens terem 
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saído para estudar e/ou trabalhar. 

 O nível de escolaridade dos agricultores é a maior 

parte, 78% têm o Ensino Fundamental Incompleto; 12% 

Ensino Médio e 10% Ensino Superior. Os que possuem 

Curso superior, professores e agrônomo, demonstram que 

quem possui formação acadêmica também pode viver em 

comunidades rurais, exercendo sua profissão. Os professores 

ministram aula na escola da comunidade. A escola, chamada 

Escola Estadual Serra da Moeda, foi construída por volta de 

1950 e oferece apenas o Ensino fundamental. Para cursar o 

Ensino Médio, a prefeitura oferece transporte até as escolas 

da cidade. 

Em relação ao tamanho das propriedades, elas têm 

entre 10 e 20 alqueires, maioria adquirida por herança e a 

renda das famílias é proveniente da pecuária, 

principalmente, do leite.  Os agricultores produzem cerca de 

30 a 250 litros de leite - dia, os quais são vendidos para 

laticínios de Itapagipe, Campina Verde (43 quilômetros de 

Itapagipe) e Frutal (48 quilômetros de Itapagipe). As 

famílias que não têm o leite como principal fonte de renda 

vivem da produção de polvilho, farinha, hortaliças, serviço 

público e aposentadoria. 

Uma das maiores reclamações dos agricultores é a 

falta de uma cooperativa para vender os produtos da 

comunidade, porque têm dificuldades de vendê-los por 

produzirem em pequenas quantidades. Outro fator que 

dificulta a venda dos produtores é a distância da cidade, a 

comunidade está localizada a aproximadamente 30 

quilômetros de Itapagipe.  

 

se tivesse uma cooperativa dos agricultores, tudo 

que fosse produzido aqui, a gente poderia 

vender, por que daí iria juntar a produção de 

todos, tendo uma quantidade maior de produtos. 
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E outra, é que a gente poderia divulgar a 

cooperativa para as pessoas irem até lá pra 

comprar. Tem muita gente que compraria só por 

ser produto ‘caipira.’ (E.P.; 31/07/2015) 

 

Os agricultores da comunidade produzem grande 

parte do que consomem, e o que não produzem compram 

na cidade. Para o consumo, as famílias produzem 

mandioca, laranja, mexerica, manga, limão, guariroba, 

hortaliças, arroz, feijão, quase tudo de forma orgânica.  

 
 

Mosaico 1: Comunidade Serra da Moeda: Cultivo de grãos, 

hortaliças e frutas 
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Autora: CARNEIRO,P. O. R., 2015. 

 
O acesso ao crédito tem dificultado no crescimento 

produtivo das famílias e também na quantidade de crédito 

disponibilizado, que, em muitos casos, é insuficiente para a 
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realização do investimento planejado. A única ação 

governamental que está ajudando os agricultores é o 

PRONAF. Porém, devido à falta de informação sobre como 

o programa funciona, muitos produtores não se arriscam em 

fazer o “empréstimo”. Seria muito importante que prefeitura, 

por meio da Secretaria da Agricultura, orientasse os 

produtores sobre os procedimentos de acesso às políticas 

púbicas de âmbito federal, pois existem várias que a 

população nem sabe que existe e, quando sabe, às vezes, não 

consegue chegar até elas.  
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Na comunidade rural Serra da Moeda, o modo de 

produzir e o modo de comercializar são muito semelhantes, 

utilizam de práticas de produção tradicionais e tecnologias 

modernas, como tanque de resfriamento de leite, poço 

artesiano, irrigação por aspersão, tratores e ordenhadeira. 

Vale lembrar que os costumes e hábitos locais são fatores 

muito importantes na vida desses sujeitos, são também 

motivos de (re)existência naquele lugar. As festas 

tradicionais, como novena de natal, fogueira de São João e 

festas juninas, são momentos de confraternização na 

comunidade. No caso das festas juninas, estas acontecem na 

escola e nas casas das famílias. Para participar é necessário 

apenas levar um “prato típico” (comida) ou bebida. 

O lazer das famílias da comunidade está muito 

atrelado ao descanso e visitas nas casas dos amigos ou 

parentes.  Boa parte das famílias da comunidade tem acesso 

à internet em casa, e, mas, nenhuma delas, disseram ver essa 

tecnologia como uma forma de lazer.  

 Os moradores da comunidade possuem um apego 

muito forte à terra, o qual pode ser explicado pelo fato de 

grande parte das propriedades terem sido adquiridas por 

herança, onde nasceram e cresceram no local. A maioria dos 

moradores diz não querer sair da comunidade, por gostar de 

morar naquele lugar. 

Outro fato que justifica a persistência das pessoas em 

viver na comunidade é a questão do custo de vida, não 

pagam por água, casa própria e produzem grande parte do 

que consomem. Portanto, para os moradores da comunidade, 

a vontade de permanecer no campo é algo atrelado, tanto ao 

econômico quanto ao apego pela terra e o lugar. A produção, 

quase sempre, ocorre, com a ajuda dos moradores, tanto nas 
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atividades exercidas pelos homens quanto nas exercidas por 

mulheres. O parentesco na comunidade pode ser um dos 

fatores para justificar a ajuda mútua existente, em que, 

sempre quando necessário, um contribui com o outro nas 

tarefas que necessitam de mais pessoas para serem 

realizadas, (mosaico 2), com a capina de roça de arroz, a 

carneação de porcos e reforma de casas.  Em algumas 

regiões do Brasil, esse fato é conhecido como traição ou 

mutirão – quando pessoas se reunirem para ajudar na 

realização de um serviço, sem cobrar pelo trabalho feito. 

 

 

Mosaico 2 :Comunidade Serra da Moeda: tarefas realizadas 

a partir de mutirão 
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Autora: CARNEIRO,P. O. R., 2015. 

 

Nesse contexto, apesar das adversidades com a falta de 

recursos e incentivos para a produção, os agricultores 

familiares da Comunidade Serra da Moeda, assim, como 

milhares no Brasil, lutam cotidianamente para 

permanecerem residindo e produzindo no rural. 

 

Finalizando a prosa 

 

O município de Itapagipe, assim como a comunidade 

Serra da Moeda, possui uma quantidade significativa de 

agricultores familiares. Esses produtores sofrem com a falta 

de apoio governamental e reclamam, principalmente, da 

prefeitura, pois, apesar de ser o órgão mais perto da 

realidade local, não oferece nenhum tipo de assistência na 

área rural, a não ser a manutenção de estradas e construção e 

manutenção de mata-burros.  A produção de leite é base da 

renda familiar da maioria dos produtores da comunidade. 

Ademais, tem plantações de frutas e hortaliças, criação de 

animais para próprio consumo, ou, até mesmo, venda 

quando há excedente. 

As famílias da comunidade são compostas por pessoas 

com hábito tradicionais do campo, que possuem grande 

apego à terra. A questão do apego faz com que essas 
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pessoas, apesar das dificuldades, se sintam realizadas onde 

moram, o que tem como consequência o desejo de 

permanecer no campo. Em raros os casos em que 

demonstraram vontade de sair do campo e mudar para a 

cidade, é por conta dos problemas de saúde. 

Na comunidade, não existem associações nem 

cooperativas, o que dificulta a venda da produção. 

Certamente, a criação de uma associação ou cooperativa, 

ajudaria no desenvolvimento da comunidade. Outra opção 

para melhorar a dinâmica de produção dos agricultores seria 

a organização e realização de feiras do pequeno produtor. 

Apesar das dificuldades encontradas para continuar a vida 

no campo, os moradores não querem sair da comunidade, 

por meio de diferentes formas, (re)existem naquele lugar, 

contribuindo para a produção local, com alimentos com 

pouco o nenhum uso agrotóxico.  
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O ARRENDAMENTO COMO FORMA DE 

ACESSO À TERRA PARA O PRODUTOR DE 

ABACAXI EM CANÁPOLIS-MG 

 
Rosiane Mendes de Oliveira 

 

 

Introdução 

 

No território brasileiro, o abacaxi é produzido em 

quase todas os estados. Minas Gerais é o terceiro produtor 

nacional, sendo os municípios de Monte Alegre de Minas, 

Canápolis e Frutal destaque na produção. Em 2014 somaram 

juntos cerca de 66 % da produção do Estado. Nessa 

perspectiva, o trabalho tem como objetivo mostrar as tramas 

da abacaxicultura no município de Canápolis, sendo essa 

atividade um dos “motores” de sua economia, se mantendo, 

sobretudo, por meio do arrendamento de terras. 

O interesse em entender a produção da 

abacaxicultura em Canápolis se dá, principalmente, pelas 

particularidades em relação a outros municípios produtores 

de abacaxi, como, por exemplo, Monte Alegre de Minas, 

cujos abacaxicultores, conforme Guimarães (2015), são 

constituídos, na maior parte, por agricultores familiares. Já 

em Canápolis, grande parte dos produtores reside na cidade 

e não possui terras para cultivar o abacaxi, recorrendo, 

portanto, ao arrendamento. 

Desse modo, as reflexões apresentadas, visam 

contextualizar a produção da abacaxicultura no município 

histórica e as formas como são produzidas. Para tanto, fez-se 

revisão bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de 

campo. 
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Compreendendo a formação socioespacial de Canápolis e 

sua relação com a abacaxicultura 

 

Canápolis é um município do pontal do Triângulo 

Mineiro, que integra a Microrregião de Uberlândia, com área 

de 839,737km², população, estimada, em 2015, de 12.005 

habitantes (IBGE, 2015).  

Para Costa (2014, p.29-30), o processo de ocupação 

econômica ocorreu na década de 1930, quando José de Paula 

Gouveia (Zeca Paula), proprietário de terras no município de 

Monte Alegre de Minas (Fazenda Córrego do Cerrado, 

adquirida em 1924), doou à Prefeitura cinco hectares de terra 

para a fundação de um povoado, cujos primeiros habitantes 

foram os trabalhadores da própria fazenda e redondezas. 

Assim, Canápolis nasceu de um povoado para trabalhadores 

rurais e cresceu da mesma forma, abrigando migrantes 

atraídos para trabalharem nos engenhos de cana-de-açúcar 

existentes na região, naquela época, sendo inclusive o 

engenho de posse de José de Paula Gouveia instalado 

estrategicamente para aproveitar a força da água da 

cachoeira do Córrego do Cerrado, que estava dentro da 

fazenda.  

Em 1938 o povoado pleiteou sua elevação à condição 

de distrito, sendo atendido pelo Decreto lei nº 148, de 17 de 

dezembro de 1938. Em 1948 Canápolis requereu a sua 

emancipação política, sendo elevado à categoria de 

município pela Lei Estadual n.º 336, de 27 de dezembro do 

mesmo ano, sendo formado pelos distritos de Canápolis e 

Centralina. A prefeitura foi instalada em 15 de março de 

1949. Em 12 de dezembro de 1953, Centralina também foi 

elevado à categoria de município, mas permanecendo como 

Comarca de Canápolis. Segundo Costa (2014, p.30-31), na 

década de 1950, a economia do município de Canápolis 

estava voltada para o cultivo de milho, arroz, feijão, algodão 
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e gergelim. O autor informa, ainda, que, em meados da 

década de 1970, as lavouras de algodão, de abacaxi e a 

pecuária se destacavam no município. O algodão foi o 

principal motivo do aumento da população da cidade na 

época, já que a colheita demandava muita mão-de-obra. 

Atualmente, as culturas de maior representatividade no 

município é o milho, abacaxi e a cana-de-açúcar, as demais 

foram perdendo espaço do cenário produtivo local, fazendo 

da agricultura e da pecuária sua maior vocação econômica. 

O cultivo do abacaxi faz parte da história de Canápolis 

como uma herança trazida da época em que era distrito de 

Monte Alegre de Minas, uma vez que, nesse município, 

conforme Guimarães (2015), o cultivo iniciou em 1943, 

através de um imigrante vindo do Rio Grande do Norte, que 

trouxe mudas de abacaxi, pois a fruta era rara na região. A 

produção ultrapassou as expectativas e, com o passar do 

tempo, outros produtores também passaram a produzir, 

tornando Monte Alegre de Minas um grande produtor de 

abacaxi, com destaque regional e nacional. Da mesma 

forma, aconteceu com Canápolis, a produção foi se 

expandido e, a partir da década de 1980, tornou-se um dos 

maiores produtores do Estado de Minas Gerais.  

Importante ressaltar que a produção de abacaxi em 

Canápolis é realizada na maior parte por pequenos 

produtores, o que é definido pela quantidade de pés10 

plantados. Um pequeno produtor planta em média de 100mil 

a 120mil pés de abacaxi por ano, o que ocupa uma área 

aproximadamente dois hectares. O produtor considerado 

médio planta em torno de 600 mil pés de abacaxi por ano, e 

                                                 
10 Os produtores de abacaxi de Canápolis denominam, comumente, 

como “pé” cada planta do abacaxizeiro. Cada muda plantada se torna um 

pé de abacaxi. Essa expressão é utilizada regionalmente também para 

outras plantas. 
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o grande produtor cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de pés de 

abacaxi anualmente11. 

Mesmo a produção de abacaxi tendo apresentado 

decréscimo na última década (de 2000 para 1500 hectares 

plantados), o município de Canápolis constitui um dos 

maiores produtores de Minas Gerais. Destacam-se na 

produção estadual de abacaxi os municípios de Monte 

Alegre de Minas, Canápolis e Frutal. É importante salientar 

que, em Canápolis, predomina o cultivo do abacaxi da 

variedade havaiano, pouco explorada nos outros dois 

municípios analisados, onde predomina a variedade Pérola. 

O abacaxi havaiano é responsável por cerca de 30% da 

receita gerada pelo município, conforme Faria (2015, s/p). 

O representante da Emater, em Canápolis12, afirmou 

que Canápolis é um dos maiores produtores de abacaxi 

havaiano de Minas Gerais e justifica esse fato pela maior 

aptidão dos produtores a essa variedade que também melhor 

se adaptou ao solo do município. Essa variedade é indicada, 

tanto para mesa quanto para indústria, e é mais consumida 

no Estado de São Paulo e nos Estados do Sul do Brasil. Com 

a chegada das indústrias de abacaxi ao município, aumentou 

a demanda desse produto e facilitou a comercialização de 

parte da produção, já que uma parte é vendida para 

atravessadores13, centrais de abastecimento e/ou 

supermercados em diferentes Estados. 

Face ao contexto apresentado, é evidente que a 

                                                 
11  Os dados sobre quantidade de produção de cada perfil de produtor 

foram obtidos em sondagem com produtores e refletem a realidade local. 
12 Antônio Carlos Andrielli, extensionista em Agropecuária da Emater-

MG/Canápolis. Entrevista realizada em maio de 2016. 
13 Atravessadores são pessoas que compram de vários produtores e 

revendem a um preço melhor em maior escala para consumidores como 

indústrias, supermercados, CEASAs, entre outros fins, até mesmo outros 

fins, como o varejo. 
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abacaxicultura exerce forte influência na economia, como 

também na cultura de Canápolis, se mostrando muito 

presente no dia-a-dia do município e sua população, 

destacando as relações cidade-campo e a integração entre o 

rural e o urbano, e ainda, a evitar a importância da 

agricultura e as transformações que ela proporciona ao 

ambiente rural e urbano. 

 

O arrendamento como forma de acesso à terra e sua 

abrangência na “terra do abacaxi” 

 

A agricultura no Brasil se encontra, ainda, nos dias 

atuais, subordinada à estrutura de concentração de terras, 

resultado, principalmente, da expansão da agricultura 

capitalista que favorece os grandes produtores. Sendo assim, 

conforme explicam Santos e Aguiar (2009, p. 2), “o 

arrendamento de terras pelos trabalhadores rurais caracteriza 

uma das estratégias utilizadas pelos agricultores familiares 

em busca de sua sobrevivência”. 

A abacaxicultura em Canápolis se adéqua nesse 

contexto, já que, entre as formas mais comuns de acesso à 

terra para seu desenvolvimento está o arrendamento. E para 

que possamos entender melhor o que isso denota e porque 

acontece, é necessário que, inicialmente, voltemos à 

discussão para o que significa renda da terra. 

Lenz (1992, p. 11) menciona que o desenvolvimento 

do processo econômico trouxe, em seus fundamentos, a 

remuneração de uso da terra, mas esse desenvolvimento não 

se refletiu na evolução do estudo sobre a renda da terra. 

Existem autores que atribuem essa perda de importância no 

cenário científico da teoria econômica à dominação do setor 

industrial que causou a perda de especificidade da 

agricultura dentro do processo de acumulação capitalista. 

A teoria econômica contemporânea se encontra 
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alicerçada, de acordo com Lenz (1992, p. 11), “nos conceitos 

de utilidade e escassez dos fatores de produção, onde o fato 

de um deles, a terra, apresentar características 

complementares diversas dos demais, por não ser um 

produto do trabalho, não lhe traz nenhuma especificidade 

própria dentro dessa teoria”. Porém a autora se posiciona 

contrária a essa concepção, afirmando que ela não se aplica 

na medida em que a terra se constitui em um meio de 

produção especial.  

Entende-se que a terra tem especificidade própria e a 

impõe às atividades econômicas ligadas a ela, fator 

importante a se considerar em estudos que envolvam a 

agricultura, por exemplo, pois, uma vez esquecido, corre-se 

o risco de não ter características suficientes para o completo 

entendimento referente a esse setor produtivo. 

Faria (2011, p.147) contribui com essa discussão ao 

afirmar que “é no campo e na realidade da propriedade 

privada que o capital encontra-se num processo contraditório 

de reprodução que não se baseia exclusivamente na mais-

valia”, já que quem condiciona o processo de reprodução é a 

propriedade da terra. 

Sobre a propriedade privada da terra, Chelotti e Pessôa 

(2006) afirmam que, no Brasil, ela está enraizada na lei de 

terras de 1850, a partir da qual a terra tornou-se monopólio 

de pequena parte da população. Os autores complementam 

que é a partir da exploração econômica da propriedade 

privada que se gera a renda da terra, que também pode ser 

chamada de renda territorial ou renda fundiária. Segundo 

esses autores, no modo de produção capitalista, a terra não 

tem valor, e sim um preço, “onde a compra de uma parcela 

do território dá ao proprietário o direito de cobrar da 

sociedade a renda que ela pode vir a dar, ou seja, compra a 

renda capitalizada da terra” (CHELOTTI; PESSOA, 2006, 

p.2-3). 
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A partir dessa concepção, o arrendamento da terra é 

uma forma para se obter renda fundiária, ou renda da terra, 

de forma que os capitalistas não proprietários de terras 

investem seu capital para produzir em terras de outro dono. 

Chelotti e Pessôa (2006, p.3) afirmam que, no caso da 

agricultura brasileira, a prática de arrendamento de terras é 

anterior ao processo de modernização iniciado em meados 

da década de 1960, em algumas regiões do Brasil, como em 

São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Moreira (1995, p. 104) salienta que a terra, na forma 

de capital-dinheiro imobilizado, funciona como reserva de 

valor e pode ser tida como garantia de acesso a novas 

potencialidades e usos da terra proporcionados pelo avanço 

do conhecimento, surgimento de novas tecnologias e 

formação de expectativas com relação ao futuro, já que, por 

exemplo, não sofre prejuízos com a obsolência tecnológica, 

que desvaloriza o capital produtivo imobilizado. 

(MOREIRA, 1995, p. 104-105). O autor afirma que 

podemos dizer, no sentido capitalista, que a imobilização do 

capital em terras, sejam elas produtivas ou improdutivas, 

significa a territorialização do capital. 

Nesse contexto de renda da terra, cabe a discussão 

sobre arrendamento, que é o foco deste trabalho. 

 
Historicamente, a economia brasileira é marcada por 

uma estrutura fundiária concentrada, centralizada e 

com injustas relações sociais de trabalho, devido ao 

processo de desenvolvimento do país, 

caracterizando-se com políticas agrícolas e agrárias 

de Estado em detrimento dos pequenos agricultores. 

A agricultura familiar se caracteriza pela relação 

entre terra, trabalho e família, apresentando uma serie 

de especificidades regionais e locais, assegurando 

sua inserção e reprodução na sociedade 
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contemporânea. No entanto, esse segmento passou a 

enfrentar problemas sociais, econômicos e territoriais 

com a modernização da agricultura, a partir da 

década de 1970 (SANTOS, AGUIAR, 2009, p. 4). 

 

O arrendamento é uma forma de acesso à terra tida 

como opção para pequenos produtores, que têm pouca ou 

nenhuma terra para produzir. Conforme afirmam Almeida; 

Silveira; Buainain (2006, p.3), essa prática “continua sendo 

o maior desafio para os formuladores de políticas públicas, 

particularmente, das políticas de redução da pobreza rural”. 

Para Beskow (1986, p.124), os sistemas mais comuns 

de arrendamento se expressam no pagamento da renda 

fundiária sob a forma de um percentual da produção pago 

em dinheiro ou sacos após a colheita – conhecido como 

arrendamento em espécie – e de uma quantia fixa em 

dinheiro por área cultivada – conhecido como arrendamento 

em dinheiro. 

Os Estados de São Paulo e Minas Gerais são, 

conforme indicam Almeida; Silveira; Buainain (2006, p.5), 

os dois Estados da Região Sudeste que merecem destaque 

quando se trata de arrendamento. Os autores afirmam que 

“em São Paulo a principal cultura nas áreas arrendadas é a 

cana-de-açúcar, seguida da pecuária bovina. Já em Minas 

Gerais, a pecuária bovina apresenta substancial participação 

nas áreas arrendadas, seguida da produção de grãos 

(mormente, soja e milho). 

O interesse pelo arrendamento na região pode ser 

explicado por vários fatores, inclusive: 

 
Pode-se afirmar que a compreensão do 

desenvolvimento do arrendamento de terras em 

Minas Gerais, especificamente no Triângulo Mineiro 

e Alto Paranaíba, passa pelo processo de ocupação do 
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cerrado brasileiro. Até o final da década de 1960, 

essa região era considerada inapropriada para a 

prática da agricultura. No entanto, a partir do início 

dos anos 70 o governo federal promoveu diversos 

incentivos – entre os quais, a concessão de crédito 

subsidiado – que facilitaram a ocupação dos 

cerrados. Nessa época os proprietários de terras eram 

tradicionais criadores de gado, não tinham 

experiência no uso de tecnologias modernas, nem 

tampouco interesse pelo processo de modernização 

da agricultura. As lavouras existentes eram 

exploradas por parceiros como parte do processo de 

plantação de pastos. Muitos programas foram criados 

para fomentar o desenvolvimento da agricultura na 

região, entre os quais o Polocentro – Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados (1975) e Prodecer – 

Programa Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento 

Agrícola da Região dos Cerrados (1979). 

(ALMEIDA; SILVEIRA; BUAINAIN, 2006, p.8) 

 

Podemos dizer que o desenvolvimento do 

arrendamento na região incentivou a prática em outras 

culturas mantidas principalmente por pequenos produtores, 

pouco tecnificados e capitalizados. 

Nesse contexto se insere a produção de abacaxi no 

município de Canápolis, a qual tem o arrendamento como 

uma das principais formas de produção e acesso à terra. Essa 

prática também é muito utilizada para a produção de cana-

de-açúcar das usinas sucroalcooleiras da região, atividade 

que predomina no município e que ocupa grandes extensões 

de terra14. 

Quanto ao arrendamento para o abacaxi, existem 

                                                 
14 A cana ocupou em Canápolis 25.800 hectares em 2014, enquanto do 

abacaxi ocupou cerca de 1500 hectares de terra no mesmo ano. 
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várias formas e pagamento. Uma delas é o que os produtores 

chamam de aluguel, que é quando se estipula um valor pelo 

arrendamento e ele é pago em dinheiro antes do início do 

plantio, assim que se assina o contrato. Já o que chamam de 

arrendamento propriamente dito é a forma de contrato que 

estabelece o pagamento no final do ciclo produtivo. Esse 

pagamento pode ser estabelecido com um valor fixado em 

dinheiro ou com uma porcentagem da produção, que pode 

ser paga em abacaxi ou seu equivalente em dinheiro. 

A forma de pagamento do arrendamento é definida 

entre proprietário e arrendatário no momento da elaboração 

do contrato. O pagamento poderá ser adiantado, mensal, 

trimestral, semestral, anual, por ciclo produtivo, ou, no final 

do contrato, e, ainda, se será em dinheiro ou em 

porcentagem de produção. As formas variam conforme 

interesse das partes e um mesmo produtor pode manter 

contratos simultâneos, como o mesmo proprietário ou não, 

em que a forma de pagamento pode ser diferente.  

Os arrendamentos e alugueis de terras se devem ao 

fato de que nem todos os produtores de abacaxi são 

proprietários de terras e exercem a abacaxicultura conciliada 

a outras atividades, não necessariamente ligadas à produção 

agrícola; comércio, construção civil, prestação de serviços, 

entre outras. Os produtores que arrendam terras ou alugam, 

na maior parte, residem na cidade. O abacaxi é uma cultura 

que precisa de rotação de terra para melhor produtividade e 

também é importante a disponibilidade hídrica para 

irrigação. Logo, a prioridade de terras para o arrendamento e 

aluguel são em torno das que têm abundância hídrica.  

O art. 3º do Decreto n° 59.566, de 14 de novembro de 

1966, define que o arrendamento rural é um contrato que 

obriga uma pessoa a ceder à outra o direito de uso de um 

imóvel rural, por tempo determinado ou não, a ser definido 

no contrato. Nesse contrato estão definidos se o contratante 



165 

(arrendatário) terá direito à parte ou partes do imóvel rural, 

podendo incluir também outros bens, benfeitorias e ou 

facilidades. O objetivo do arrendamento de um imóvel rural 

é para que seja exercida nele “atividade de exploração 

agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, 

mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites 

da lei”. 

Um dos principais motivos que levam à necessidade 

de se arrendar terras no Brasil é a alta concentração 

fundiária. Almeida (2002) argumenta que, no Brasil, os 

arrendatários compõem um número expressivo de famílias 

que querem melhor acesso à terra e infraestrutura mínima 

necessária, e são também produtores com diferentes perfis 

socioeconômicos, culturais e políticos, os quais variam de 

acordo com o contexto no qual está inserido, e a dinâmica do 

mercado de arrendamento depende dos fatores tecnológicos, 

econômicos e sociais. 

Para Marques e Pettersen (1997, p. 20), baseados no 

Estatuto da Terra, as origens do arrendamento e da parceria 

no Brasil se dão no século XIX, sendo que a parceria deve 

ser ainda anterior a isso, pautado no que se pode interpretar 

da história econômica do país, já que pode ser considerada 

“uma etapa ou evolução do sistema de trabalho mais 

tradicional em que figuram empregador e empregado, 

vinculados pelo salário”. 

Almeida, Silveira e Buainain (2006, p.4) afirmam que, 

ao realizar uma investigação mais profunda sobre o sistema 

de arrendamento de terras no Brasil, seremos remetidos ao 

período colonial (século XVI ao XIX). Conforme os autores, 

a estrutura econômica vigente da época, atrelada à 

organização político-social, proporcionava condições 

favoráveis ao exercício pleno do poder pelo proprietário 

sobre suas terras. Os autores afirmam que a insegurança dos 

lavradores em relação à moradia e ao trabalho tornava-os 
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submissos a regimes demasiadamente abusivos.  

Os proprietários de terra elegeram o sistema de 

contrato de parceria como a melhor forma de exploração 

econômica da terra, por considerarem ser a única saída 

econômica para a carência de mão-de-obra escrava, aliada à 

carência de recursos para a implantação do sistema de 

salariato. Soma-se a isso o fato de que os próprios 

imigrantes se transportavam para a nova terra com a 

esperança de que, através da parceria, poderiam ter acesso a 

formas de acumulação de riquezas que o possibilitariam se 

tornar um futuro proprietário de terras também, embora essa 

esperança se transformasse, depois, em constatação das 

desvantagens postas pelos aspectos negativos inerentes às 

relações contratuais da parceria.  Para Marques e Pettersen 

(1997, p. 21), o arrendamento, assim como a parceria, surgiu 

pelo intermédio de “fatores objetivos que conciliaram os 

interesses dos proprietários e dos imigrantes. Mais tarde, 

esses fatores e os interesses das partes fizeram determinar a 

evolução desses contratos, pondo-se-lhes um leve toque de 

humanismo”.  

Prado Júnior (1979, p.35) ressalta que, no Brasil, ao 

longo do tempo, a insuficiência das normas colaborou para o 

aumento da desigualdade da distribuição da propriedade da 

terra, aprofundando o problema econômico da ineficiência 

produtiva, bem como alcançando uma dimensão social e 

política. Essa situação levou ao aumento dos movimentos 

populares, que reivindicavam a legalização das relações de 

trabalho no campo e também a reforma agrária. 

Nessa linha de raciocínio, Venâncio (2008) avalia que 

a modernização da agricultura colabora para a expulsão do 

homem do campo, uma vez que “aconteceu de forma 

socialmente perversa e excludente que, com o apoio do 

Estado, acabou ampliando a concentração de terras nas mãos 

de uma minoria e, consequentemente, resultou na expulsão 
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de trabalhadores da terra”, e, ainda, força produtores rurais a 

buscarem diferentes formas de ter acesso à terra para 

produzir e garantir seu sustento, ou ainda, buscarem outras 

formas de obtenção de renda para o sustento da família fora 

do meio rural, mesmo que não se distancie por completo da 

agricultura. 

Cabe ressaltar que a produção de abacaxi, no 

município de Canápolis, é realizada por moradores do 

campo e também por pessoas que residem e têm outras 

funções na cidade. Através de sondagem, pode-se perceber 

que muitos são pequenos produtores que trabalham em terras 

arrendadas. Nem sempre necessariamente tiveram vínculo 

com a agricultura, mas a atividade é atrativa por depender de 

pequenas extensões de terra para produção. 

Com esse quadro, evidencia-se a necessidade de 

políticas agrícolas que beneficiem a agricultura familiar e o 

pequeno produtor rural, encurtando a distância entre 

produtor e a terra agricultável, bem como impulsionando a 

comercialização de seus produtos, já que as políticas atuais 

deixam os pequenos produtores cada vez mais longe dos 

meios de produção, fazendo com que eles enxerguem no 

arrendamento uma estratégia para se manterem em contato 

com o campo e trabalhando na terra. 

 

Considerações finais 

 

Dada a importância de compreender a dinâmica da 

abacaxicultura em Canápolis, principalmente, no que tange à 

forma de acesso à terra, trouxemos aqui uma breve 

contextualização sobre a produção de abacaxi no município 

e como ela se desenvolve com características particulares.  

Esse levantamento nos permitiu entender que, como a 

população do município, desde sua gênese, é formada 

essencialmente por trabalhadores rurais, nem todos os que, 
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hoje, trabalham como produtores rurais são proprietários de 

terra apesar da ligação com o campo. A ligação direta ou 

indireta com o campo proporcionou interesse de muitos 

habitantes da cidade em investir na agricultura, nesse caso, 

principalmente o abacaxi. 

A falta da propriedade da terra faz com que a forma 

mais comum de seu acesso para a abacaxicultura em 

Canápolis seja o arrendamento. E a partir dele, surgem 

desdobramentos que caracterizam e definem as motivações e 

a dinâmica da produção de abacaxi no município, fazendo 

com que o local seja considerado um dos principais 

municípios de abacaxi do Estado de Minas Gerais. 

Entendemos que a questão agrária no Brasil é 

complexa e envolve aspectos econômicos, sociais, políticos 

e culturais. Sendo assim, o problema fundiário persiste. Mas, 

a partir desse contexto, é importante ressaltar a valorização 

do pequeno produtor e a avaliação de suas demandas para 

que os responsáveis pela elaboração e execução de políticas 

públicas estejam devidamente subsidiados para traçarem 

metas que objetivam a redução da pobreza no meio rural e 

melhor qualidade de vida e de trabalho para esse produtor 

rural, ajudando também a, pelo menos, amenizar os conflitos 

pela terra ao facilitar o acesso a ela. 
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CAFEEIRA NO CERRADO MINEIRO 
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Introdução 

 

Entre as principais bebidas consumidas no mundo está 

o café. Em seu processo histórico de produção, o café passou 

por fases de incorporações de técnicas, relações de trabalho 

e mercadológicas, que atribuíram à bebida uma estrutura de 

produção e comércio estreitamente ligada às novas práticas 

da globalização. As relações globalizadas do mercado 

fizeram com que áreas destinadas à atividade cafeeira se 

tornassem especializadas para suprirem as demandas e as 

exigências dos consumidores em todo o mundo. 

O município de Patrocínio, localizado no Triângulo 

Mineiro, tornou-se uma das áreas especializadas na 

cafeicultura, tanto em produção como em mercado. 

Características físicas da região, como as combinações de 

clima, relevo, solo, hidrografia e altitude, além de fatores 

como a ocupação histórica do café no território brasileiro, as 

políticas públicas para o setor agrícola, associados às 

condições de logísticas, colocaram Patrocínio a ser destaque 

nos cenários nacional e internacional na produção do grão. 

De acordo com a Associação Brasileiro da Indústria do 

Café (ABIC), o Brasil é o maior produtor e exportador de 

café do mundo, responsável por 1/3 da produção mundial do 

grão (ABIC, 2015). O estado de Minas Gerais corresponde à 

quase metade da produção brasileira e o município de 
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Patrocínio é o maior produtor de café do Brasil, com 1,8% 

do total produzido pelo país, conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). 

Destaca-se que, além da expressiva quantidade 

produzida em Patrocínio, a busca constante pela qualidade 

agrega valor e conquista o mercado externo. A produção de 

café em alta escala iniciou-se no município na década de 

1970, por meio de investimentos do governo e, não menos 

importante, localização geográfica (Mapa 1) e fatores 

físicos. Desde então, o café passou a constituir a principal 

cultura agrícola e a principal atividade econômica do 

município 

Desse modo, o presente ensaio apresenta a 

territorialização da cafeicultura em Patrocínio, a organização 

da produção no mercado globalizado, bem como as 

exigências em termos de qualidade, certificação e 

competitividade. 
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Mapa 1: Localização do município de Patrocínio (MG). 

 
Org.: VERÍSSIMO, T. O. (2016).  

Os procedimentos metodológicos utilizados foram: a) 
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pesquisa teórica sobre os temas globalização, cafeicultura 

científica globalizada e certificação do café do Cerrado 

Mineiro, tratando com autores como Morais (2006); Santos 

(2008, 2013); Frederico (2013, 2014); Ortega e Jesus (2011); 

b) coleta de dados sobre a produção de café, tratando da 

quantidade produzida e impactos socioeconômicos, a partir 

de fonte do IBGE (2016); c) coleta de informações na 

realização da pesquisa de campo, por meio de entrevistas e 

participação em eventos ligados a cafeicultura, e, d) análise 

dos dados relacionados com a fundamentação teórica sobre a 

cafeicultura no município de Patrocínio. 

 

A Produção Do Café Nos Ditames Da Agricultura Científica 

Globalizada No Cerrado Mineiro 

 

A atividade cafeeira foi implantada no Cerrado 

mineiro advinda do processo de modernização da 

agricultura, por meio de programas e incentivos, bem como 

por produtores que perderam suas plantações em outros 

estados, principalmente no estado do Paraná, em que foram 

atingidos por forte geada. A forma como a cafeicultura se 

instala na região já estava dotada de concepções e arranjos 

modernos daquele período, com características de uma 

produtividade maior, formas e relações de produção e 

técnicas mais aprimoradas, uso de equipamentos e insumos 

aperfeiçoados, enfim, todo um aparato que transformou a 

atividade em setores das agroindústrias. 

As mudanças do modelo de produção do café não 

acontecem somente em sua maneira de cultivo, as relações 

de mercado são mais rigorosas e exigentes. Para se inserirem 

nessa nova lógica comercial, os cafeicultores precisaram 

modernizar a produção (biotecnologias, insumos, 

maquinários, manejos e questões socioambientais) e 

possuírem características que agregassem valor de venda, 
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aumentasse o lucro, estando em ritmo com o mercado 

global. Mas, como seria esse mercado global? 

A priori, faz-se necessário um apanhado geral sobre a 

globalização. Para Santos (2008), no início da história, 

apenas os eventos físicos eram de perspectivas universais, 

como por exemplo os fatores climáticos. Os fatos humanos, 

primeiramente, tiveram uma incidência local, tendo sua 

ampliação lentamente. O processo de internacionalização 

alcança o nível atual de globalização em poucas décadas, 

sendo somente agora que pode se dizer, verdadeiramente, de 

eventos históricos globais. 

Conforme Santos (2008), tanto o nível global quanto o 

nível local do acontecer são interdependentes, 

conjuntamente essenciais ao entendimento do Mundo e do 

Lugar. Desde o nascimento, o acontecimento está inserido 

num sistema que atrai o objeto que ele acabou de habitar, 

essa etapa de acontecimentos é a cristalização da totalidade 

que está em processo de totalização. Ou seja, outros 

acontecimentos, que são levados pelo mesmo movimento, 

inserem-se em outros objetos concomitantemente. Nesse 

conjunto, os acontecimentos reproduzem a totalidade, sendo 

complementares e explicados entre si. Para Santos (2008, p. 

164), “cada evento é um fruto do Mundo e do Lugar ao 

mesmo tempo”. 

A afirmação de Santos (2008) permite compreender o 

processo do café no contexto globalizado, em que se produz 

um café dotado de artifícios, técnicas, exigências e aparatos 

que são de contexto global, num cenário local. O café que se 

produz no município de Patrocínio abarca as características 

globais, mesmo que acontecendo em nível local, embora seu 

destino seja para o nível Mundo. Dessa forma, os níveis 

locais e níveis mundiais estão relacionados no processo de 

produção do café científico globalizado, assim como sua 

comercialização e seu consumo.  
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Seguindo esse raciocínio, de acordo com Santos 

(2008), admite-se que o planeta Terra, como entidade 

material e humana, é uma totalidade, e que, em cada um dos 

seus momentos, se torna a história que é uma totalidade. 

Com a aceleração existente, produto da evolução 

concomitante da ciência, técnica e informação, os 

denominados “momentos” da divisão do trabalho ficaram 

mais numerosos. Não distinguir-se-ia a unidade e a 

diversidade, uma vez que a unidade é o planeta e a história e 

a diversidade são próprias dos lugares.  

Dessa forma, a cada momento histórico, os recursos 

distribuídos de diferentes maneiras e, localmente 

combinados, acarretando uma diferenciação no interior do 

espaço total, conferem, a cada região e lugar, sua 

especificidade e definição particular. A sua significação é 

dada pela totalidade de recursos e muda conforme o 

movimento histórico (SANTOS, 2008). 

Baseado nessa especificidade da região e do lugar, 

compreende-se o café científico globalizado, possibilitando 

sua interpretação desde a etapa de produção, bem como 

negociação, torrefação, comercialização, até chegar na etapa 

do consumo da bebida. É o movimento da história, da 

relação da diversidade com a unidade. 

Na discussão da região e lugar que, para o estudo do 

café, podem ser conceitos menos conflitantes, conforme 

Santos (2008, p. 165-166): 

 
tanto a região quanto o lugar são subespaços 

subordinados às mesma leis gerais de evolução, onde 

o tempo empiricizado entra como condição de 

possibilidade e a entidade geográfica preexistente 

entra como condição de oportunidade. A cada 

temporalização prática corresponde uma 

especialização prática, que desrespeita as 
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solidariedades e os limites anteriores e cria novos. A 

distinção entre lugar e região passa a ser menos 

relevante do que antes, quando se trabalhava com 

uma concepção hierárquica e geométrica onde o 

lugar devia ocupar uma extensão do espaço 

geográfico menos que a região. Na realidade, a 

região pode ser considerada como um lugar, desde 

que a regra da unidade, e da continuidade do 

acontecer histórico se verifique. E os lugares – veja-

se o exemplo das cidades grandes – também podem 

ser regiões (SANTOS, 2008, p. 165-166. Grifos do 

autor). 

 

Ao se tratar dos diferentes períodos (fases) que o café 

promoveu, dentro da história, as épocas se distinguem pelas 

formas de fazer - pelas técnicas. Esses sistemas técnicos são 

compostos por formas de produzir energia, bens e serviços, 

formas de relacionar os homens entre eles, formas de 

informação, formas de discurso e interlocução. 

A tecnologia vem sendo incorporada ao serviço de 

uma produção em escala planetária, sem considerar limites 

de Estados, de recursos e de direitos humanos. 

Absolutamente nada é levado em consideração, como afirma 

Santos (2008, p. 181), “exceto a busca desenfreada do lucro, 

onde quer se encontrem os elementos capazes de permiti-

lo”. E, uma vez instalada, a tecnologia é irreversível, isso 

significa que, quando a inovação é implantada, torna-se 

impossível viver sem ela. As tecnologias são irreversíveis na 

medida em que, inicialmente, são produtos da história, e, 

posteriormente, são elas as produtoras da história por 

participarem intensamente do processo. 

Na atualidade, a frequência e o número de eventos são 

maiores em cada lugar. O espaço geográfico está mais denso 

e complexo. Esse acúmulo de presenças, o aumento de ações 

não cai sobre a Terra de forma aleatória. As informações que 
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formam a base das ações são seletivas, focando atuar sobre 

os lugares onde se possam tornar mais eficazes. É uma lei 

implacável, no mundo em que se almeja a produtividade, o 

lucro é uma consequência do exercício da produtividade 

(SANTOS, 2008). 

Junto com a unicidade das técnicas e a convergência 

de momentos, a mais-valia, no nível global, contribui para 

ampliar e aprofundar o processo de internacionalização, 

alcançando um novo patamar. Para Santos (2008), tudo se 

mundializa (a produção, o produto, o dinheiro, o crédito, a 

dívida, o consumo, a política e a cultura), no qual esse 

conjunto de mundializações em colaborações mútuas, para 

se impor a outra, é merecedor do nome de globalização. 

Tal união da técnica com a ciência vai se dar sob o 

apoio do mercado, em que o mercado, em razão da ciência e 

a técnica, torna-se um mercado global. Os objetos, nesse 

período, tendem a ser, ao mesmo tempo, técnicos e 

informacionais, devido à extrema intencionalidade de sua 

produção e de sua localização, surgindo com informações, 

bem como a informação foi seu principal propulsor. Assim, 

as manifestações geográficas decorrentes de novos 

progressos, não é mais de meio técnico-científico que se 

trata. Essa produção de algo novo é chamada de meio 

técnico-científico-informacional (SANTOS, 2008). 

Dessa forma, os espaços requalificados atendem aos 

interesses dos atores hegemônicos da economia, da cultura e 

da política, além de serem totalmente incorporados à nova 

lógica mundial. Para Santos (2008, p. 239), “o meio técnico-

científico-informacional é a cara geográfica da 

globalização”.  

A especificidade do lugar onde é produzido o café 

científico-globalizado, a partir do novo processo do meio 

técnico-científico-informacional, pode ser explicado por 

Santos (2008, p. 288), em que 
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com a especialização funcional dos subespaços, há 

tendência à geração de um cotidiano homólogo 

graças à interdependência que se estabelece 

horizontalmente. A partir de uma atividade comum, a 

informação necessária ao trabalho difunde-se mais 

fácil e rapidamente, levando ao aumento local da 

produtividade. Isso tanto é válido no campo, quando 

se formam áreas presididas por um ou por vários 

produtos agrícolas combinados, como, também, é 

visível em cidades que se especializam numa dada 

produção industrial ou de serviços (SANTOS, 2008, 

p. 288). 

 

Nesse interim, a cidade de Patrocínio se especializou 

para atender a demandas do café científico-globalizado15. 

Para Santos (2008), o cotidiano homólogo aumenta a 

eficácia política. A informação que se tornou comum não foi 

apenas a das técnicas de produção, mas a das técnicas de 

mercado. Com os mesmos interesses, cria-se a solidariedade 

ativa, que se manifesta em forma de expressão comum, 

erigindo, assim, uma ação política, a qual, em diversos 

casos, é orientada apenas para um interesse particular e 

específico, geralmente, o da atividade hegemônica daquele 

lugar. 

No caso do município de Patrocínio, atualmente 

(2016), tem a economia baseada, principalmente, na 

agricultura, com destaque para a produção do café com área 

plantada, em 2014, de 35 mil hectares, seguido pela cultura 

da soja, com 13 mil hectares e milho, com 10 mil hectares 

plantados (Gráfico 1).  

 

 

                                                 
15 Termo utilizado por Frederico (2013). 
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Gráfico 1: Área plantada das principais produções agrícolas do 

município de Patrocínio (MG) no ano de 2014.  

 
Fonte: IBGE, 2016. Org.: Veríssimo, T. O. (2016). 

 

A produção de café no município de Patrocínio 

iniciou-se em larga escala a partir de 1970, mas obteve 

crescimento expressivo após 1990, período em que a 

tendência de especialização se inicia entre os produtores de 

café na busca pelo aumento do valor da produção e impacto 

no mercado. A partir desse período, teve aumento da 

produção cada vez mais crescente, conforme dados do 

gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Produção de café do município de Patrocínio 

(MG) dos anos 1990 a 2014. 

 
Fonte: IBGE, 2016. Org.: Veríssimo, T. O. (2016). 

 

O crescimento da produção de café no referido 

município, ocorreu, com mais intensidade, em 1990, 

passando de 14.104 mil toneladas para 63.328 mil toneladas 

em 2014. De acordo com a Associação dos Cafeicultores da 

Região de Patrocínio (ACARPA, 2015), a cafeicultura gera, 

no município de Patrocínio, em torno de 20.000 empregos 

diretos e indiretos e contribui com aproximadamente 70% da 

economia do município.  

Em Patrocínio, existem 670 produtores e 750 

propriedades produtoras. Por meio das cooperativas e 

associações é que os pequenos e médios produtores 

conseguem se inserirem no mercado competitivo, 
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aumentando produtividade, qualidade e certificação16. Para 

atender a demanda da produção, o município possui o maior 

polo de armazenamento de café da região do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, representando 15% da produção 

nacional armazenada. Da produção municipal, 80% é 

destinada para exportação e 20% para o mercado nacional 

(ACARPA, 2015). 

Importante ressaltar que Patrocínio conta com duas 

cooperativas e três associações ligadas ao setor cafeeiro: 

Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado 

(EXPOCACCER); Cooperativa de Patrocínio (COOPA); 

Associação dos Cafeicultores da Região de Patrocínio 

(ACARPA); Conselho dos Cafeicultores do Cerrado 

(CACCER)17; e Associação dos Pequenos Produtores do 

Cerrado (APPCER). Com essas organizações, somadas às de 

outros municípios da Mesorregião Geográfica do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, foi possível obter o reconhecimento 

nacional e internacional com o certificado de “Café do 

Cerrado”, que, a partir de 2011, mudou a denominação para 

“Região do Cerrado Mineiro” (SOUZA, 2012). 

Na especialização de Patrocínio para o setor cafeeiro, 

os formatos de produção e comercialização são 

transformados pela tecnologia, novas formas tecnológicas de 

se produzir e pelas novas formas de relações entre 

produtores e consumidores. O meio técnico-científico-

informacional, então, aparece como a nova face do espaço e 

                                                 
16 O café é uma das culturas que mais possui certificações no mundo e 

entre as certificações há uma preocupação com a qualidade do produto 

em termos de aroma e sabor. Os atributos de qualidade incluem 

características físicas, como origem, variedade, cor e tamanho, além de 

fatores como, questões sociais e ambientais. 
17 O CACCER, a partir do ano de 2011, tornou-se a Cerrado Mineiro 

(Federação dos Cafeicultores do Cerrado) após a obtenção do selo de 

Denominação de Origem da Região do Cerrado Mineiro. 
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do tempo. Instalam-se, dessa forma, as atividades 

hegemônicas, aquelas que possuem relações mais 

longínquas e estão inseridas no comércio internacional, 

fazendo com que determinados lugares se tonem mundiais 

(SANTOS, 2013). 

Nessa lógica, a produção do café científico-

globalizado é resultado dos avanços nas relações ciência e 

produção, mais a técnica e informação, do meio técnico-

científico-informacional, já que, nesse novo meio 

geográfico, que inclui a ciência, tecnologia e informação, 

instala-se outro novo sistema de natureza, a natureza 

artificializada. A produção depende dos artifícios, tais quais 

sejam subordinados aos objetivos desses artifícios. Santos 

(2013) diz que houve uma substituição, não havendo mais a 

produção de um trabalho intelectual sobre a natureza natural, 

mas sim um trabalho intelectual vivo sobre um trabalho 

intelectual morto, correspondendo à natureza artificial.  

Ao normatizar o mercado mundial de determinadas 

mercadorias, a lógica das commodities pressiona os agentes 

locais ou da região, tais como os produtores, 

transportadores, comerciantes e empresas locais, 

submetendo-os aos ditames dos agentes que atuam em rede 

na escala mundial, que são as firmas exportadoras e 

importadoras (tradings), os conglomerados alimentícios e 

especuladores financeiros, o que pode acarretar em 

vulnerabilidade produtiva local. O caso do café, tem-se o 

poder das grandes empresas importadoras e firmas 

torrefadoras, localizadas nos principais países e regiões 

importadores e consumidores, denominados de “cadeia 

mundial da commodity café”, bem como as variações de 

preços provocadas pelas especulações financeiras 

(FREDERICO, 2013). De acordo com o autor, o café é, 

atualmente (2016), a segunda maior commodity mundial em 

valor de mercado, perdendo somente para o petróleo, sendo 
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cultivado em 50 países e consumido em dezenas de outros, é 

uma das commodities agrícolas mais antigas e que 

contribuíram para a expansão da economia mundial. 

O café, há mais de um século, é um dos carros-chefes 

da economia agrícola do Brasil, responsável pela maior 

exportação no mercado mundial (1/3 do café produzido no 

mundo), seguido pela Colômbia e pelo Vietnã. Então, o café 

se tornou uma commodity, podendo ser vendido em bolsas 

de valores pelo mundo, sofrendo alternância de valores e 

susceptível às mais variadas situações de mercado. 

Na década de 1990, após o fim dos Acordos 

Internacionais do Café (AIC), quem passou a controlar o 

mercado mundial de café foram as empresas torrefadoras e 

de moagem e as tradings. Dessa forma, as antigas 

negociações interestatais sobre quotas e preços foram 

substituídas pelas relações comerciais, o acesso a 

informações estratégicas e o jogo de poder estabelecido por 

essas empresas (FREDERICO, 2013).  

É preciso compreender as funções que as empresas 

exercem no mercado cafeeiro mundial, Frederico (2013) 

explica como as empresas desenvolvem papéis que atuam de 

formas diferentes. As empresas torrefadoras preocupam-se 

na torrefação, inovação, desenvolvimento de novos produtos 

e a divulgação e vendas de suas marcas produzidas. Já as 

tradings exercem basicamente os serviços de importação, 

logística, armazenamento de café verde, tendo suas 

participações cada vez maiores na exportação pelos países 

produtores e no mercado financeiro.  

Com finalidade de evitar os riscos de queda do valor e 

aumentar a renda, o café se insere na denominada agricultura 

científica globalizada. O café científico globalizado, em seu 

estágio supremo de internacionalização do modo de 

produção capitalista, caracteriza-se por, pelo menos, três 

variáveis, apontadas por Frederico (2014), que são: a 
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hegemonia da ideologia e das políticas neoliberais; a 

financeirização nas esferas públicas e privada; e a 

informação. Essas variáveis só podem se tornar existências 

em lugares, nos espaços em que se realizam concretamente.  

A lógica financeira tem prevalecido sobre as lógicas 

econômicas, ao se autonomizar diante das sociedades e da 

economia e ao impor suas normas de rentabilidade às 

empresas e aos estados (FREDERICO, 2014, p. 58). O fato 

de extinguir os AIC, o café sofre crescente aumento com as 

especulações em bolsas de valores dos preços do café. Como 

o autor coloca, por se tratar de uma cultura perene, com 

bianualidade nas safras, sendo sensível a intempéries 

climáticas, como a seca, geada e granizo, bem como doenças 

(ferrugem), causa grande instabilidade nos preços, atraindo 

os especuladores. Como explica Frederico (2014, p. 58): 

 
o grande volume de contratos de café negociados 

pelos agentes corporativos (traders, torrefadores, 

bancos, fundos de investimento) promove uma 

grande volatilidade dos preços em curto espaço de 

tempo. Quando há uma tendência de queda dos 

preços, os contratos futuros são vendidos e 

recomprados novamente alguns meses depois a 

preços menores, possibilitando, aos agentes 

corporativos, a obtenção de uma margem de lucro 

puramente especulativa (FREDERICO, 2014, p. 58). 

 

Para Frederico (2014), a informação é a terceira 

característica da cafeicultura científica globalizada, as 

negociações podem ser feitas por agentes localizados em 

diferentes países, tendo o risco da volatilidade do preço 

físico do café. A circulação de informações sobre a produção 

recorde ou incidente político em determinados locais 

produtores pode criar essa situação de volatilidade nas 
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cotações, porque os operadores dos mercados futuros podem 

começar a comprar ou vender tudo de uma só vez seus 

ativos, promovendo uma alta ou queda nos valores em curto 

prazo. 

As tecnologias informacionais vão além das 

negociações de mercado, estando presentes no momento da 

produção do café. O resultado de aperfeiçoamentos das 

tecnologias da informação foi difundido, sendo usado nas 

lavouras de café, como é o caso da biotecnologia, a 

agricultura de precisão, monitoramento climatológico, 

criação de bancos de dados (FREDERICO, 2014). 

Dessa forma, o café científico-globalizado incorpora 

as características de modernização da agricultura brasileira, 

as tecnologias desenvolvidas para a produção agrícola, a 

biotecnologia, o manejo e práticas de cultivo, as relações de 

trabalho, a legislação brasileira, as certificações e as 

exigências dos compradores espalhados pelo mundo. O novo 

café do século XXI, como o produzido no município de 

Patrocínio, ainda está em fase de transformação, com 

tendências de se aperfeiçoarem e valorizarem cada vez mais, 

conforme as novas demandas de mercados consumidores. 

 

A certificação do café do Cerrado Mineiro 

 

Dentro dos moldes do mercado atual, a partir das 

novas demandas e exigências dos consumidores de café, os 

produtores de café precisaram buscar novas formas de 

produção e obtenção de um produto com alto padrão de 

qualidade e valor agregado. Essas atitudes foram tomadas 

por parte deles quando se viram desvalorizados e ofuscados 

no mercado no final da década de 1980, quando o Instituto 

Brasileiro do Café (IBC) foi extinto e houve a 

desregulamentação de mercado do café. 

A desregulamentação do café no mercado 
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internacional criou um espaço de competição de preços e 

vendas entre os produtores de café, como o Brasil, Colômbia 

e Vietnã, em que os preços eram o principal alvo dos 

compradores, prejudicando os produtores, principalmente os 

pequenos. Ao mesmo tempo que a competição criou uma 

desvantagem econômica para os cafeicultores, abriu espaço 

para uma concorrência em busca da melhoria de qualidade e 

reconhecimento da mesma, como forma de unirem aspectos 

diferenciais nos seus produtos.  

O café produzido na Região do Cerrado Mineiro, onde 

se encontra o município de Patrocínio, desde o período em 

que se iniciou a sua produção na década de 1970 foi 

considerado um café de qualidade, entretanto, os preços não 

eram diferenciados. Apenas a qualidade era um fator que 

facilitava a venda do produto no momento de crise que se 

passavam com o fim dos AIC, nos quais os compradores 

negociavam preços (buscando os menores), comprando café 

de qualidade a baixas cotações. 

Uma das propostas dos cafeicultores para superarem o 

momento e conseguirem reverter a situação, foi pela 

organização entre eles. O sistema de cooperativas e 

associações fazia com que a maioria deles, conforme os 

dados obtidos das instituições pesquisadas, interessassem-se 

em formar grupos consolidados que pretendiam serem 

reconhecidos pela sua qualidade superior, a fim de 

valorizarem seus cafés.  

A certificação do Café do Cerrado surgiu com esse 

intuito de promover o café produzido na região demarcada 

por lei e alavancar as vendas e os preços. Por meio das 

organizações como as cooperativas e associações, tendo 

como principal a ACARPA, com sede na cidade de 

Patrocínio, as providências tomadas foram em busca pela 

certificação. 

Conforme Morais (2006), nesse momento de crise, era 
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fundamental buscar uma estratégia que tirasse proveito da 

qualidade diferenciada da região, juntamente com os 

resultados das particularidades locais, que não eram 

aproveitadas, como até mesmo os produtores de outras 

regiões notavam. A estratégia, então, foi pensada em buscar 

uma certificação que se baseasse na origem do café, 

associada à qualidade natural do produto. De acordo com o 

autor, se bem administrada, poderia se ocasionar na 

diferenciação de preço, como se fosse prêmio extra ao 

produtor.  

Para Morais (2006), com tais estratégias estabelecidas, 

a próxima questão era colocá-las em prática, mesmo sendo 

vista com desdenho por produtores de outras regiões. 

Perante ao desestímulo, os responsáveis pela iniciativa não 

se desanimaram e seguiram com o projeto, tomando corpo a 

partir de divulgação na mídia, tanto local, quanto nacional, 

procurando sempre estarem em notícias e reportagens de 

variados meios de comunicação para ganharam visibilidade, 

mostrando que superaram as dificuldades naturais e 

obtiveram um alto padrão de qualidade. 

Ainda, conforme o autor, por iniciativa da ACARPA, 

foi realizado o primeiro seminário de café na região, em 

1991, baseado em outros eventos elaborados pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e pela 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

(EPAMIG), tendo um resultado positivo, com grande 

participação, mostrando o interesse dos produtores da 

região. Outro fator que incentivou o café do Cerrado no 

mercado, foi a queda na qualidade do café no restante no 

país, incomodando grandes multinacionais importadoras do 

café brasileiro, como a italiana ILLY, que se constituiu como 

uma grande produtora de saches para café expresso no 

mundo. Como o café brasileiro era utilizando para formar o 
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blend18 desses produtos, a variação na qualidade estava 

afetando negativamente o produto final. 

Como esse fator estava dificultando o fornecimento de 

bons cafés, a ILLY enviou técnicos e compradores para a 

região do Cerrado, devido ao fato de terem informações da 

qualidade do café que se tinha, com a intenção de realizar 

um levantamento. A empresa promoveu concurso de 

qualidade de café, com premiações que animaram os 

produtores na busca pela melhoria dos seus cafés (MORAIS, 

2006, p. 65). 

Assim, as empresas compradoras criaram um 

mecanismo de produção e comercialização que diminuísse a 

irregularidade do fornecimento de café, além da garantia de 

qualidade. A ACARPA apoiou o concurso que premiava os 

dez primeiros colocados, nos quais os interessados em 

participar enviavam amostras aos centros avaliadores, 

totalizando em 130 participantes, em que, conforme Morais 

(2006), 83 cafeicultores eram da região, e o primeiro 

colocado do concurso era proveniente da mesma e mais 

outros sete ficaram entre os dez primeiros colocados. Esse 

resultado obtido foi uma excelente forma de divulgação e 

confirmação da qualidade do café do Cerrado. A partir desse 

impulso, surgiu a ideia de formar um grande conselho que 

abarcasse todas as associações de cafeicultores da região, 

tanto as que existiam, como as novas surgidas com a mesma 

finalidade. 

Para Saes et al. (2004), pesquisadores da área da 

Economia, seria uma forma de incentivá-los a investir na 

busca pela qualidade, mostrando a eles que seriam 

remunerados pela elevação da qualidade do café, obtendo 

um resultado compensatório, em termos do custo com a 

rentabilidade pela agregação de valor. O CACCER surge em 

                                                 
18 Mistura de cafés. 
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1992, com sede na cidade de Patrocínio, reinventado o 

agronegócio café, em que as ações se pautam em atingir o 

objetivo bem determinado, como valorizar a qualidade do 

café produzido na região. O conjunto de características 

climáticas, como o relevo, a altitude, dentre outros fatores 

físicos, fez com que a região produzisse cafés de qualidade, 

necessitando sua valorização no mercado. As ações do 

CACCER, para alcançar o objetivo, partiram do marketing 

do produto de sua região e assessoramento técnico e 

comercial aos produtores. O CACCER se tornou um 

símbolo de qualidade e agregação de valor na cafeicultura 

brasileira.  

Diante dessa desregulamentação do café e da vontade 

de elevar os preços do produto, surgiu a Indicação 

Geográfica do Café do Cerrado, no ano de 2005, como 

colocado por Ortega e Jesus (2011, p. 314): 

 
Uma das respostas do setor produtor a essa realidade 

foi organizada no Cerrado Mineiro. Constituído pelos 

cafeicultores, por meio de suas associações de 

produtores municipais, o (CACCER) buscou o 

reconhecimento/agregação de valor do Café do 

Cerrado. Assim, ainda em 1999, entrou com um 

processo no Inpi – Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual, para o reconhecimento de Indicação 

Geográfica, obtendo-a em 2005, cujo 

reconhecimento de Indicação de Procedência do 

produto permitiu ao Caccer emitir certificação de 

Procedência Café do Cerrado. Desde então, cabe ao 

Caccer atestar a qualidade da produção de seus 

filiados que atendam às especificações exigidas por 

algumas empresas certificadoras, na primeira região 

de origem produtora de café demarcada no país 

(ORTEGA; JESUS, 2011, p. 314). 

 



192 

De acordo com os autores, o Café do Cerrado passa a 

possuir uma das principais certificações para o mercado 

global. A região foi demarcada pelo INPI e pela Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). Posteriormente 

a essa conquista, o próximo passo dos cafeicultores do 

Cerrado Mineiro é obter a Denominação de Origem. Além 

das certificações como do café, no Brasil, existem apenas 

outras destinadas para o vinho, o qual serviu de inspiração 

para o café. 

O modelo organizacional da representação de 

interesses da cafeicultura do Cerrado Mineiro foi 

fundamental para viabilizar a constituição de uma estrutura 

governamental que possibilitou estabelecer uma regulação 

privada de grande êxito para inserção nos mercados 

nacionais e internacionais mais exigentes. Tal organização 

pode ser vista como uma nova etapa do associativismo rural 

no Brasil, na qual os agricultores se organizam em função do 

produto em que se especializaram, criando uma 

representatividade dos interesses rurais por meio de 

entidades representativas especializadas (ORTEGA; JESUS, 

2001). 

Ortega e Jesus (2011) assinalam que, ao analisar o 

caso do Café do Cerrado em Minas Gerais, reconhece-se que 

o sucesso da atividade cafeeira na região está ligado à 

constituição de um arranjo produtivo territorial rural, bem 

institucionalizado, inserindo-se no mercado nacional e 

mundial, que é cada vez mais expressivo. É sabido que a 

certificação traz uma maior competitividade da cafeicultura 

do Cerrado Mineiro nos mercados internacionais mais 

exigentes, como também agrava situações de desigualdade 

entre os produtores nas condições de produção e sociais, 

com o aumento da tecnologia e mecanização, 

principalmente, na colheita. 

O café científico-globalizado, como o produzido em 
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Patrocínio, preocupa-se em reforçar a sua singularidade, 

sendo o seu diferencial a diversidade do Lugar, na visão de 

unidade do Mundo, conforme foi tratado por Santos (2008). 

Nesse contexto, o café da Região do Cerrado Mineiro ganha 

sua particularidade, além de agregar valor pelo consumidor, 

por meio de sua diversidade local, perante à totalidade do 

mercado mundial constituído. Dentro dessas concepções de 

avanço das tecnologias informacionais, além de novas regras 

de mercado e relações de produção, o café se territorializa 

em Patrocínio, especializando o município em sua produção, 

assim como o torna a Capital do Café. 

Ao se caracterizar a região, ampliando a visibilidade 

de sua singularidade e especialização na produção de café, 

Frederico (2014) diz que se trata da combinação em cada 

região de fatores como: qualidade e quantidade das forças 

produtivas; das relações de produção específicas; de 

diferentes composições orgânicas do capital; de relações de 

poder; de normas próprias; do marketing regional; da 

eficiência logística e distâncias temporais; características 

fisiográficas; e heranças sociopolíticas. Fatores esses que se 

encontram na região do Cerrado Mineiro. 

Avançando ainda mais para a especificação do produto 

da região, o café obteve a Denominação de Origem da 

“Região do Cerrado Mineiro”, no ano de 2011 (SOUZA, 

2012).  

Conforme o próprio Cerrado Mineiro (2016), 

Denominação de Origem é um território demarcado por 

produzir um produto que possui características únicas e que 

não são possíveis de serem encontradas em outro lugar, 

reconhecida pelo INPI. Nessa região, produz-se café com 

identidade e alta qualidade, resultantes da combinação de 

clima, solo, relevo, altitude e ‘saber fazer’ de sua gente. 

No evento organizado pela Federação do Café do 

Cerrado Mineiro, na sede da fazenda experimental da 
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EPAMIG de Patrocínio, onde se encontra o Centro de 

Excelência do Café (CEC), no mês de maio de 2016, 

chamado Encontro de Inovação e Tecnologia para a 

Cafeicultura do Cerrado Mineiro, na estação de campo sobre 

a certificação de origem e qualidade, o representante e 

engenheiro agrônomo, em sua apresentação, apontou 10 

motivos para o produtor se credenciar à Região do Cerrado 

Mineiro: 1- uso exclusivo do selo de origem e qualidade, 

que é diferente de certificação da produção, por possuir 

rastreabilidade das sacas seladas; 2- controle de qualidade e 

rastreabilidade dos lotes certificados, que precisam atingir 

nota mínima na bebida 80, conforme método adotado pela 

Specialty Coffee Association of America (SCAA)19; 3- 

promoção da origem do produtor, que são informações 

contidas no selo para a exportação, possibilitando de 

localizar a commodity, criando uma identidade do café e do 

produtor, além de fixarem uma placa na propriedade 

produtora de identificação; 4- criação de uma página de 

internet exclusiva com informações, imagens do produtor e 

da fazenda, geolocalização e história do produtor; 5- 

controle e proteção de origem do café produzido, como 

forma de prevenção da pirataria, que se chega a 30% do 

café, de acordo com as estimativas, evitando a mistura do 

café do Cerrado Mineiro com o de outra região, tornando o 

Cerrado Mineiro como reserva de mercado; 6- diferenciação 

e posicionamento de mercado dos produtos com o selo 

recebido; 7- participação das ações de marketing da 

Federação, por meio de atuações na mídia, nas feiras e 

eventos nacionais e internacionais, e estratégias de 

promoção; 8- incentivo de participação de projetos variados, 

que incentivam o desenvolvimento tecnológico e produtivo, 

                                                 
19 Organização norte-americana ligada à indústria do café, originando os 

cafés especiais na década de 1980. 
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bem como a melhoria nos negócios administrativos; 9- 

representação política e institucional, desenvolvendo 

políticas públicas e defesa de interesses; e 10- valorização da 

região, com plano de desenvolvimento e sustentabilidade da 

região. 

A preocupação da sustentabilidade está atrelada aos 

interesses econômicos dos proprietários, para que suas 

plantações consigam produzir e manter a produtividade por 

maior tempo, não degradando o solo para evitar haver 

consequências prejudiciais para a rentabilidade da lavoura. 

Outro fator é a divulgação de propriedades que se 

preocupam com o meio ambiente, tornando tais atitudes 

formas de estratégias de marketing para o mercado. 

Todos os produtores de café que possuem suas 

propriedades dentro da delimitação do território da Região 

do Cerrado Mineiro podem se cadastrarem e credenciarem 

na Federação, porém, a certificação e obtenção do selo de 

origem nas sacas de cafés necessitam corresponderem aos 

requisitos mínimos de qualidade. Esse selo é um QR code, 

como se fosse um código que permite obter toda a 

identificação do café. 

Dentre os requisitos que os produtores precisam 

preencher, conforme Cerrado Mineiro (2016), são: 

- As fazendas produtoras devem estar na área 

delimitada Cerrado Mineiro; 

- Altitude mínima de 800 metros; 

- Coffea arábica é a espécie oficial; 

- O produtor deve ser cooperado ou associado a uma 

das 9 cooperativas e/ou 7 associações filiadas à Federação 

dos Cafeicultores do Cerrado e estar em dia com suas 

obrigações junto à Federação; 

- Lotes com qualidade mínima de 80 pontos, baseados 

na metodologia da Associação Americana de Cafés 

Especiais (SCAA); 
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- Termo de responsabilidade de boas práticas e respeito 

às leis brasileiras assinado; 

- Os lotes devem estar depositados nas cooperativas 

filiadas ou em armazéns credenciados; 

- Apenas a sacaria oficial da Região do Cerrado 

Mineiro, identificada com o Selo de Origem e Qualidade, 

deve ser usada. 

O papel da Federação é de representar a origem, os 

produtores e os produtos da Região do Cerrado Mineiro; 

controlar a origem e qualidade dos produtos e da utilização 

da Denominação de Origem – Região do Cerrado Mineiro; 

promover a região, os produtores e os produtos, não visando 

à lucratividade. O propósito da Federação é integrar, 

desenvolver e conectar as pessoas, influenciando a 

transformação e a evolução da cultura do café, propiciando 

as pessoas envolvidas no mundo do café a fazerem mais e 

melhor (CERRADO MINEIRO, 2016). 

Para a Cerrado Mineiro (2016), quando se diz integrar, 

desenvolver a região, é no sentindo de dar uma postura 

inovadora, focada no futuro dos produtores e da região, 

alegando que o culto ao café e a sustentabilidade são um 

movimento. E, ao desenvolver, incentivar o pensamento 

grande e criar novas regras para produzir e fazer negócio, 

criando relevância para a região e garantindo a promoção da 

certificação de origem, gerando e capturando valor, atinge-se 

o objetivo da nova tendência da cafeicultura. Ao conectar, 

aproximar e gerar relacionamentos, tem-se o intuito de 

promover a conexão direta da região e dos produtores junto 

às empresas torrefadoras e consumidores de café, 

valorizando, reconhecendo e conectando suas habilidades. 

A partir da visão divulgada pela Federação, consegue-

se abstrair a intenção e importância dada à região, no sentido 

de alavancar os preços do café por meio da promoção e 

divulgação da qualidade. Pela Federação, diminui-se os 
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intermediários nas negociações dos cafés com os corretores 

e agentes, fazendo com que o produtor consiga manter boa 

parte dos lucros conquistados. 

Dentre os destaques da produção cafeeira no 

município de Patrocínio, tem-se o aumento do valor da 

produção gerada pelo café. De acordo com o IBGE (2016), 

no ano de 2010, a produção de café atingiu 263.792 mil 

reais, e, no ano de 2014, saltou para 480.018 mil reais. O 

fato de o salto do valor da produção do ano de 2010 para o 

ano de 2014 ser de quase o dobro, justifica-se pela 

especialização do município na produção de café, bem como 

a agregação de valor ao produto. O café do município, que 

compõe à Denominação de Origem da Região do Cerrado 

Mineiro, cria um impacto significativo nos valores de 

mercado. 

Com a alta valorização do produto, o valor da 

produção se encontra no atual patamar, devido ao aumento 

da qualidade do café gerado, juntamente com as 

certificações. Para constatar tal situação, no ano de 2014, 

foram produzidas 63.328 toneladas de café em 35.182 

hectares, já no ano de 2010, foram 60.228 toneladas em 

30.114 hectares. Se, ao analisar o tamanho da área destinada 

à colheita em relação à quantidade produzida no ano de 

201420, encontra-se uma produtividade 29,72 sacas por 

hectare, comparado ao ano de 2010, que se teve uma média 

de 33,33 sacas por hectare, verifica-se que o valor agregado 

da produção, basicamente, foi duas vezes maior. 

Nesse sentido, o café de Patrocínio é referência de 

                                                 
20 No ano de 2014 tiveram a pior safra dos últimos 5 anos, com baixo 

rendimento das lavouras em consequência de fatores climáticos 

inesperados ocorridos no período de floração, formação e maturação dos 

frutos. O clima surpreendeu os cafeicultores com longo período de 

estiagem e menor quantidade de precipitação do que a média prevista. 
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novas práticas e organizações dos produtores de café. O 

município tem seu destaque no mercado nacional e 

internacional, por meio das suas instituições do setor 

cafeeiro, com suas sedes instaladas no município, pela 

certificação do café produzido e pelo seu reconhecimento e 

sua influência na cafeicultura, acarretando em valorização da 

produção e comercialização mais rentável. 

 

Considerações Finais 

 

O arranjo produtivo e organizacional formado para o 

café no município de Patrocínio, com abrangência para toda 

a Região do Cerrado Mineiro, está pautado no contexto 

histórico de ocupação do café em Patrocínio e dos seus 

cafeicultores em busca de se firmarem como responsáveis 

pela valorização e fama da elevada qualidade do café 

produzido. Ao se tornar um município altamente 

especializado no setor cafeeiro, mostra como a globalização 

foi e é capaz de transformar regiões e lugares especializados 

em determinadas atividades para suprirem as necessidades 

do mercado globalizado. O contexto exigente para 

determinados produtos, e, no caso o café, fez com que as 

relações de trabalho, mercado e produção fossem 

modificadas em Patrocínio a fim de acompanharem o ritmo 

globalizante que rege o mundo. 

A atividade cafeeira de Patrocínio adotou as novas 

formas de produção, com inserção de técnicas, 

equipamentos e práticas organizacionais que incorporam o 

meio técnico-científico-informacional em todas as etapas, 

desde a produção, até a comercialização. O modelo moderno 

de se produzir e comercializar o café foi atentamente aderido 

pelos produtores, cooperativas, associações e empresas 

ligadas ao setor. 

No momento de produção do café, começando pela 
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sua plantação, instalação de equipamentos e maquinários 

para a colheita, além da forma de beneficiamento, são etapas 

que adotaram as características globalizantes, por todos os 

tipos de produtores, por meio de investimentos próprios, 

créditos, apoio do governo municipal ou ações coletivas 

entre eles. A inserção de tecnologia e manejo, para obter 

maior rendimento e qualidade na produção, o tratamento 

adequado para manter as propriedades exclusivas do grão 

durante o momento em que é beneficiado, além sua 

armazenagem e comercialização, passando por empresas 

nacionais e internacionais, até o destino final, é resultado de 

trabalho entre os produtores, pesquisadores e empresários do 

café. 

Nesse sentido, a cafeicultura foi altamente 

especializada no município de Patrocínio, sediando as 

principais empresas ligadas ao setor na região do Cerrado 

Mineiro, visando agregar valor ao café, a excelência na 

qualidade e reconhecimento de um produto exclusivo, 

difundido pelo mundo com sua certificação e selo de 

denominação de origem. A globalização é responsável por 

fazer com que a região se tornasse referência, assim como o 

produto chegasse aos diversos países em que é consumido, 

apreciado pela sua exclusividade e características peculiares.  
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A SOCIEDADE DE CONSUMO: NOTAS 

MUSICAIS QUE REGEM A VIDA HUMANA21 
 

Hugo Roberto Duarte Ramos 

Vera Lúcia Salazar Pessôa 

 

 

Introdução 

 

As transformações ocorridas no campo brasileiro, a 

partir da segunda metade do século XX, intensificaram e 

reorganizaram a relação campo-cidade através do mundo 

globalizado. O país e o mundo entraram em um período 

ainda não vivido na história da humanidade. O campo e a 

cidade se reconfiguraram. O desenvolvimento industrial e o 

Modo de Produção Capitalista (MPC) impuseram uma nova 

forma de vida e a relação homem-natureza passaram por 

transformações significativas. A população mundial cresceu, 

tanto pelo processo de migração como emigração, 

favorecido pelos avanços do transporte e desenvolvimento 

de infraestrutura. Porém, o essencial ao movimento 

migratório é a origem campo-cidade, levando à urbanização. 

A modernização/industrialização do campo 

proporcionou maior produtividade em áreas menores. A 

agricultura passa a se beneficiar dos progressos científicos e 

tecnológicos da expansão oriunda das políticas públicas. A 

modernização da agricultura assegura uma produção maior 

sobre porções de terras menores, os progressos da química e 

da genética, juntamente com as novas possibilidades criadas 

                                                 
21 Dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia 

da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão em 3 de abril de 

2014. 
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pela mecanização, multiplicam a produtividade agrícola e 

reduzem a necessidade de mão de obra no campo. A 

urbanização ganha, assim, novo impulso, e o espaço do 

homem, tanto nas cidades como no campo, vai se tornando 

um espaço cada vez mais instrumentalizado, culturizado, 

tecnificado e, cada vez mais, trabalhado segundo os ditames 

da ciência (SANTOS, 1988, grifo nosso). A modernização 

do campo desapropriou pessoas que buscavam nas cidades o 

que lhes foi tirado no campo. 

A parcela que resiste no campo, os agricultores 

camponeses, têm no seu dia a dia a relação homem-natureza 

mais próxima. Essa relação torna-se característica 

importante no seu modo de vida, no modo de produção e 

ocupação do espaço. Embora estejam integrados aos 

mercados capitalistas, têm como fundamentação o trabalho 

familiar, não sendo o trabalho assalariado à base de sua 

organização social. Suas relações se concretizam mediante a 

tríade: propriedade, trabalho e família. Esses agricultores 

camponeses são de grande destaque por serem responsáveis 

pela produção de alimentos para a cesta básica brasileira, os 

alimentos são produzidos em pequena escala e, em grande 

maioria, livre de agrotóxicos. Lutam, persistem e resistem 

para permanecer na terra, para preservar sua cultura, sua 

identidade, o direito à vida e ao trabalho de acordo com as 

raízes locais.  

O rural se transforma, torna-se moderno com a 

inserção de novos produtos que o mercado oferece, porém 

ainda permanece com alguns elementos característicos 

básicos de seu modo de vida. Esta nova incorporação de 

elementos urbanos no rural é denominada, por Endlich 

(2010), Graziano da Silva e Del Grossi [199-] e Rua 

(2005;2006) como novo rural. Esse novo rural é 

característico da globalização, pois é um fator preponderante 

na articulação entre cidade e campo, facilitado pela 
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expansão da malha rodoviária, o acesso aos meios de 

comunicação tais como a TV, a internet e o telefone celular, 

que trouxeram a possibilidade de estar onde não se pode ir e, 

ao mesmo tempo, estar em vários lugares no mesmo 

momento. 

Nesse embate, são transmitidos modelos de 

comportamentos que nos induzem ao consumo, subordinam 

e transformam a cultura, interferem na vida cotidiana, 

transformando as relações culturais estabelecidas ao longo 

da construção histórica, impondo uma cultura individualista 

e compulsiva. O campo adere a hábitos da cidade e do modo 

de vida urbano, ou seja, a vida rural levará a marca do 

urbano, à medida que sofre influência das cidades através do 

contato, da comunicação e  dos investimentos efetuados por 

agentes urbanos no campo.  

O objetivo deste capítulo é discutir os conceitos da 

sociedade de consumo, os meios difusores universais para 

sua inserção nesta sociedade, destacando como a publicidade 

se apropria dos meios de comunicação para difusão da 

ideologia do consumo como parte da dissertação de 

mestrado, intitulada: “Urbanidades no rural: as 

transformações na Comunidade Macaúba/Catalão (GO)i, 

para compreender como a cultura de massa impõe a 

necessidade do consumo, discutindo a interferência dos 

produtos do mundo moderno no cotidiano do agricultor 

camponês após a modernização agrícola, suas mudanças 

desde a organização social, cultural e valorização do modo 

de vida urbano. 

O capítulo está estruturado em dois itens, além da 

Introdução e das Considerações Finais. No primeiro item: 

“Sociedade de consumo: necessidades e desejos”, fizemos 

uma discussão sobre o que significa o consumo e como a 

sociedade se insere nesse contexto. No segundo item: “O 

poder midiático: inserção e imposições do consumo”, 
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procuramos mostrar como os meios de comunicação 

interferem no consumo para compreender as transformações 

ocorridas na Comunidade Macaúba. 

 

Sociedade do consumo: necessidades e desejos 

 

A expressão sociedade do consumo tem origem a 

partir de 1920, e se popularizou entre as décadas de 50 e 60 

do mesmo século. A discussão que permeia sobre a 

sociedade do consumo, de acordo com Padilha (2006), parte 

de alguns autores com um referencial marxista, cuja linha de 

estudo critica o capitalismo e o consumo como fatores da 

alienação humana. E de outra vertente, autores que partem 

da crítica aos marxistas de forma a fazer um elogio a essa 

sociedade do consumo, defendem a teoria da satisfação das 

necessidades e o favorecimento da autonomia do indivíduo. 

Outros concordam com a análise marxista, porém dizem que 

o consumo seria democraticamente comum a todos, e 

consideram exagero falar que os consumidores são seres 

passivos, facilmente dominados pela publicidade, ou seja, 

alienados. Mas é na publicidade e em parte da literatura 

sobre o tema que diz que o consumo está ligado à felicidade, 

ao prazer e à satisfação das necessidades, germinado 

inquietações que permeiam aos críticos. 

O termo sociedade de consumo se refere a um 

consumo estritamente materialista e eleva o dinheiro como 

objeto superior à vida humana. O dinheiro na sociedade do 

consumo, para Padilha (2006), possui caráter de comprar 

tudo, de se apropriar de demais objetos, sendo a única 

mercadoria que pode ser trocada universalmente por 

qualquer outra. É o elemento que define o poder das pessoas 

a partir do dinheiro que estas possuem. Entre seus 

princípios, o lema da sociedade do consumo é viver em um 

mundo de abundância democrática, mas que jamais fora 
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democrático como expõe Baudrillard: 

 
[...] a sociedade de consumo, no seu conjunto resulta 

do compromisso entre princípios democráticos 

igualitários, que conseguem aguentar-se com o mito 

da abundancia e do bem estar, e o imperativo 

fundamental de manutenção de uma ordem de 

privilégios e de domínio (BAUDRILLARD, 1969, p. 

57). 

 

A essa crítica, a citação elucida o pensamento de 

Baudrillard (1969, p. 103), “todos são iguais perante os 

objetos enquanto valor de uso, mas não diante dos objetos 

enquanto signos e diferenças, que se encontram 

profundamente hierarquizados.” O consumo é democrático, 

porém o acesso aos objetos é desigual. 

Na mesma corrente de pensamento de Baudrillard 

(2006), a verdadeira análise da lógica social do consumo não 

é a apropriação individual do valor de uso dos bens e dos 

serviços, mas a lógica de produção desigual, em que uns têm 

direito a milagre e outros apenas às migalhas dos milagres. 

Não é a lógica da satisfação, mas a lógica da produção e 

manipulação dos objetos às relações sociais. 

Quanto ao consumo, Padilha (2006) diz que o 

consumo implica uma psicologia de desejo interno, aliada à 

necessidade (natural ou artificial), em que forma a base do 

consumo. Em outras palavras, a psique humana encontra-se 

em constante oposição entre desejo e resistência ao desejo 

ou à força que pulsa o indivíduo à ação.  

Para Baudrillard (1969) o consumo é definido como 

exclusivo ao prazer, em que o prazer deixa de aparecer como 

finalidade e fim racional, revelando-se como racionalização 

individual de um processo cujos fins se encontram noutra 

parte. O prazer sente-se em função de si mesmo, mas quando 
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se consome, nunca é isoladamente que se consome (eis a 

ilusão do consumidor, cuidadosamente alimentada por todo 

o discurso ideológico acerca do consumo), os consumidores 

se encontram todos imbricados num sistema generalizado de 

troca e de produção alimentado pela inserção de novos 

produtos e tecnologias. 

Na mesma corrente teórica, Baudrillard (1969) expõe 

que as condutas de consumo, orientadas para o objeto que 

nos proporciona prazer, corresponde a realidades e a 

finalidades diferentes. Sua função individual não é de 

interesse dos objetos, mas sim da função de troca, de 

comunicação dos valores através do conjunto de signos. O 

consumo reside no fato de ela não ser função do prazer, mas 

função de produção. Portanto, não é individual, mas 

imediata e coletiva, pois o marketing utilizará suas 

estratégias para que ocorra a disseminação dos desejos 

expostos pelos objetos, e, assim, o consumo surge como 

sistema que assegura a ordenação dos signos e a integração 

do grupo, constitui os valores ideológicos e um sistema de 

comunicação e estrutura de permuta. 

O consumo em nossa sociedade torna-se tão comum 

que não percebemos o quanto somos consumistas. 

Consumimos para sermos vistos, ou apenas para nos 

sentirmos incluídos em uma determinada classe social, como 

expõe Bauman (2008): 

 
[...] aparentemente, o consumo é algo banal, até 

mesmo trivial. É uma atividade que fazemos todos os 

dias, por vezes de maneira festiva, ao organizar um 

encontro com os amigos, comemorar um evento 

importante ou para nos recompensar por uma 

realização particularmente importante – mas a 

maioria das vezes é de modo prosaico, rotineiro, sem 

muito planejamento antecipado nem reconsiderações. 



208 

(BAUMAN, 2008, p. 37). 

 

Assim, o consumo torna-se algo natural, às vezes 

planejado, em outros momentos não, espontâneo, 

alienante ou por impulso, para nos satisfazermos em 

momentos ou em dias que não estamos bem conosco 

mesmo como mostra a análise de Lipovetsky (2006): 

 

[...] filósofos e sociólogos interpretam a propensão 

para comprar como um novo ópio do povo destinado 

a compensar o tédio do trabalho segmentado, as 

falhas da mobilidade social, a infelicidade da solidão. 

Sofro logo compro: quanto mais isolado ou frustrado, 

mais o indivíduo tende a procurar consolação na 

felicidade imediata da compra. Sucedâneo da 

verdadeira vida, o consumo apenas exerce a sua 

influência na medida em que tem a capacidade de 

confundir ou adormecer, de funcionar como um 

paliativo dos desejos frustrados do homem moderno. 

[...] É o que a observação nos mostra todos os dias: 

compramos mais quando nos sentimos carentes; a ida 

às compras permitem-nos preencher um vazio, reduz 

o mal-estar que nos persegue. (LIPOVETSKY, 2006, 

p. 51). 

 

Diante dessa questão, o consumo é uma forma de 

aumentar a autoestima, satisfação de desejos, ou ocupar um 

vazio no eu próprio. Padilha (2006) faz uma reflexão sobre a 

classe média e os ricos, ou seja, enquanto a classe média 

consome para ostentar e mostrar poder aquisitivo, os ricos 

procuram discrição e reserva como forma de diferenciação. 

Isso tem se tornado favorável em relação à unificação do 

modo de viver, tornando-se cada vez mais homogêneos. 

De acordo com Baudrillard (1969), a compulsão do 

consumo compensa a falta da realização na escala social 

vertical, e a aspiração consumidora, principalmente das 
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classes baixas, seria a expressão da exigência estatuária, e a 

expressão do fiasco vivido diante da real exigência. Essa 

compulsão é resultante do modo de produção no qual 

estamos inseridos e no qual fomos educados para vivermos 

na atual sociedade. 

Somos martirizados com o consumo desde a nossa 

infância, e essas condutas incentivadas constituirão os traços 

decisivos para a formação da personalidade de cada 

indivíduo. E essa personalidade é construída no decorrer de 

nossas vidas, de nossos desejos, anseios e de tudo que dizem 

estar na moda. 

A essas condutas de consumo, de gasto, da moda e de 

comunicação com os outros, reforça a escolha a um 

determinado estilo de vida, a globalização da mercadoria é 

compartilhada com o mundo, e isto faz com que objetos, 

mercadorias e marcas tornam-se universais, e estamos 

sendo, todos os dias, mais incitados a copiar o estilo de vida 

norte americano e europeu. Nesse sentido, Lipovetsky 

(2006) nos ressalta que a unificação mundial dos mercados e 

das gamas de produtos, através das marcas presentes nos 

cincos continentes, assentam sobre o marketing global, 

produtos, logotipos, slogans aguçam o imaginário 

internacional e estão mais ou menos adaptados às 

especificidades locais. 

Reforçamos a discussão com a seguinte reflexão: a 

“sociedade de consumidores”, em outras palavras, representa 

o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a 

escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial 

consumista, e rejeita todas as opções culturais alternativas.” 

(BAUMAN, 2008, p. 71, grifo do autor). Essa escolha de 

estilo de vida, na atualidade, está se tornando cada vez mais 

homogênea, em que inclui, exclui e oculta algumas, impõe 

personalidades em um período em que a tecnologia domina 

as relações sociais. 
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Assim os membros da sociedade de consumidores, 

como Bauman (2008) descreve, são obrigados a seguir o 

mesmo padrão comportamental que gostariam de ver 

obedecidos pelos objetos de seu consumo. As condutas de 

consumo possibilitam essa sociedade de consumidores a 

receber um visto de residência permanente, homens e 

mulheres devem atender a legibilidades definidas pelos 

padrões de mercado, e esses padrões são estipulados pela 

exposição das marcas. E, ao utilizar tais marcas, o jovem sai 

no mundo invisível e passa a ser perceptível através da 

ostentação e exposição dos objetos/marcas. Estes objetos 

estão agregados a altos valores por uma única etiqueta ou 

slogan, ou seja, além de comprá-lo, o usuário torna-se um 

publicitário volante, e tais produtos induzem a novas 

compras mais aceitáveis ao estilo de vida da sociedade de 

consumo. 

E, de acordo com Padilha (2006), as pessoas sabem 

que devem comprar esta ou aquela marca para fazer parte do 

seu grupo social ou para sentir, ao mesmo tempo, que 

ascenderam socialmente por meio do consumo e do uso de 

determinados produtos. Para reafirmar essa ideia, Bauman 

(2008, p.108, grifos do autor) mostra que “a referência a 

“estar à frente da tendência de estilo” transmite a promessa 

de um alto valor de mercado e uma profusão da demanda 

(ambos traduzidos como certeza de reconhecimento, 

aprovação e inclusão). 

Lipovetsky (2006), Bauman (2008) e Baudrillard 

(1969) são enfáticos em suas considerações, e o 

apontamento considerado pelos autores são reflexo de uma 

sociedade exibicionista, que abandona os valores éticos, 

morais e alguns se transformam ou finge ser o que realmente 

não são. Em alguns casos, para entrar ou permanecer nesse 

mundo de objetos, principalmente os jovens ingressam em 

caminhos inconsequentes, em que o ganhar dinheiro é o 
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elemento principal independente do modo como consegui-

lo22ii. Reforçamos essa ideia, com o resultado de uma 

pesquisa realizada por Assis (2012), que faz a seguinte 

colocação, usando falas de seus entrevistados: 

 
[...] a busca por “dinheiro fácil” é um dos fatores que 

prende o ator ao crime. “Eu sempre tinha dinheiro”. 

Não ficava ‘na pior’ nunca. Eu saia com meus 

amigos e pagava lá. Sempre saía com alguma menina 

e tal. Aí é difícil parar de roubar ou traficar” [...] se 

trabalhasse ia demorar muito para ter certos produtos, 

como TV ou equipamento de som, por isso saia e 

roubava celular no centro da cidade, o que lhe 

garantia certamente um valor monetário maior do 

que o recebido pelo trabalho mensal: “eu roubava uns 

cinco... aí eu vendia e ficava com o dinheiro”. 

(ASSIS, 2012, p. 11-12, grifos do autor).  

 

Conseguir os celulares, neste caso, o furto torna-se a 

forma mais fácil de adquirir o dinheiro ao invés de sua 

inserção no mercado de trabalho. Essa inserção é dificultada 

pelo pouco nível escolar ou pelos baixos salários pagos pela 

pouca qualificação. A busca de demonstração pelo poder de 

compra é externalizado através da ostentação dos objetos 

para a inserção na classe social induzida pela comunicação 

social. 

No mesmo teor empírico, Bauman (2008) faz uma 

reflexão lúcida sobre a aprovação e inclusão das pessoas 

                                                 
22 Para maiores informações ver: ASSIS, Rodrigo Vieira de. 

Contribuição aos Estudos da Comunicação: uma análise sociológica 

acerca da relação entre mídia, consumo e crime na juventude. In: 

ENCONTRO NACIONAL DA ULEPICC – BRASIL, 5, 2012, Rio de 

Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: União Latina de Economia Política da 

informação, da Comunicação e da Cultura, 2012, p. 1-15. 
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através do consumo dos objetos: 

 
[...] é comum se pensar (embora seja possível 

mostrar que de maneira incorreta) que aquilo que os 

homens e as mulheres lançados ao modo de vida 

consumista desejam e almejam é, em primeiro lugar, 

a apropriação, a posse e a acumulação de objetos, 

valorizados pelo conforto que proporcionam e/ou o 

respeito que outorgam a seus donos. A apropriação e 

a posse de bens que garantem (ou pelo menos 

prometam garantir) o conforto e o respeito podem de 

fato ser as principais motivações dos desejos e 

anseios na sociedade de produtores, um tipo de 

sociedade comprometida com a causa da segurança 

estável e da estabilidade segura, que baseia seus 

padrões de reprodução a longo prazo em 

comportamentos individuais criados para seguir essa 

motivações. (BAUMAN, 2008, p. 42). 

 

Para permanecer na sociedade e do consumo, o 

indivíduo deve também estar atento à reciclagem cultural, 

denominada por Baudrillard (1969) para que seja realmente 

considerado como um cidadão da sociedade do consumo: 

 

[...] o termo reciclagem consegue, de fato, 

inspirar várias reflexões: evoca irresistivelmente o 

ciclo da moda, onde cada qual tem de estar ao 

corrente e de reciclar-se todos os anos, todos os 

meses e todas as estações, no vestuário, nos objetos e 

no carro. Se não fizer, não é verdadeiro cidadão da 

sociedade do consumo. (BAUDRILLARD, 1969, p. 

118). 

 

A mídia, constantemente, nos oferece e apresenta uma 

gama de novos produtos, e, à medida que lança um novo, o 
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primeiro modelo já se torna algo do passado, um produto 

considerado ultrapassado em suas especificidades. “A 

sociedade de consumidores desvaloriza a durabilidade, 

igualando “velho” a “defasado”, impróprio para continuar 

sendo utilizado e destinado à lata de lixo.” (BAUMAN, 

2008, p. 31). Em consequência disso, as marcas não se 

prendem à durabilidade, pois todos os produtos são 

considerados, de certa forma, descartáveis, são utilizados por 

pouco tempo e logo em seguida já surge a necessidade de 

sua troca, seja pela vida útil do produto ou mesmo por 

questões estéticas, implantação de mínimos detalhes, mas 

que, para a grande maioria dos consumidores, faz-se toda 

diferença, como explica Bauman (2008). 

De acordo com Padilha (2006), o capitalismo é um 

sistema financeiro que necessita sempre aumentar a 

produção das mercadorias, variedades e quantidades mas 

não em qualidade e durabilidade. Isso faz com que a era do 

consumo provoque uma revolução no quotidiano das 

pessoas, tornando-os mais ativos e cinéticos, os obrigando a 

mudá-lo de vida constantemente, e conclui com o seguinte 

pensamento: 

Na corrente epistemológica do mesmo autor 

(PADILHA, 2006), as empresas e marcas da sociedade do 

espetáculo formam uma série de vitrines que exibem 

orgulhosamente as mercadorias em abundância e 

diversidade, e a sociedade do consumo aos olhos brilhantes 

se desfruta na escolha dos objetos, na realização dos seus 

“sonhos”. Assim, as mercadorias são expostas como se 

fossem únicas, exclusivas e universais, como mostra 

Baudrillard (1969): 

 

[...] os grandes armazéns, com a exuberância de 

conservas, vestidos, bens alimentares e de 

confecção constituem como que a paisagem 
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primária e o lugar geométrico da abundância. 

Mas todas as ruas, com as montras repletas, 

cintilantes (se a luz não fosse o bem menos raro, 

a mercadoria não seria o que é), com ostentações 

de charcutaria, toda a festa alimentar e 

vestimenta que põem em cena, tudo estimula a 

salivação fantástica. (BAUDRILLARD, 1969, p. 

16). 

 

Prosseguindo com o discurso sobre as exposições das 

mercadorias como meio de chamar a atenção da sociedade 

de consumo, continuamos com o pensamento de Baudrillard: 

Assim, as mercadorias não são apresentadas isoladas, 

estão sempre em compartimentos específicos agrupados de 

acordo com o seu gênero para orientar o impulso de compra 

aos objetos, que se torna elemento insubstituível, signo de 

conforto e de tempo livre para que ocorram as demais tarefas 

cotidianas de uma família. 

Um dos objetos mais desejado e glorificado pela 

geração do século XXI é a máquina de lavar. Baudrillard 

(1969) discorre que essa máquina de lavar significa tempo 

livre para a dona de casa, esse tempo livre é transformado 

em objeto para ser vendido e comprado, e mediante a TV e a 

publicidade que nela se fará para outras máquinas de lavar. 

Esses objetos proporcionam uma ociosidade às pessoas, e a 

indústria cultural se apropria desse ócio, e impõe um novo 

estilo de vida de consumo. 

De acordo com Padilha (2006), a indústria cultural 

baseia-se no divertimento, mas faz uma transposição de arte 

para a esfera do consumo, popularizando, digamos assim, a 

chamada arte seria, que é a burguesa. O poder que a 

indústria cultural exerce sobre os consumidores está 

justamente na sua capacidade de cultural (televisão, rádio, 

revista e cinema comercial: os meios de comunicação de 
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massa) tornam-se válvulas de escape para os trabalhadores 

que exercem tarefas mecanizadas e cansativas. O trabalhador 

torna-se um espectador que não precisa pensar nem 

imaginar, nem ser criativo diante da cultura industrial; evita 

qualquer esforço intelectual. A indústria cultural continua 

preparando o sujeito para ser um trabalhador alienado, 

totalmente imerso nas regras do processo do jogo do 

consumo. 

Neste sentido o tempo livre que foi disponível à 

sociedade do consumo em relação ao avanço do meio 

técnico científico foi cooptado pelo capital e o ócio tornou-

se o momento de consumo. Surge no norte da América o 

aglomerado de lojas de departamentos no século XX 

denominado de Shopping Center, e esses centros comerciais 

se espalham pelo mundo. Características preponderantes 

desses espaços é a diversidade que se pode encontrar no 

centro comercial, desde cinema, bancos, restaurantes, teatro, 

parque de diversão além das maiores redes e marcas do 

mundo. 

No mesmo teor empírico sobre a ocupação do tempo 

livre, o shopping se torna o local de encontro, de distração e 

da submissão do homem à reprodução do capital. Padilha 

(2006) sugere que, ao ocupar o tempo livre em Shopping 

Center, o indivíduo sinaliza um fenômeno de submissão do 

lazer ao mercado, o que também pode ser observado em 

viagens feitas em formas de pacotes turísticos ou em clubes 

de férias, cujos hotéis oferecem uma enorme quantidade de 

atividades de lazer previamente programadas. Os pacotes 

turísticos, hoje, têm se tornado atrativo para a família, com 

preços acessíveis e com diversas atividades de distrações, 

basta acessar o e-mail ou acessar as páginas eletrônicas, que 

é vasta a quantidade de pacotes promocionais, mais um 

atrativo de cooptação do tempo em ócio. Completando a 

ideia, Baudrillard (1969, p. 189) mostra que “o tempo livre 
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consiste talvez em toda a atividade lúdica com que se 

cumula, mas é, antes de mais, a liberdade de perder o seu 

tempo e eventualmente de o matar e dispensar em pura 

perda”, retomando aí  a discussão sobre o Shopping Center 

como lócus da diversão e consumo. 

Neste sentido, estamos de frente a uma indução para a 

qual não se tem saída. Se por um lado o shopping tem se 

tornado o lugar de lazer da maioria das famílias, e o seu 

concorrente maior, a televisão, é o objeto que alcança a 

grande maioria da população e proporciona a difusão das 

inovações que são lançadas no mercado. Percebe-se, então, 

que estamos envolvidos constantemente no circuito da 

sociedade do consumo. Estamos rodeados de incentivos ao 

consumo, se estamos em casa ao ligarmos a TV, o rádio, a 

internet, se abrirmos uma revista estamos sendo induzidos a 

todo o momento com a apresentação e imposição aos 

objetos. 

Para chegarmos a atual sociedade de consumo, e, no 

afã de que surja o consumidor moderno, é necessário, de 

acordo com Lipovetsky (2006), eliminar os antigos 

costumes, apagar os estilos de vidas rurais e particulares, 

afastar os preconceitos de longa data.  

Nesse viés, prosseguindo com a linha de raciocínio do 

autor, a era do consumo começa quando as antigas 

resistências culturais caem, e quando as culturas locais 

deixam de construir e transformar-se ao tomar o gosto pelas 

novidades. E o grande desafio que esta tem é de consistir em 

educar as massas na ótica da despesa de consumo, 

homogeneizar as mentalidades, as práticas, e racionalizar os 

gostos e suas atitudes. excitam os desejos de consumo, 

desculpabilizam o gosto por gastar, e esses elementos são 

reforçados constantemente pela publicidade que dedica a 

reorganizar por completo os modos de vida tradicionais, a 

criar uma nova cultura quotidiana baseada numa visão 
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mercantilizada da vida. 

Dessa forma, é difícil abordar o tema sociedade de 

consumo, sem discorrer no tema publicidade e, como afirma 

Padilha (2006), é necessário desenvolver uma análise crítica, 

uma vez que ela não é, de forma alguma, um poder 

inconsequente, como pode aparecer. A atuação da mídia é 

fundamental para o perfeito funcionamento da engrenagem 

consumista. Assim, a publicidade tem como objetivo impor 

todas as necessidades ao consumidor.  Lipovetsky (2006) é 

bastante claro e enfático ao discutir a era do capitalismo 

dividido em dois grupos: o acionista de um lado e o 

consumidor do outro, e observamos o quão é coerente ao 

dizer que os acionistas, 

 
[...] impõem-se comercializar todas as experiências 

em toda a parte, em qualquer momento e para todas 

as idades, diversificar a oferta adaptando-a às 

expectativas dos compradores, reduzir os ciclos de 

vida dos produtos através da rapidez das inovações, 

segmentar os mercados, favorecer o crédito ao 

consumo, fidelizar o cliente mediantes práticas 

comerciais diferenciadas. (LIPOVETSKY, 2006, p. 

9). 

 

É preciso ultrapassar o campo das aparências, no qual 

a publicidade é vista como uma arte inofensiva, e a TV 

como um momento de descanso. É preciso avançar na 

análise para chegar à polêmica e nefasta manipulação das 

consciências em favor do sistema capitalista.  

E a perspectiva para desprendermos dessa nefasta 

manipulação do sistema capitalista, compartilhamos com a 

ideia de Padilha (2006) ao diz que a sociedade de consumo e 

a publicidade acabam sugerindo que a solução está dentro de 

cada um, e que todos devem ser vigilantes. Dessa forma, 
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apresentam, paradoxalmente, o problema da manipulação 

publicitária como social e sua solução como individual, eis 

assim possível alternativa para tal problema. 

 

O poder midiático: inserção e imposições do consumo 

 

Ao estudarmos os meios de comunicações, 

observamos que a televisão faz parte da cultura da sociedade 

contemporânea, em que a felicidade tornou-se atributo 

valorizado no discurso sedutor que prevalece em nosso 

ambiente e são reforçados através de seus programas, em 

que adotamos modelos de comportamentos e de consumos e 

“a publicidade é um meio persuasivo abrangente que tem 

produzido efeitos cada vez mais evidentes e utilizado 

tecnologias sofisticadas, como televisão, cinema e internet.” 

(NICACIO; MACHADO, 2007, p. 96). 

A televisão e a internet transformaram os meios de 

comunicação do século XXI e provocaram uma renovação 

estrutural da comunicação que, em tempos passados, era 

liderado pelo rádio e por meios impressos: 

 
[...] a publicidade televisiva ganha um estatuto 

preponderante, uma vez que a imprensa escrita se 

restringe às camadas superiores da população, 

enquanto a televisão se restringe às camadas sociais. 

A publicidade passa a atuar diretamente sobre os 

indivíduos como consumidores, no sentido de 

manipulá-los comercialmente sob o pretexto de 

responder aos interesses do bem comum. Assim, a 

publicidade, a serviço dos capitalistas, tem a tarefa de 

criar o novo, novos arquétipos ou símbolo que o 

público deve adotar. (PADILHA, 2006, p. 100). 

 

Esse objeto tem se tornado o meio difusor de 
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ideologias e modelos comportamentais de uma classe social 

individualista. É uma ferramenta de criar nas pessoas 

necessidades que possibilitem a circulação de mercadores 

com maior fluxo. 

Conforme Padilha (2006), a publicidade além de criar 

necessidades artificiais de consumo, está intimamente ligada 

à concorrência que se estabelece entre os capitalistas. E essa 

necessidade surge a partir da repetição da mensagem, 

criando compradores em potencial. 

Para Lipovetsky (2006), a publicidade não trata apenas 

de estimular as necessidades e os reflexos condicionados, 

mas de criar ligações emocionais com a marca, passando a 

promover a imagem como ser mais importante que o próprio 

produto. Submerge o consumidor numa torrente de imagens 

de felicidade, promete saúde e beleza, é a publicidade que 

cria e recria as necessidades que o aparelho produtivo 

procura satisfazer. Dessa forma, exalta as visões de mundo, 

transmitem mensagens, valores e ideais com vista à 

fidelização de seus clientes, e esses comerciais são muito 

exaltados nas famosas datas comemorativas, e de finais de 

ano, tempo em que as pessoas ficam mais emotivas. 

Na publicidade, para alcançar o objetivo de consumo, 

faz-se de tudo. Inúmeras técnicas de persuasão à 

manipulação dos espíritos. Visa influenciar os consumidores 

na hora das compras, com recursos que pressione o 

inconsciente, assim surgem as ideias como cores, tatos, 

cheiros e músicas nas lojas, shopping, supermercados e 

restaurantes. 

Nesse sentido, Abramo (2009) discorre que essa 

revolução proporcionada pela tecnologia introduziu um novo 

padrão de manipulação, que permite fabricar socialmente a 

amnésia, diante da imposição da velocidade informativa. 

Tanto as notícias, quanto os objetos são despejados em 

tamanha quantidade e com tanta rapidez, que mal tomamos 
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conhecimento de um assunto ou objeto e, logo, já ocupa os 

meios de comunicação, fazendo com que, rapidamente, seja 

esquecido aquilo que era considerado fundamental. A 

aceleração tecnológica prova como é eficaz o instrumento de 

dominação: 

 
[...] a publicidade alimenta a ideologia consumista 

que exalta o novo e o belo enquanto nega o 

envelhecimento, processo natural da existência 

humana. E isso de várias maneiras: tanto no terreno 

do corpo, que aparece sempre jovem e saudável, 

como também na mensagem constante – implícita ou 

explícita – do “troque o seu velho por um novo”. 

(PADILHA, 2006, p. 109, grifo do autor). 

 

De acordo com Padilha (2006), os meios de 

comunicação, a partir de então, criam verdadeiras ondas de 

entusiasmos em torno das mercadorias lançadas e relançadas 

constantemente em alta velocidade. Assim, um filme lança 

um produto, uma telenovela lança moda, e a moda lança 

diversos acessórios que a publicidade vai se encarregar de 

vender, formando uma teia de pseudonecessidades, que leva 

à falsificação da vida social. 

A abundância gera o fascínio, e esse fascínio subordina 

e penetra em todos os sentidos da vida humana. De acordo 

com Assis (2012), esse fascínio é o consumo, esta é uma 

prática social que está presente em todos os períodos do 

indivíduo, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, sempre 

há um mercado especializado, onde seus produtos são 

formulados para atender aos desejos e aos estilos de vida de 

cada faixa etária. Baudrillard (1969) revela que a 

publicidade é o mais notável meio de comunicação de nossa 

época. 

O marketing, a publicidade se apoderam desses meios 
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tecnológicos e divulgam tais ideologias, e como estamos 

sempre em busca de algo que não conhecemos, acreditamos 

que estes poderão nos transformar e nos realizar. Sonhamos 

sempre com aquilo que não possuímos, com o belo, com o 

caro, com o luxuoso, sonhamos com um mundo de glamour 

e isso nos gera descontentamento de não poder ter ou 

experimentar tais comportamentos, e sofremos por não obter 

aos bens que outros gozam. 

A televisão, que é imbuída de significados, contribui 

para as mudanças constantes e permanentes das culturas do 

mundo inteiro, sendo nela divulgadas culturas, identidades 

reforçadas e modelos de comportamentos estimulados no 

seu cotidiano. 

Sendo assim, as marcas e mercadorias são 

deslumbradas como essências para o ser, e o consumo 

individual dessas marcas são manipuladas pela publicidade 

como necessidades essenciais, ou seja, encontramos o nosso 

reconhecimento, desejos, nossa identidade, pois somos 

vistos pelo que consumimos e consumimos para nos 

reconhecer e pertencer a certos grupos. 

Somos incentivados por criações supérfluas de 

necessidades, e para Lipovetsky (2006), desencadeiam, 

continuamente, novos desejos de aquisição, identificando a 

felicidade com os bens de consumo, a publicidade é acusada, 

não apenas de manipular, estandardizar, cretinizar o 

indivíduo, como também de ser uma armadilha diabólica 

que agudiza continuamente a insatisfação das pessoas. É um 

espetáculo eufórico, a publicidade contribui para a 

propagação de uma miséria psicológica crônica dos seres no 

seu reino, consequentemente a pobreza é elevada ao seu 

expoente máximo. 

As lojas fazem promoções, descontos, saldos e 

distribuem prêmios oferecidos pelas empresas. Uma gama 

de estratégias de marketing são oferecidos por uma compra, 
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além de inúmeros canais de televisão destinados à 

comercialização. Shop Time, canais exclusivos de vendas de 

produtos da Polishop, canais de leilões, canais de venda de 

joia, e até a mercantilização do sexo já é proveniente dos 

meios de comunicação incentivados pela compra de vídeos 

através de celulares. 

No Brasil, dentre os programas de entretenimentos 

veiculados pela televisão, a novela é a mais assistida e 

comentada pela sociedade brasileira. Em um último dia de 

veiculação de uma novela da Rede Globo23, foi notificado 

em vários meios de comunicações nacionais e internacionais 

que o Brasil “parou” para assistir ao seu último capítulo. E 

isso faz com que consumamos e que tenhamos desejos de 

consumir o que é posto na ficção, pelos merchandisings 

veiculados nas relações sociais dos personagens, seus estilos 

de vida, tal como maneira de vestir, comportar, e as gírias 

linguísticas são induzidas. Abramo (2009) reforça estas 

considerações: 

 
[...] mas o que torna a manipulação um fato essencial 

e característico da maioria da grande imprensa 

brasileira hoje é que a hábil combinação dos casos, 

dos momentos, das formas e dos graus de distorção 

da realidade submente, em geral e em seu conjunto, a 

população à condição de excluída da possibilidade de 

ver e compreender a realidade real e a induza a 

consumir outra realidade, artificialmente inventada. 

É isso que chamo de padrão de indução. (ABRAMO, 

2009, p. 33, grifos do autor). 

 

                                                 
23 A novela Avenida Brasil teve seu último capítulo exibido no dia 

19/10/2012 alcançando recorde no ano de audiência no horário de 

exibição chegando 50,9 de IBOPE, dados disponíveis site UOL. 
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Qualquer que seja o poder de persuasão dos meios de 

comunicação, cada imagem e cada anúncio impõe uma 

mensagem a todos os indivíduos, virtualmente, e cada 

indivíduo é induzido a decifrar seus códigos, podendo ou 

não, automaticamente, decodificarem a mensagem e 

aderirem o código na mesma proporção que poderá refugar: 

Segue-se o mesmo teor empírico de Lipovetsky 

(2006), que reflete que os comportamentos dos 

hiperconsumidores contemporâneos contrariam as teses dos 

poderes de marketing e da publicidade, pois nunca os 

consumidores se mostraram tão voláteis e infiéis às marcas, 

sobretudo pelo gosto generalizado pelas novidades, pelas 

diversidades de escolha, a fragmentação das modas, a 

saturação das necessidades primárias, tudo isso favoreceu a 

mobilidade, os amores e desamores no que toca às marcas. 

Até as marcas cultas sofrem desafeição, rejeições, por vezes, 

rápidas e mesmo com investimentos avultados na área da 

comunicação. O tempo das megamarcas mundiais coincide 

com a vulnerabilidade ligada a um consumidor que se revela 

cada vez mais instável, principalmente pela pirataria, meio 

condizente de comprar grandes marcas internacionais por 

preços acessíveis apenas como meio de inserção em uma 

determinada sociedade. 

Nesse sentido, os meios de comunicação, 

principalmente a televisão e a internet são propulsoras de 

ideologias dominantes, transmitem indícios de cultura de um 

grupo de modelo de elite para as outras categorias sociais 

relativamente mais baixas, e esta, como um dos elementos 

presentes na maioria das casas brasileiras, unificam cada vez 

mais gostos, desejos e ambições fazendo do campo apenas 

um continuum do modo de vida urbano. 

 



224 

Considerações Finais 

 

As mudanças no sistema produtivo, a atração pelos 

ambientes urbanos para a busca de melhores condições de 

vida, tais como a remuneração do trabalho, o emprego e o 

desejo de constituir família são fatores que proporcionaram 

o esvaziamento de muitas áreas rurais e, consequentemente, 

interferiram na sua identidade. 

A expansão do modo de produção capitalista fez com 

que o rural se modernizasse, isto é, se urbanizasse, 

adquirindo, assim, um sentido de pertencimento e inclusão, 

da presença do Estado, através das infraestruturas 

construídas. O rural estaria deixando de ser visto como 

atrasado e segue caminho adotado para a urbanização. 

Tornar-se um rural-natureza, símbolo da civilidade 

contemporânea, associada às novas ruralidades. Temos no 

Brasil políticas adotadas para incentivar o consumo, a 

valorização do modo de vida urbana, instituído justamente 

pelo deslocamento massivo da população para as cidades 

com intenção de aumento da arrecadação de impostos 

exercido nas cidades. 
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SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL: A CRIAÇÃO DO 

PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO 

TRABALHADOR 
 

Jeziel Alves Rezende 

Joelma Cristina dos Santos 

 

 

 Introdução 

 

Este texto visa discutir o Programa de Atenção à Saúde 

do Trabalhador, como resposta ao aumento da preocupação 

com os agravos à saúde dos trabalhadores. Do ponto de vista 

empresarial, os custos com a saúde são considerados altos, 

pois, no caso de afastamento, em decorrência de acidente ou 

doença do trabalho, a empresa deve manter a contribuição 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

garantir a estabilidade do trabalhador por um ano, após o seu 

retorno ao trabalho. Por outro lado, ao analisarmos as 

políticas públicas, os gastos das áreas da Previdência Social 

e Saúde com os afastamentos, assistência e reabilitação 

também não ficam atrás. Daí a importância de discutirmos 

este tema de grande relevância, que se refere à saúde do 

trabalhador. 

Sabe-se que a saúde, um direito básico resguardado em 

nossa constituição, passa por um período de turbulência 

sinalizado de formas diversas, como por exemplo, as 

inúmeras inserções nos noticiários televisivos, nos grandes 

números de grupos de discussões na internet, e até mesmo 

nas rodas de conversas de bares e locais públicos. 

Contudo, é necessária a criação de espaços em que as 

reflexões pautadas em princípios teóricos e comprovações 

práticas resultem em indicativos de políticas públicas mais 
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eficientes em minimizar os inúmeros problemas de saúde do 

trabalhador. 

Acreditamos que tais reflexões devam ser 

compartilhadas, discutidas e transformadas coletivamente. É 

nesse intuito que o presente texto apresenta algumas 

conceituações teóricas e a apresentação de alguns dados 

práticos que permitem discutir o Programa de Atenção à 

Saúde do Trabalhador, sob os auspícios do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

É nesse contexto que pretendemos discutir o Programa 

de Atenção à Saúde do Trabalhador, que, atualmente, é 

ponto chave dentro do Ministério da Previdência Social e 

Ministério da Saúde, principalmente, através da Rede 

Humaniza e seus subprogramas.  

A Rede Humaniza é integrante da Política Nacional de 

Humanização e representa a interligação das várias 

Unidades Básica de Saúde (UBS) entre si, além de conexão 

ao Ministério da Saúde, através da Internet, no intuito de 

favorecer as trocas de informações e vivências no 

atendimento à população.   

Cabe lembrar que, no Brasil, em 1999, foi instituído o 

Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar, que teve como justificativa: agregar a eficiência 

técnica e científica a uma postura ética que respeitasse a 

singularidade das necessidades do usuário e do profissional, 

aceitando os limites de cada um e a convivência com o 

desconhecido e o imprevisível.  

Em complementação ao programa Nacional de 

Assistência à Saúde, o Ministério da Saúde implanta, no ano 

de 2003, a Política Nacional de Humanização da Atenção e 

Gestão do Sistema Único de Saúde, baseado em princípios 

teóricos metodológicos caracterizados pela transversalidade, 

a inseparabilidade entre atenção e gestão e o protagonismo 

dos sujeitos. Com a implantação dessa política, verifica-se a 



230 

ampliação do campo da assistência hospitalar para todos os 

serviços de atenção à saúde, o que deveria favorecer, 

principalmente, ao trabalhador. 

Dessa forma, além dessa introdução, o texto contará 

com as seções “Algumas palavras sobre o Plano de atenção à 

Saúde do Trabalhador”, “Saúde do trabalhador: dos 

objetivos teóricos à busca de elementos práticos”, 

“Precarização no trabalho e consequência na saúde do 

trabalhador”, acrescidos das considerações finais e 

referências. 

 

Algumas palavras sobre o Plano de atenção à Saúde do 

Trabalhador 

 

Ao trazer a discussão da questão do trabalho e 

adoecimento para a esfera da saúde pública ou da saúde 

coletiva, notamos que bruscas e profundas mudanças 

romperam com os padrões vigentes, que, anteriormente, 

eram focados em práticas da Saúde Ocupacional. Ainda se 

percebe que tal movimento inseriu no campo das políticas 

públicas a questão de serviços de saúde em rede, já que, nos 

dias atuais, as possibilidades de interligação entre os setores 

de atendimento, interna e externamente, propiciam conexões 

entre os vários pontos, ou seja, as unidades básicas de saúde 

recebem os pacientes e fazem a triagem encaminhada, se 

necessário, a centros de saúde que possam atender maiores 

complexidades ou a hospitais conveniados ao sistema. Cabe 

destacar ainda que, durante esses encaminhamentos, tenta-se 

dar ao paciente condições de ser protagonista na escolha de 

locais mais próximos de sua residência ou trabalho. 

Em sua origem, o Programa de Saúde do Trabalhador 

foi planejado, tendo como influência as relações entre a 

medicina e as ciências sociais, pela adoção da premissa 

sobre a determinação social do processo saúde-doença, 
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sintetizada na categoria “processo de trabalho” (NEHMY; 

DIAS, 2010).  

Se nos ativermos ao comparativo e acompanhamento 

da evolução desse processo que visa à atenção a saúde do 

trabalhador e, por conseguinte, uma melhoria na qualidade 

de vida, constatamos que o desafio é grande para as 

diferentes áreas do conhecimento das ciências sociais e 

ciências da saúde. 

Cabe lembrar que a construção do campo da saúde do 

trabalhador no Brasil guarda estreita relação com o 

movimento de reorganização social e política do país, 

principalmente, ocorrido nos anos 1970-1980. Essa 

construção decorre da constante busca de melhores 

condições de vida e saúde para os trabalhadores (MINAS 

GERAIS, 2011). 

Mesmo depois desse longo tempo, próximo a 40 anos, 

faz-se necessário constantemente  

 
identificar a direção das mudanças no mundo do 

trabalho, e a partir daí revisar conceitos e 

metodologias, produzir conhecimento, instrumentos e 

protocolos de ação, viabilizando abordagens mais 

efetivas dessa realidade em mutação, em especial no 

âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS. (MINAS 

GERAIS, 2011, p. 22). 

 

É a partir da dimensão espacial da relação 

capital/trabalho e de seus rebatimentos no tocante à saúde e 

ao bem-estar físico e psíquico dos seres humanos que 

trabalham, que pretendemos compreender o Programa de 

atenção à saúde do trabalhador. 

Procuraremos, na próxima seção, discutir alguns 

pontos estruturais que compõem o esqueleto do atendimento 

ao trabalhador no que se refere à busca por um melhor 
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atendimento na rede de atenção à saúde, para, em seguida, 

correlacionar sua relação com a luta de poder entre as 

empresas e seus funcionários quando do adoecimento e seu 

atendimento no sistema único de saúde. 

 

Saúde do trabalhador: dos objetivos teóricos à busca de 

elementos práticos 

 

O Programa de Saúde do trabalhador é uma área 

técnica da Saúde Pública, que busca intervir na relação entre 

o sistema produtivo e a saúde, de forma integrada com 

outras ciências da saúde, visando à preservação da saúde dos 

trabalhadores. Para tanto, parte de uma visão de prevenção, 

se encaminhado para uma abordagem curativa, ou 

reabilitação de função e readaptação profissional quando 

necessário.  

Esse formato de abordagem tem como objetivo 

promover um meio ambiente laboral livre de doenças e 

acidentes decorrentes do trabalho, melhorando as condições 

de trabalho e minimizando as consequências prejudiciais. 

Feito isso se pode contribuir na formação de uma sociedade 

que promova a saúde preventiva através dos espaços de 

trabalho. 

Para que os objetivos e finalidades anteriormente 

descritos para o programa se cumpram, faz-se necessária 

uma mudança de visão em relação ao que é considerado 

acidente e/ou doença relacionada ao trabalho. Essas 

mudanças no foco de atenção produzem alteração nas 

tomadas de atitudes e procedimentos, tanto em nível global 

como local, perpassando por ações de promoção, 

reabilitação e vigilância na área de saúde, nos locais de 

trabalho. Cabe salientar que esse conjunto carece de 

diretrizes que compreendam a atenção integral à saúde, a 

articulação intra e intersetorial, a participação popular, o 



233 

apoio a estudos e a capacitação de recursos humanos 

(BRASIL, 2012). 

Constatamos que o Ministério da Saúde tem ciência de 

que o Programa Saúde do Trabalhador é amplo e complexo, 

exigindo, portanto, que se procure prevenir e diminuir riscos 

e doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, através de 

medidas como fiscalização e promoção de eventos técnicos 

de cunho educativos. 

 Como mencionado anteriormente, o foco principal é 

direcionado à prevenção, e isso só se concretizará com ações 

de vigilância, que toma moldes específicos, em que o objeto 

de análise passa a se constituir em objeto de pesquisa e 

investigação ao longo do tempo. De acordo com ANTES; 

TREVISAN (2012), a Portaria nº 3120/98 do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 1998) preconiza que:  

 
a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) tem 

como objetivo detectar, conhecer, pesquisar, analisar 

e divulgar os fatores determinantes e condicionantes 

dos agravos à saúde relacionados aos processos e 

ambientes de trabalho, em seus aspectos 

epidemiológico, tecnológico, organizacional e social, 

com a finalidade de planejar, executar e avaliar  

intervenções sobre esses aspectos de forma a 

eliminá-los ou controlá-los por meio de uma atuação 

planejada contínua e sistemática, com a participação 

ampla dos trabalhadores (ANTES; TREVISAN, 

2012, p. 5). 

 

Os princípios teóricos e legais explicitados na Portaria 

3120/98 são bem completos e estruturados, o que se verifica, 

infelizmente, é uma não aplicação desses princípios, como 

podemos verificar em publicações como “Agravos à saúde 

do trabalhador: alguns nós críticos” Lourenço (2012) e 

“Degradação e Centralidade do trabalho (As contradições da 
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relação capital x trabalho)”, Thomaz Jr (2013).  

De forma esquemática, temos as seguintes divisões 

quanto às funções de assistência ao trabalhador. A 

organização das informações referentes ao agravo e 

acidentes do trabalho acontecem, preferencialmente, via 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST. 

Por sua vez, a realização de assistência e pronto atendimento 

está a cargo das unidades hospitalares e a fiscalização do 

ambiente de trabalho sob a guarda dos setores de segurança 

do trabalho das empresas e/ou setor específico do CEREST. 

Todos esses são elementos interconectados no município, e, 

por sua vez, na microrregião, fazendo parte do processo de 

Vigilância em Saúde do Trabalhador.  

Importante esclarecer que a Vigilância em Saúde do 

Trabalhador pauta-se nos princípios do Sistema Único de 

Saúde e, dadas as peculiaridades da área, pode ter acrescidas 

outras diretrizes do Programa de Atenção à Saúde do 

Trabalhador, plenamente compatíveis e que são resumidos 

da seguinte forma no quadro 1:  



235 

Quadro 1 – Outras diretrizes do Programa de Atenção à 

Saúde do trabalhador 
Diretrizes do Programa de Atenção à Saúde do trabalhador 

Universalidade O atendimento visa aos trabalhadores 

urbanos, rurais, autônomos com ou sem 

carteira assinada. 

Integralidade O atendimento deve prever e executar os 

procedimentos que forem necessários para a 

reabilitação do trabalhador, incluindo clínica 

médica, assistência psicológica ou 

terapêutica, etc. 

Descentralização Deve acontecer, sempre que for possível, 

próximo ao local de moradia do acidentado, 

e ser em formato de rede, em que cada 

unidade ou centro tem sua autonomia. 

Controle social A população deve ter acesso e forma de 

controle quanto ao atendimento.  

Intersetorialidade Os vários setores que são responsáveis pela 

atenção a saúde do trabalhador devem, na 

medida do possível, ter canal aberto para a 

troca de informações e procedimentos. 

Interdisciplinaridade A equipe de Atenção à Saúde do Trabalhador 

deve ser composta por profissionais das 

diversas áreas da saúde: Médico, psicólogos, 

Educadores físicos, Técnicos de segurança 

do trabalho. 

Pesquisa-

intervenção:  

Esforços devem ser feitos na busca de 

possibilitar que conhecimentos floresçam a 

partir de estudos científicos sobre o assunto 

e que também esses estudos sejam 

divulgados a um maior número de pessoas. 

Fonte: Ministério da Saúde – Programa de Atenção à Saúde do 

trabalhador – Portaria 1823/2012 

Org: REZENDE, 2016 

  

Completando a Portaria 1.823/2012, um ponto de 

grande importância para o trabalhador foi a publicação no 

ano seguinte da Portaria 1.339/1999 (BRASIL, 1999), que 
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lista as Doenças Relacionadas ao Trabalho, já que passa a 

ser adotada como referência os agravos originados no 

processo de trabalho no Sistema Único de Saúde, para uso 

clínico e epidemiológico. Foi a partir dessa portaria que 

muitas doenças e problemas de saúde foram colocados de 

forma clara e associados ao trabalho, principalmente, frente 

à crescente precarização do trabalho (THOMAZ JUNIOR, 

2013). É justamente sobre o tema da precarização das 

relações de trabalho e sua influência na saúde do trabalhador 

que discutiremos no próximo item. 

 

Precarização no trabalho e consequência na saúde do 

trabalhador 

 

Como ponto inicial, nas reflexões sobre tema tão 

importante e atual, a precarização do trabalho e a 

precarização no trabalho, propomos uma citação do 

professor Thomaz Junior (2013), que diz ser necessário 

“vislumbrarmos o universo do trabalho, cada vez mais 

fragmentado, heterogeneizado e precarizado, 

particularmente sob o fogo cruzado da reestruturação 

produtiva do capital”, que, cada vez mais, se utiliza da: 

 
[...] manutenção da extração de valor, de mais valia, 

às expensas da fragilização, da desrealização 

crescente e intensa dos direitos sociais conquistados 

por meio das lutas históricas, da despossessão, do 

direito ao trabalho, da segurança no trabalho, do 

direito de greve, e tantos outros. (THOMAZ, 2013, p. 

9). 

 

A citação proposta nos possibilita refletir e fazer a 

associação entre os agravos à saúde do trabalhador e o 

aumento constante da precarização do trabalho, visto que as 
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doenças e os acidentes decorrentes do/no trabalho crescem 

cada vez mais, apesar da tentativa do Sistema de Saúde em 

evitar tamanho problema, sendo facilmente constatado em 

dados essa tendência no próprio sistema de saúde. 

Na tabela 1, podemos notar que o número de acidentes 

no ano de 2013 é próximo de 725.000 notificações e, no ano 

de 2014, mesmo com redução em relação a 2013, é ainda 

maior do que 700.000 casos com notificação. 
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Tabela 1 – Quantidade de acidentes de trabalho no Brasil - Ano 2013-2014 

       

 

 

 

 

QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO NO BRASIL 

 Com CAT Registrada 

Total 

 Motivo 

Típico Trajeto Doença do Trabalho 

 2013 2014  2013 2014  2013 2014  2013 2014 

 725.664 704.136  434.339 427.939  112.183 115.551 17.182 15.571 

       

   
Fonte: Ministério da Previdência Social (estatísticas) 

Org: REZENDE, J.A ( 2016) 
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Faz-se necessário ainda que entendamos que os dados 

oficiais e os dados reais ficam, muitas vezes, em grande 

discrepância, vide a divulgação da Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS) realizada pelo IBGE em parceria com o 

Ministério da Saúde, em que se verifica uma discrepância 

entre os dados relacionados a acidentes de trabalho desta 

pesquisa e aqueles registrados na base de dados do 

Ministério da Previdência Social. A comparação, no ano de 

2013, mostrou que a PNS aponta números de quase sete 

vezes os da Previdência, sendo que há valores diferenciados 

bem significativos entre as Unidades da Federação. Sugere-

se que essa diferença se deve à já conhecida subnotificação 

do registro de acidentes, ao tipo de dado resultante de cada 

pesquisa, e à baixa taxa de formalização do emprego, sendo 

este último fator o responsável pelas maiores diferenças 

anotadas entre os estados da união. 
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Tabela 2 – Relação entre Acidentes relatados no PNS (IBGE) X Dados do MPS  - Ano 2013 

      

 Acidentes 2013    

SEXO PNS % PREVIDÊNCIA % RAZÃO 

Masculino 3.493.000 70,59 499.746 68,81 7,06 

Feminino 1.455.000 29,41 225.918 31,19 6,52 

Total 4.948.000 100 725.664 100 6,80 

Fonte: IBGE – SIDRA/PNAD 2013 

Org: REZENDE, J.A. (2016) 
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Dentre os acidentes de trabalho mais notificados, de 

acordo com MPS e MS, estão as quedas e golpes provocados 

por ferramentas, os que geram cortes e fraturas, que são, em 

sua maioria, distúrbios de ordem física. Associados aos 

acidentes no trabalho ou no trajeto ao trabalho, fazem ainda 

parte do conjunto de agravos à saúde do trabalhador as 

doenças de ordem ocupacional e de ordem mental. 

Lideram as doenças ocupacionais as caracterizadas por 

doenças de pele, as alergias e irritações, também os 

problemas osteomusculares, principalmente, as Lesões por 

Esforço Repetitivo (LER), esta que, inúmeras vezes, leva o 

trabalhador à aposentadoria por invalidez. Cabe ressaltar 

ainda que há um aumento significativo dos casos de câncer e 

problemas metabólicos, indicativo de que as EPI’s não 

conseguem minimizar todos os agravos. 

Os problemas de caráter psicológico, como ansiedade, 

estresse e depressão têm sido percebidos com uma 

frequência cada vez maior nos registros do Ministério da 

Previdência Social via CAT e também pelo Ministério da 

Saúde via dados do CEREST. Esses problemas decorrem, 

principalmente, do excesso de pressão e precarização nos 

ambientes de trabalho, inclusive essas doenças acabam 

afastando os profissionais de modo provisório, ou mesmo, 

definitivamente, os trabalhadores de seus ambientes de 

trabalho. 

Cabe lembrar que, de acordo com o Ministério da 

Previdência Social, as áreas/órgãos do corpo que mais 

sofrem acidentes/doenças são as mãos e punhos, seguidos 

dos problemas posturais, com destaque para a coluna 

cervical e a lombar, consequência das posições anatômicas 

incorretas, sobrecarga de peso ou pressão, e, muitas vezes, 

pela exigência de movimentos repetitivos sem intervalo de 

relaxamento/descanso ou exercícios compensatórios via 
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Ginástica Laboral. 

Thomaz Júnior (2013) traz reflexão interessante a 

respeito da luta pelo poder entre capital x trabalho e, nem 

mesmo o Ministério Público consegue equilibrar as forças, 

conforme verificado na seguinte citação:  

 
O trabalho brilhante da Força Tarefa do Ministério 

Público do Trabalho se esvai ao ralo, pois se de um 

lado o Parque Laboral busca melhor qualidade, 

condições dignas, humanas e justas aos trabalhadores 

brasileiros. Do outro, o Capital com seu método 

nefasto e perverso tenta ao todo custo contornar todo 

esse processo de humanização constitucional do 

direito do trabalho digno, automatizando 

massivamente o processo, o qual, por sua vez, demite 

e precariza o trabalhador que sem emprego e renda 

irá se sujeitar a qualquer valor que lhe seja pago, 

precarizando-o (JÚNIOR, 2013, p. 17).   

 

Na Portaria 1.339/1999 (BRASIL, 1999), que lista as 

doenças relacionadas ao trabalho, temos divisões em 19 

grupos, de acordo com o tipo de agravo à saúde. Dentre 

esses grupos, temos, desde problemas decorrentes de 

ambientes insalubres, seja por emissão de gás, poeira tóxica, 

altas pressões e também vibrações exageradas que levam a 

distúrbios do aparelho locomotor. Outro grupo que se  

destaca  é o grupo específico relacionado a problemas 

decorrentes de traumatismo ou posições anatômicas que 

deterioram o organismo humano.  

Todos os pontos mencionados, relativos à legislação, 

fazem parte de uma engrenagem que forma o Sistema 

Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, mas cabe 

destacar que esse programa só veio realmente tomar 

condições adequadas a partir da Portaria 2437/2005 com a 

criação e normatização dos Centros de Referência em Saúde 
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do Trabalhador (CEREST), que têm entre suas atribuições: 

implantação de unidades de saúde e serviços para tratamento 

dos agravos relativos à saúde do trabalhador, fiscalização do 

ambiente e das condições de trabalho para a proteção da 

saúde do trabalhador, promoção de eventos técnicos sobre 

saúde do trabalhador, além de desenvolvimento de estudos e 

pesquisas sobre agravos à saúde do trabalhador (BRASIL, 

2005). 

Ainda, na referida portaria, temos alguns indicativos 

de atuação, principalmente, em nível regional, já que a 

filosofia de implantação do CEREST se pauta na setorização 

e regionalização desses centros, no intuito de obedecer 

algumas das diretrizes antes mencionadas, qual seja a 

universalidade, a integralidade, a descentralização, além de 

facilitar o controle social.  

Segundo Bispo (2001), dentre as orientações de 

atuação, que serviram de bússola para o direcionamento dos 

esforços, fica evidente vários itens que servirão de 

sustentação do programa de atenção à saúde do trabalhador, 

são eles apresentados na tabela 3: 
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Tabela 3- Áreas de atuação do CEREST 

Atuação do CEREST 

1.  Assistência ao trabalhador acidentado no 

trabalho; 

2.  Informação em saúde do trabalhador; 

3.  Vigilância em Saúde do Trabalhador; 

4.  Controle social em saúde do trabalhador; 

5.  Atendimento a pacientes com doenças 

ocupacionais;  

6.  Atendimento em vigilância nutricional dos 

trabalhadores;  

7.  Apoio terapêutico aos portadores de 

LER/DORT;  

8.  Vigilância de populações expostas aos 

agrotóxicos;  

9.  Estudo epidemiológico dos acidentes do 

trabalho e investigação dos acidentes fatais;  

10.  Fomentar e implementar ações de saúde do 

trabalhador no nível municipal;  

11.  Desencadear ações visando conhecer o perfil de 

morbimortalidade dos trabalhadores do Estado, 

considerando a distribuição por sexo, faixa 

etária, região geográfica, tipo de evento;  

12 Desenvolver/estimular a articulação entre as 

diversas instituições que possuem interface neste 

campo, visando otimizar as ações dessa área.  
Fonte: BISPO (2001) 

Org: REZENDE, J. (2016) 

 

A portaria 777/2004 (BRASIL, 2004) foi outra 

importante contribuição, em nível de lei que assegura ao 

sistema de atenção ao trabalhador mecanismos de controle 

de detecção sobre o adoecimento ou agravos de saúde, pois, 
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através dela, se cria o Sistema de informação de Agravos de 

Notificação – SINAN, vinculado ao Ministério da Saúde. 

A citada portaria dispõe sobre os procedimentos 

técnicos para a notificação compulsória de agravos à saúde 

do trabalhador em rede de serviços sentinela específica, no 

Sistema Único de Saúde – SUS. Têm como objetivos coletar 

e transmitir dados gerados pelo sistema de vigilância 

epidemiológica, apoiando processos pela investigação e 

análise das informações de doenças de notificação 

compulsória, operado a partir das unidades de saúde.  

Partindo do princípio de que a agilização e a melhoria 

no atendimento são mais eficientes quando se tem os casos 

mais comuns categorizados, verificamos três categorias 

básicas no encaminhamento dos agravos. Como forma de 

categorização das doenças ou acidentes relativos ao tema, 

constatamos que são, de forma genérica, o acidente típico 

(comumente chamado de acidentes de trabalho), o acidente 

de trajeto ou percurso entre a residência e o local de trabalho 

ou vice-versa, e ainda, nessa categorização, temos as 

Doenças Ocupacionais, ou seja, aqueles agravos à saúde, 

que foram produzidos, tendo como origem do problema as 

condições de trabalho inadequadas e precárias. 

Os procedimentos que precisam ser informados de 

forma compulsória também estão bem categorizados na 

portaria 777/2004/MS, o que deveria facilitar as 

notificações, e, consequentemente, a geração de bancos de 

dados mais fiéis com informações apuradas, facilitando os 

procedimentos de prevenção ou atendimento. Suscintamente 

temos os pontos de destaques representados na tabela 4: 
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Tabela 4 – Procedimentos que devem ser informados de 

forma compulsória ao SINAN/MS 

Procedimentos a serem informados ao 

Ministério da Saúde 

1.  Acidente de Trabalho Fatal; 

2.  Acidentes de Trabalho com 

Mutilações; 

3.  Acidente com Exposição a 

Material Biológico; 

4.  Acidentes do Trabalho em 

Crianças e Adolescentes; 

5.  Dermatoses Ocupacionais; 

6.  Intoxicações Exógenas (por 

substâncias químicas, incluindo 

agrotóxicos, gases tóxicos e 

metais pesados); 

7.  Lesões por Esforços Repetitivos 

(LER), Distúrbios 

Osteomusculares  Relacionadas 

ao Trabalho (DORT); 

8.  Pneumoconioses; 

9.  Perda Auditiva Induzida por 

Ruído  

10.  Transtornos Mentais 

Relacionados ao Trabalho; e 

11.  Câncer Relacionado ao 

Trabalho. 
Fonte: Portaria 777/2004/MS 

Org. REZENDE, J. (2016) 

 

Todo e qualquer trabalhador tem direito ao registro do 

acidente de trabalho e da doença ocupacional no SINAN/MS 

(BRASIL, 2004), seja ele autônomo, informal, rural ou 
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outros. O registro deve ser feito em uma ficha de 

notificação, que está disponível em todos os postos e centros 

de saúde. 

O outro documento que possui características 

parecidas ao registro no SINAN/MS é o Comunicado de 

Acidentes de trabalho – CAT, que é utilizado para o registro 

da ocorrência do acidente de trabalho ou doença 

ocupacional, devendo ser encaminhado à Previdência Social 

em 24 horas após o imprevisto. O preenchimento do CAT é 

responsabilidade da empresa, mas, na recusa por parte da 

empresa, de preencher o CAT, esse comunicado pode ser 

feito nos serviços de saúde, ou mesmo pelo próprio 

trabalhador.  

O CAT garante que o acidente seja reconhecido como 

decorrente do trabalho em qualquer etapa da vida do 

trabalhador. Mas apenas os trabalhadores com carteira de 

trabalho assinada ou os que contribuem para a Previdência 

Social estão obrigados a emitir. As notificações são 

devolvidas para os municípios sob a forma de boletim e 

auxiliam no planejamento das fiscalizações e das ações de 

assistência. 

Assim, é possível observar que há programas de 

proteção à saúde do trabalhador no Brasil, o problema reside 

não na sua inexistência, mas justamente no seu não 

cumprimento, o que é algo a ser perseguido, para que os 

trabalhadores tenham mais qualidade de trabalho e seus 

direitos mais assegurados. 

 

Considerações Finais 

 

Sob o ponto de vista da questão ontológica do 

trabalho, este é categoria fundante do ser humano. Porém, 

sob o modo capitalista de produção, o trabalho tornou-se 

emprego, materializado em atividades fragmentadas de um 
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sistema de produção que aliena o produto de quem o faz.  

O trabalho mantém-se como elemento primordial da 

vida e da organização social. Todavia, em diversas situações, 

as forças do próprio homem têm sua resistência testada para 

além dos limites. Assim, estabeleceu-se uma relação 

contraditória entre trabalho e trabalhador, fato que tem 

produzido situações de adoecimento físico e mental, e, por 

vezes, até óbitos.  

Deve-se considerar que o trabalho é fonte de vida, mas 

também de doenças e de morte; é momento de liberdade e de 

prisão; propicia desenvolvimento, mas muito também 

alienação/estranhamento.  

Assim, neste texto, discutiram-se as manifestações de 

organização do ponto de vista governamental das ações de 

prevenção e cuidados para com a saúde do trabalhador, 

tendo em vista as diversas doenças decorrentes dos excessos 

e/ou pressões e precarização das relações de trabalho.  

Algumas portarias dos Ministérios da Saúde e do 

Ministério da Previdência Social foram apresentadas na 

busca de clarear os caminhos que o trabalhador tem de 

seguir na tentativa de sobrevivência num país onde ele, o 

trabalhador, é, por vezes, tratado apenas como mais uma 

peça maltratada da engrenagem do mundo capitalista. 

Essa breve discussão sobre o tema nos permite afirmar 

que os princípios legais existem, e, por sinal, estão bem 

conectados em uma rede de serviços de saúde que poderia 

sim prevenir e tratar adequadamente os agravos de saúde do 

trabalhador. Mas, então, por que não dá certo? Por que, 

efetivamente, não oportuniza ao trabalhador condições de 

manter a saúde e ter uma qualidade de vida melhor? 

O que arriscaríamos como resposta nesta breve 

reflexão é que permanecem alguns nós críticos, tais como: as 

subnotificações, as dificuldades enfrentadas pelos 

trabalhadores que se acidentam em se manter trabalhando, 
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ou de se afastarem com direito à remuneração e ao 

reconhecimento do seu problema como vinculado ao 

trabalho e a precarização das relações sociais de trabalho.  

Torna se emergencial a atuação da vigilância em 

saúde, não apenas fiscalizando os pós-acidentes, mas, 

sobretudo, atuando de forma preventiva, via entidades 

representativas dos trabalhadores, promotorias públicas ou 

ONG’s, com o intuito de combater elementos prejudiciais à 

saúde do trabalhador, como exigência de esforço excessivo, 

que conduz à deterioração do funcionamento orgânico e 

psicológico dos trabalhadores. 

Dessa forma, foi a partir da dimensão legal, 

correlacionada à dimensão espacial da relação 

capital/trabalho e seus rebatimentos, no tocante à saúde e ao 

bem-estar físico dos trabalhadores, que discorremos sobre o 

Programa de atenção à Saúde do Trabalhador no Brasil, que 

ainda carece de mais atenção por partes dos governantes, 

porém já representa um avanço. O desafio que está colocado 

é uma implantação ainda mais eficaz e prática do que já 

consta do ponto de vista teórico nos programas que visam 

atender a saúde do trabalhador, gerando condições para que, 

de fato, os trabalhadores que precisam do sistema público de 

saúde no Brasil sejam plenamente atendidos. 
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O MUNDO RURAL NO SERTÃO DA 

FARINHA PODRE 
 

Adriana Lacerda de Brito 

Joelma Cristina dos Santos 

 

 

Introdução  

 

O rural é definido no dicionário Aurélio como 

“Relativo ou pertencente ao campo ou à vida agrícola. 

Rústico, agrícola, campesino. Diz-se das freguesias que não 

estão situadas em cidade ou vila”. Uma definição de cunho 

literário que expressa a forma de vida agrícola, 

aproximando-a ao contexto rústico, com uma preocupação 

em destacara cultura agrícola em sua condição própria e 

contrária à noção de cidade. Já o dicionário Houaiss, por sua 

vez, caracteriza o termo pela sua conotação histórica e 

etimológica, e define rural como “adj. Relativo ao campo, 

que é próprio do campo; agrícola, campestre: vida rural”. 

Mas outras definições também são aceitas, como a ideia de 

que a caracterização do urbano seja um processo 

fundamental para adequação e compreensão do que seja o 

rural. 

Mas como é possível compreender o que é o rural? A 

representação de um espaço rural no mundo contemporâneo 

não escapa à geografia histórica da qual ela está inserida. 

Assim, pensar um espaço rural requer pensar a sua história, 

sua sociedade e as inserções técnicas promovidas na época 

em que ela se realiza, onde e quando ornamentadas. 

Verificamos conexões de uma estrutura que expõe ações e 

objetos, como significados e significantes à ruralidade a 

partir da introdução de elementos interdependentes. Esses 
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elementos se organizam sobre uma armação de um sistema 

técnico. São, portanto, elementos conectados que fazem 

emergir, sob um conjunto característico de valores, a vida no 

campo. O carro de boi (transporte), o fogão à lenha 

(alimentação), os teares e as construções de casas (ações), 

alguns dos símbolos materiais do mundo rural que 

estabelecem tradições e hábitos locais. O termo remete a 

uma idéia de formas, uma vez que verificamos cada vez 

mais a sua convergência com o urbano. 

Desde o final do século XX, o emprego do termo rural 

incorporou-se à sociedade brasileira, direcionando um novo 

processo de desenvolvimento, cuja lógica define os rumos 

de um complexo crescimento marcado pelas condições 

geográficas, existenciais e metafísicas de uma coletividade. 

Essa lógica hegemônica, que sustenta e é sustentada pela 

noção de “progresso”,com base política e econômica de 

mercado, regulamenta a situação do trabalhador rural a partir 

de normatizações político administrativas, portanto,fiscais 

de uma economia local e global e de uma política 

responsável pelo estabelecimento das relações desse trabalho 

no mercado. A complexa questão agrária no Brasil, diversa 

também em suas características regionais, condiz com a 

relutância política em se alterar significativamente essa 

estrutura. 

O rural tomado como substantivo é, em grande 

medida, uma imagem associada ao trabalho do homem com 

a terra, que se traduz em um modo de vida coletivo, 

intrínseco às técnicas e às formas de cultivos. A visão de 

mundo rural da qual pretendemos tratar neste texto remete 

aos primórdios da constituição do território do Sertão da 

Farinha Podre, entre as “formas de ser” e a “exploração do 

ser”, que se relacionam à ruralidade em um contexto que se 

embasa ora em sua originalidade característica, ora em seu 

caráter colonizador. 
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Termos como rural, campo, agrário e agrícola, há 

tempos, já não remetem à exclusão de uma técnica 

sofisticada ou de uma tecnologia avançada, mas sim, a uma 

diferenciação de formas que se materializam no espaço.  

Quando pensamos no território do Sertão da Farinha 

Podre, para essa concepção de organização espacial, o rural 

só existe frente ao urbano. Por isso, muito distante das 

cidades centrais, formadas no Brasil colônia, e seus 

resquícios imperiais, os sertões se legitimam como espaços 

mais próximos daquilo que verificamos como rural, campo, 

margens que escapam à centralidade do todo, ou seja, 

escapam aos centros culturais, políticos, administrativos e 

comerciais como Ouro Preto, em Minas, ou o eixo Rio - São 

Paulo, ou ainda Salvador na Bahia. Embora seja importante 

notar que o tratamento, geralmente, dado ao estudo dos 

sertões se faz com relação a uma urbanidade e, por isso, 

negligencia as margens por onde se afirmam as formas 

rurais, o estilo de vida lento e próximo da natureza e das 

tradições da qual ele emerge. Por isso, o urbano é 

notadamente recorrente em estudos sobre a política do 

espaço, contrariando as formações dos primeiros arraiais, 

vilas e todos os conjuntos de habitantes que ali organizaram 

sua dimensão rural.  

 

O sertão do mundo rural, modernidade e modernização 

 

A partir da modernização do mundo rural, foi 

construído um modelo agrícola que se desdobra em 

estratégias “de fomento ao progresso”, para garantir o 

dinamismo econômico. O rural, hoje, está condicionado aos 

números, à produtividade, aos preços de safra, cotações, 

exportações e estratégias complexas do modelo do 

agronegócio para atender ao padrão estético do mercado. É 
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notória a modernização das máquinas, tratores e galpões 

enormes e computadorizados, compondo construções 

gigantescas para abrigar, processar e distribuir o que é 

produzido; uma perspectiva que segue em direção inversa às 

atividades que legitimam a paisagem rural em sua 

organização socioambiental, com base em sua identidade e 

sua forma de ser. Forma de ser que configura o limite 

territorial, a geografia, o ponto de contemplação do todo. O 

novo mundo rural se apresenta como um retorno da 

sociedade ao rural, através da busca de espaços para o lazer, 

dentre outros usos que não apenas a agricultura. 

O mundo rural, de alguma maneira, tornou-se uma 

esteira de produção a partir do modelo sustentado no 

agronegócio, o que leva alguns grupos a buscarem novas 

estratégias, geralmente, relacionadas às demandas do 

mercado. Pois, se os avanços tecnológicos e o modelo 

capitalista de desenvolvimento no campo apontam para uma 

tendência ao esgotamento dos recursos naturais do campo, e 

comprometem toda a sua condição de existência atual e 

futura, faz-se necessário colocar em relevo as alternativas de 

pensamento que contrariam a perspectiva dessa lógica, e que 

procuram, dentre os valores coletivos, modos de vida e 

meios de produção derivados da sabedoria dos povos e dos 

seus habitantes tradicionais. Trata-se de resgatar uma 

perspectiva local do mundo rural. Assim, torna-se possível 

considerar processos identitários e territoriais que se 

interrelacionam com a terra e com o espaço agrário. 

Sob essa perspectiva, é importante ponderar que a 

qualificação técnica ou tecnológica existente no campo não 

substitui, e não poderia substituir as condições individuais 

inerentes ao ambiente sobre o qual apontamos e vice-versa. 

Ou seja, o conhecimento ambiental e ecológico referente ao 

espaço agrário deve-se tanto à análise cotidiana, que parte da 

vivência de um grupo, e explicita modos e costumes do 
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conhecimento popular percebido em hábitos e tradições, 

quanto ao conhecimento científico especializado e 

tecnológico que, associado ao capital, media e corrige 

complexidades, mas, ao mesmo tempo, fragmenta a 

sociedade, caracterizando diferentes formas de uso e acesso 

à terra e,  sobretudo, revelando diferenças que tencionam 

territórios e regiões. 

 

A geografia histórica do sertão: Formas do mundo rural 

 
Inter trocas econômicas parecendo serem apenas 

comerciais, na verdade são interpessoais, afetivas, 

sociais, simbólicas, antes ou ao lado de serem 

relações que envolvem dinheiro. Pois, bem mais ali 

do que em esferas modernizadas de transações, nem 

tudo o que se produz é consumo, nem tudo o que 

troca é mercadoria. Mais do que nós, e com melhores 

motivos, as pessoas comem comidas e símbolos e 

trocam bens e sentidos de vida (BRANDÃO, 2007. 

p.55). 

 

O conhecimento da cultura, como produção humana, 

deve-se tanto à análise cotidiana que parte da vivência de um 

grupo, e explicita modos e costumes do conhecimento 

popular percebido em hábitos e tradições, quanto ao 

conhecimento científico especializado e tecnológico a 

serviço do capital. 

Esse processo pode ser analisado do ponto de vista 

histórico e sociológico da literatura clássica brasileira, que 

contempla o tema. É de 1902 a obra “os Sertões”, de 

Euclides da Cunha, que remete à ideia de que o homem é 

resultado do momento histórico, do meio e da terra. A obra 

“Os Sertões” de Euclides da Cunha, elaborado sob uma ótica 
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determinista, contrasta com o “O Grande Sertão: Veredas”, 

de Guimarães Rosa, que retoma a temática do sertão, 

consolidando o papel de protagonismo do Homem na mesma 

armadura estrutural proposta: A Terra (cenário), O Homem 

(protagonista) e a Luta (ação). Torna-se possível perceber 

que o sentido do termo Rural se distancia do significado e da 

ideia do modo de produção/consumo,na medida em que o 

ser humano não atua na condição de agente na literatura de 

Euclides da Cunha, mas como um sujeito confinado às 

condições naturais da terra. O contraste entre os autores está 

intimamente relacionado à maneira como narram a posição 

do Homem em relação à Terra e ao significado impresso na 

ideia de Luta. Nesse sentido, Guimarães Rosa contrapõe a 

obra de Euclides da Cunha, ao oferecer uma narrativa que 

consiste em vislumbrar aberturas implícitas na possibilidade 

de imaginação, devaneio e criação de um lugar à parte no 

espaço. Trata-se de oferecer sentidos à narrativa, conforme a 

experiência do leitor, e de proporcionar tratamento e 

significado sobre o que lhe é contemporâneo. Assim, embora 

não seja um retrato descritivo, pronto, minucioso e 

acabado,de um tempo em suas relações internas, como em 

os Sertões de Euclides da Cunha, o Grande Sertão: Veredas é 

uma obra que nos remete ao universal, na medida em que 

confere sentidos e significados de maneira atemporal sobre o 

espaço da narrativa. 

O espaço agrário, que se configura através das relações 

sociais, revela maneiras de habitar, de vestir e de alimentar 

uma época. A agricultura e a manufatura, atividades que 

surgem de maneira conjunta, constituem uma técnica 

artesanal, rústica e artística, que precedem a industrialização 

da produção agrícola. O “novo” é associado à mecanização 

dos processos fabris, desenvolvendo social e historicamente 

a tecnicização, que SANTOS (2008) afirma culminar com o 

período técnico científico informacional. Essa perspectiva é 
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decorrente de processos econômicos, fomentados pela 

exploração dos recursos naturais do modelo hegemônico 

vigente, em detrimento da sabedoria local e da formação de 

uma identidade agrícola.  

O “novo” ao qual nos referimos, emerge como 

imagem de mundo, vislumbrado por um imaginário social de 

interesse coletivo, que se projeta no presente para se 

estabelecer concretamente no futuro. E o contraste que se 

expressa nesse contexto corresponde à oposição dessa 

imagem entre os grupos sociais que se fixam em um dado 

território. Portanto, é significativo compreender como cada 

grupo social estabeleceu sua relação com a terra a partir dos 

ritos, das tradições e dos costumes, pois,  

 
o futuro não traz nada de essencial e se manifesta, 

muitas vezes, por uma regressão, uma decadência 

que é um tipo de aviltamento do movimento 

histórico. (DARDEL, 2011, p. 73). 

 

Novamente, é esse autor que nos lembra, ao referir-se 

ao desenvolvimento dos trabalhos agrícolas, de que “é 

preciso renovar as virtudes nutritivas e fecundantes da Terra 

em seu potencial de vida. Os trabalhos agrícolas são rituais, 

orientados para uma disposição da Terra em produzir; é 

necessário fortificá-la.” (DARDEL, 2011, p.49). Dessa 

maneira, para o autor, 

 
Habitar a Terra, percorrê-la, plantar ou construir é 

tratá-la como um poder que deve ser honrado: cada 

um de seus atos é uma celebração, um 

reconhecimento do laço sagrado que une o homem 

aos seres da Terra, das águas ou do ar. (...)O 

complexo sagrado-maldito, sempre instável e 

reversível, mantém sobre suas delimitações uma 

incerteza profunda, o “mundo” selvagem e sublevado 
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pode a qualquer momento invadir o “mundo” 

ordenado e cultivado. É a duras penas que o homem 

defende seu estreito domínio com as armas da magia, 

contra os poderes da floresta e do cerrado 

(DARDEL, 2011, p.55). 

 

Modernidade e modernização diferenciam-se a partir 

de um tempo e de uma técnica articuladas ao movimento 

histórico de sua materialidade. De uma experiência e de uma 

acessibilidade concreta, além do lugar por onde se localiza a 

construção dessa mesma experiência com a Terra. 

(DARDEL, 2011. p.61). 

Com base nessa mesma armadura estrutural, o senador 

Camilo Rodrigues Chaves, no primeiro capítulo da Revista 

Acaiaca, intitulado “Ituiutaba: A Terra e o 

Homem”,descreve como procedeu essa relação nas 

primeiras ocupações desse espaço. Para Chaves, 

 

O meio geográfico era excessivo na voracidade 

destruidora do elemento humano. Daí uma 

importante elaboração antropo-geográfica a 

aprimorar qualidades de caráter, a plasmar as 

linhas esculturais do forte. (CHAVES, 1953, 

p.11). 

 

O político e escritor Camilo Rodrigues Chaves faz 

referência, ao longo do texto, de uma série de sujeições às 

quais mantêm submetidos os habitantes das terras 

ituiutabanas no início da década de 1950, visto que toda a 

sua narrativa está, de alguma maneira, alicerçada na 

condição de Homens resultantes da Terra, resultantes de 

condições naturais, que “privilegiam” os habitantes no 

conjunto de ações que estruturam a vida social e a relação 

com a Terra. 



261 

O Sertão da Farinha Podre (Figura 2), como foi 

denominada a região do Triângulo Mineiro, entre os séculos 

XVII e XVIII, foi marcado por uma dinâmica de 

desenvolvimento agrário, que apresenta uma literatura vasta 

e particular.  

Para o enfoque literário ao qual nos destinamos foram 

selecionadas duas obras; uma de Mario Lara Nos confins do 

Sertão da Farinha Podre (2009), a obra de Ernesto Rosa, 

intitulada Sertão da Farinha Podre – Romance Histórico 

dos Primórdios (2013). Ambos os autores conhecidos, 

estudiosos da cultura local, que se debruçaram sobre a 

cultura e o modo de vida que pretendemos analisar. 

 

Do rural ao sertão: espaços de narrativa 

 

Na literatura que selecionamos para este artigo, 

consideramos um estudo comparativo entre o romance, que 

mistura ficção e fatos verídicos de Rosa, e a história 

documental rigorosa e cientificamente atenta de Mário Lara 

em Nos Confins do Sertão da Farinha Podre (2009). Lara 

trata como fio condutor de sua obra a migração de uma 

família do Rio das Mortes para o palco do Sertão da Farinha 

Podre, deslocamento analisado a partir de uma historiografia 

explicitamente mineira. Nela, o autor apresenta as relações 

familiares e sociais da elite de fazendeiros, cujo interesse em 

promover o progresso e a manutenção do poder se faz com 

vistas para o prestígio social e a riqueza de bens materiais, 

além das posses de terras. 

Ambos os livros trazem à luz de sua compreensão os 

variados conflitos a que se submeteram os primeiros 

desbravadores, habitantes, fazendeiros e trabalhadores da 

terra daquela região. Em comum, eles tratam das questões 

relacionadas às resistências indígenas e quilombolas, mas 

também trata dos desafios impostos pelo território selvagem, 
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muitas vezes, ermo, bem como suas dificuldades de 

ocupação. 

O contexto histórico a que reportamos sugere breves 

apontamentos, tanto na escala global quanto nos aspectos 

locais que subsistem no Sertão da Farinha Podre e que 

configuram uma estrutura agrária preliminar no/do Triângulo 

Mineiro. 

Para essa tarefa, apontamos, preliminarmente, alguns 

fatos históricos que entendemos diretamente ligados em sua 

relação política e ideológica social com a terra. São 

contemporâneos ao Sertão da Farinha Podre eventos como o 

estabelecimento do Tratado de Santo Idelfonso, a chegada da 

família real ao Brasil e as lutas pela independência territorial 

em todo o mundo. Paralelo a esses eventos, o poder 

eclesiástico vivia a sua decadência em favor do império e da 

república no final século XIX. Ao considerar alguns dos 

principais aspetos surgidos no Brasil, que possam responder 

pela crise agrária no campo brasileiro, José de Souza 

Martins assinala algumas relações fundamentais entre o 

camponês e a comunidade utópica, tal como ela se projeta na 

sociedade brasileira. Para ele, tanto a Lei das Terras (1850) 

quanto a Lei Áurea (1888) são expressões da instauração de 

uma crise agrária, 

 
No primeiro caso a terra não podia ser adquirida por 

outro meio que não fosse a compra e, assim, tornou-

se equivalente de capital. Isto é, renda territorial 

capitalizada. No segundo caso deu-se a separação 

entre a força de trabalho e a pessoa do trabalhador, de 

modo a se instituir um mercado de trabalho 

(MARTINS, 1973, p.14). 

 

Para o historiador Eric Hobsbawm, em A Era das 

Revoluções 1789-1848, “o impacto sobre da revolução dupla 
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sobre a propriedade e o aluguel da terra e sobre a agricultura 

foi o mais catastrófico do período” (HOBSBAWN, 2003. p. 

209). Pois a terra se transformara em uma mercadoria que 

despontava lucros para os proprietários e exploração para os 

trabalhadores. E é assim que a província ressoava as 

questões mundiais da terra. 

Os poderes centrais da Igreja e do Império apontavam 

para um principio civilizacional que mantivesse as 

segregações entre os contra poderes locais encontrados. 

Índios, ex-escravos e pequenos trabalhadores rurais 

promoviam a resistência concreta de um avanço do 

patriarcado e das relações de subserviência que lhes eram 

impostas e estabelecidas a partir de dívidas financeiras. Ao 

que tudo indica, a experiência rural dos personagens da 

narrativa e, também, dos primeiros habitantes do SFP, se 

diferenciaram daquelas iniciais que se concretizaram nos 

centros econômicos e sociais da época. 

Mas a motivação que levara os colonos a ocupar a 

região conflitava com as dificuldades inerentes àquele 

território. Afastado do litoral, e reconhecido pela dificuldade 

de desbravamento, a floresta do cerrado (LARA 2011), no 

Sertão da Farinha Podre, era povoada pelos grupos 

indígenas Caiapós e também por quilombos, fundados por 

escravos foragidos. Ambos os grupos travaram conflitos 

territoriais violentos com os colonizadores, que pretendiam 

dominar o território e transformá-lo, a fim de garantir uma 

atividade agrícola com base em famílias policultoras, ou 

uma agricultura familiar, que priorizasse a diversidade da 

produção de gêneros agrícolas. Entendemos que  

 
Sob essa lógica, a ciência moderna construiu uma 

compreensão de biodiversidade incompleta e, por seu 

caráter reducionista e colonialista, substitui-se a idéia 

de diversidade pela de homogeneidade. O debate da 
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biodiversidade remete às leituras de âmbito ecológico 

e político, estabelecendo interfaces entre o 

dinamismo ecológico e o dinamismo socioambiental 

(GOMES, 2008, p.54). 

 

Estabeleceram-se na capitania de Minas Gerais, tal 

qual em todo o Estado de Minas Gerais, no período colonial, 

propriedades monocultoras que estabeleceram uma 

economia agrária; que foi se deslocando do centro 

econômico de Minas para a região do Triângulo Mineiro, 

através de um mecanismo de concessão de terras, que 

garantisse o pertencimento da região ao Império, e que 

afirmasse a nova fronteira legitimada pelo Tratado de Santo 

Idelfonso. 

Deve destacar que a atividade agrária do Sertão da 

Farinha Podre teve sua origem no processo de colonização, 

chamado, por alguns autores, de “Renascimento Agrícola”,  

 
não se tratou de um processo espontâneo. Tratou-se 

do resultado de uma política específica, que 

objetivava a ocupação de áreas devolutas para os 

quais o agricultor familiar era o ponto de 

convergência. Nas colônias, ele iniciava o ciclo 

cultural em uma área de mata desabitada, e sua tarefa 

inicial era derrubar e queimar a mata. Após o 

assentamento, esses grupos eram deixados a própria 

sorte. Desde esse momento, o agricultor familiar era 

utilizado em uma estratégia de ocupação do território 

sem, entretanto, gerar preocupações com o estado 

social do grupo (FERREIRA, 2008. p. 227). 

 

Para analisar as formas de relação de trabalho, técnica 

e cultivo implícitas na relação homem e natureza, que 

oferecem vazão ao sistema de ações na agricultura do Sertão 

da Farinha Podre, assumimos a distinção da leitura do 
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espaço em relação às narrativas mais constantes da história 

da literatura. Primeiramente analisaremos o processo 

colonizador, com destaque para a chegada dos índios 

Caiapós.  

Em seguida, analisaremos a invasão dos bandeirantes e 

a passagem dos sertanistas, jesuítas e expedicionários na 

região. É importante destacar que a área que 

compreendemos como SFP (Sertão da Farinha Podre) era 

reconhecida como área de trânsito, da qual muitas travessias 

se orientavam em razão do comércio de mercadorias; mas, 

sobretudo, do transporte do ouro e diamantes, que haviam 

sido encontrados em Goiás. A riqueza mineral precisava 

chegar ao porto sem sofrer os desvios de furto, contrabando 

ou qualquer ameaça de sonegação fiscal. Assim, torna-se 

necessário compreender os impactos decorrentes do contato 

do “povo bárbaro” com a “população civilizada”. Afinal, 

como os Caiapós percebiam essas travessias? Qual ameaça 

coletiva eles representaram? Quais trocas esses diferentes 

grupos foram relevantes? 

É sabido que, enquanto muitos bandeirantes se 

utilizavam de armas e objetos apropriados para desbravar o 

sertão e capturar os índios, estes, por sua vez, apresentavam 

a vantagem de conhecer bem o território da floresta em suas 

dimensões culturais e naturais. Embora reconheçamos que, 

 
As civilizações que conviveram com os ecossistemas 

naturais, em equilíbrio homeostático, ao longo de 

milhares de anos, tiveram seu conhecimento 

tradicional renegado pelo saber totalitarista 

constituído pela ciência moderna e pelo capitalismo 

(GOMES, 2008, p. 217).  

 

Por fim, terminaremos com uma comparação com o 

período contemporâneo, que empreende um agronegócio 
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alavancado pela modernidade. Portanto, trata-se de destacar 

que 
As formas de assentamento rural estão na base do 

processo de ocupação do espaço pelo homem, 

relacionando-se às formas de apropriação da terra, à 

percepção do ambiente e à definição de um certo 

território onde se reproduzem as comunidades rurais. 

Estabelece-se uma sincronia entre o produtor e o 

local no qual trabalha. Tem-se uma harmonia entre o 

produtor e o local de trabalho, harmonia essa 

construída em uma relação entre homem e natureza 

(FERREIRA 2008, p. 230). 

 

É neste contexto que, no próximo item, discutiremos 

as relações estabelecidas entre os povos caiapós, destacando 

suas principais características no universo do Sertão da 

Farinha Podre. 

 

 

A organização espacial dos Caiapós – Um território 

selvagem no sertão da farinha podre? 

 

A literatura local e contemporânea a que nos 

aproveitamos para investigar a questão indígena dos Caiapós 

se divide entre os que atribuem a essa etnia a maneira 

violenta de ser e de se manifestar, e outra, que considera os 

estudos de Levi Strauss (RIBEIRO, 2005), colocando a etnia 

em situação relevante em relação aos sertanistas e 

bandeirantes. O que queremos esclarecer é que, ao contrário 

do que foi narrado por padres na época, Padre Luís da Silva 

e Souza e Padre Antônio Raposo, ou pelo Governador de 

Goiás, João Manoel de Melo e muitos expedicionários da 

época, os Caiapós foram verdadeiramente subjugados em 

suas tradições e deslocados de seu território. As narrativas 
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sobre os Caiapós, baseadas em teorias da ciência moderna e 

condicionadas pelo racionalismo então vigente, são 

edificadas com base em estudos coloniais, e compreendem 

que essa etnia foi composta por um povo bárbaro e violento, 

quando, na verdade, tratava-se de um povo indígena 

solapado pelo interesse bandeirante em aproveitar as terras 

por eles ocupadas, tanto para exploração mineral, quanto 

para a tentativa de escravização e apropriação do território. 

As narrativas de ROSA (2013) e LARA (2011) estão 

impregnadas por essa visão que difunde a ideia de que 

seriam os Caiapós os verdadeiros “vilões” do Sertão da 

Farinha Podre. Ao tratar do desenvolvimento da Vila de 

Desemboque e do início do Sertão da Farinha Podre, 

assinala ROSA (2013, p. 21) que: 

 
A vila está crescendo muito depressa. (Vila de 

Desemboque) [...] Primeiro foi preciso acabar com os 

índios Caiapós. Aí vieram os garimpeiros e começou 

o movimento. [...] Os caiapós são muito bravos! – 

Sem duvidas! A primeira Vila de garimpeiros, ali 

mesmo, perto de Desemboque, se chamava Taboleiro 

e foi dizimada pelos Caiapós. [..] Mataram e 

queimaram tudo, lá pelos idos de 1740. Não sobrou 

nada. Apenas cinzas. [...] – Dizem que os caiapós 

comem carne de gente! – Comem carne humana e 

qualquer outra, sem cerimônia, nem ritual. 

 

E continua adiante, ROSA (2013, p. 23), “Toda essa 

região entre o rio Grande e o Paranaíba era dominada pelos 

Caiapós, que não eram dóceis. A história do início do Sertão 

da Farinha Podre é o início da luta contra os caiapós”. E 

também Lara (2009, p.181) “Além de criarem entraves, 

principalmente ao tráfego pelo Caminho do Anhanguera, 

opunham sérios embargos à exploração das recém 



268 

descobertas minas de ouro de Goiás”, que se localizavam, 

exatamente, dentro de seus domínios, espalhando pânico 

entre os escravos, colonos e mineradores. 

É possível identificar que, muito da visão de 

naturalistas, como Saint Hilaire, ainda se difunde na 

contemporaneidade.  Atribuem aos Caiapós, exterminados 

desde o século XVI, a condição de violentos e perigosos. O 

contrário da lógica de dominação seria a leitura e o 

entendimento de defesa da qual se reveste essa etnia, uma 

vez que teve seu território diminuído pela efetiva 

escravização e exploração mineral desse território. Nesse 

contexto Venâncio (2007, p.94) faz a seguinte afirmação: 

 

A região que atualmente corresponde ao Estado 

de Goiás, cedo foi palco de incursões 

escravistas. Um levantamento indica a seguinte 

lista de líderes em guerras contra os Kaiapós 

“goianos”: Belchior Dias Carneiro (1607), Antonio 

Pedroso Alvarenga (1618), Francisco Lopes 

Buenavides (1665), Luis castanho de Almeida 

(1671), Bartolomeu Bueno (1673), Sebastião Pais de 

Barros (1675). Uma das conseqüências dessa pressão 

foi o deslocamento intenso da referida etnia para o 

atual estado de Minas Gerais. Não só o Triângulo 

Mineiro foi ocupado, como também algumas áreas 

compreendidas entre a nascente do Rio São 

Francisco e o sul da Bahia. A esse povoamento é 

atribuída a principal origem do extermínio dos acima 

mencionados Araxá. 

 

Por sua vez, Ribeiro comenta que “A câmara de São 

Paulo relatava a D João V, em 1744, novos ataques dos 

Kayapó, com a destruição de fazendas entre os rios Uberaba 

e das Velhas e a morte de vários escravos, resultando na fuga 

de diversos moradores” (RIBEIRO, 2005, p. 118). 
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Ribeiro se baseia no depoimento do sertanista Manuel 

de Barros, ao definir a tribo como nômade, sem plantas, nem 

lavouras. Enquanto Pires de Campos reporta a eles a partir 

de “aldeias estáveis”, onde se produzia alimentos e cuja 

agricultura era uma atividade forte. Portanto, a batata doce é 

destaque e as frutas do cerrado eram importantes porque 

completavam a nutrição. (RIBEIRO, 2005. p.125). Esse 

autor trabalha com a hipótese de que os Caiapós “acabaram 

sofrendo degradação de suas condições de vida, incluindo, 

efeitos regressivos de sua natureza sócio cultural”. O que 

significa que a extinção do povo Caiapó não esteve 

relacionada à sua condição de habitante das savanas, mas 

aos impactos no período de guerra.  

Assim, afirma RIBEIRO (2005, p.125): 

 
Se a agricultura foi assim, importante na constituição 

da sociedade dos Kayapó, certamente, as dificuldades 

para a sua implementação, devida às perseguições e 

saques como o relatado anteriormente pelo Alferes 

José Peixoto da Silva Braga, devem ter contribuído 

para desestruturar não só esta atividade, mas a 

própria organização social deste povo indígena. 

 

 Os Caiapós escravizados, ou aqueles pertencentes a 

uma pequena parcela que se estabeleceu junto aos 

colonizadores, ofereciam duas importantes funções: o 

reconhecimento do território a partir de suas condições 

naturais e o seu aproveitamento, sobretudo, agrícola, e o 

povoamento, que garantia o território à metrópole 

portuguesa.   

Com o crescimento demográfico e a expansão 

econômica da região, “O índio não interessava mais como 

força de trabalho, nem como povoador.” (LARA, 2012, 

p.159), Nesse momento, há uma transição para o trabalho 
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escravo, tendo como mão de obra, povos vindos da África. 

Com isso, o trabalho em lavouras e a atividade agrária já não 

beneficiavam a Coroa Portuguesa, uma vez que o Brasil se 

tornava independente, com atividades que visavam aos 

lucros internos dos grandes fundiários e dos proprietários 

das capitanias. Portanto, o trabalho passou a ter um interesse 

interno no território. E as disputas territoriais, bem como os 

lucros pela venda de escravo de mão de obra, tornavam-se 

locais. 

A inserção de escravos no oeste das Minas ocorreu de 

maneira lenta e gradativa, acompanhada das rebeliões e da 

organização de quilombos na região. Até que a Lei Áurea 

consumasse a “liberdade” dos negros africanos no território 

brasileiro, os escravos eram submetidos ao trabalho exigido 

pelo senhor das terras. Ao desbravar o oeste das minas e dar 

início à ocupação dessa região, os mercadores exploravam a 

região na procura de comercializar esse trabalho e oferecer 

condições de fixação no local. Seguidamente, a introdução 

do trabalho livre reconfigura as relações sociais tal como 

elas se mantinham anteriormente. 

 

Considerações Finais 

 

A partir do que denominamos, neste artigo, de mundo 

rural, foi construído um modelo agrícola que garantiu 

dinamismo econômico ao campo, que se consolidou com o 

processo de modernização da agricultura, iniciado nos anos 

1960. Igualmente, emergiu uma sociedade submetida a essa 

estetização de um modelo urbano industrial, em contraste 

com a identidade do mundo rural, que se distanciou do 

tradicional.  

O mundo rural, de alguma maneira, tornou-se uma 

esteira de produção que aponta para uma tendência à 

falência e esgotamento dos recursos naturais, e compromete 
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toda a sua condição de existência atual e futura. Assim, faz-

se necessário colocar em relevo as alternativas de 

pensamento que contrariam a perspectiva dessa lógica, e que 

procuram resgatar, dentre os valores coletivos, modos de 

vida e meios de produção derivados da sabedoria dos povos 

e comunidades tradicionais. 

 Trata-se de resgatar o conhecimento popular, os 

saberes tradicionais e aliá-los à ciência moderna, pois é, a 

partir dos hábitos, costumes e tradições, que, inicialmente, a 

sociedade se estruturou e se desenvolveu. A partir daí, então, 

podem surgir alternativas às diferentes esferas do modo de 

produção vigente. 
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