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Apresentação 
 
 

Olhares Geográficos sobre paisagem e natureza é um livro produzido e 

publicado em um tempo de resistência contra a tentativa de imobilizar a ciência e a 

universidade no Brasil, portanto, é relevante e importante como instrumento no ato de 

educar em diferentes momentos do pensar e do fazer da educação brasileira. 

Os escritos que compõem o livro foram desenvolvidos a partir das discussões 

travadas no interior do Grupo de Pesquisa Território e Ambiente - GTA da Universidade 

Federal da Grande Dourados, criado em 2000, por um grupo de professores-

pesquisadores brasileiros e estrangeiros, graduandos, mestrandos, doutorandos e 

pesquisadores convidados. 

No ano de 2015, o GTA direcionou as reflexões sobre a categoria da geografia 

“Paisagem” e sua centralidade nos estudos da Natureza. O pensar e as discussões a 

respeito do tema culminaram com a realização de um encontro internacional, com o 

objetivo de dialogar acerca da Paisagem e da Natureza na perspectiva dos recortes 

analíticos e teóricos dos pesquisadores do Grupo de Pesquisa. 

Nessa perspectiva, os membros do Grupo de Pesquisa Território e Ambiente - 

GTA organizaram no ano de 2016 o Simpósio Internacional Paisagem e Natureza – SIPEN, 

para discutir essas categorias e como uma forma de resistência ao processo pelo qual o 

Brasil está passando.  

Para o Brasil, 2016, foi um ano de perdas e de muitas lutas em todas as áreas, 

sobretudo, na educação. Nesse sentido, o SIPEN contribuiu para pensar sobre as formas 

de resistir aos retrocessos impostos para as Universidades e para a sociedade em geral.  

Realizar o evento em um contexto de indignação e de insegurança caracterizou 

o SIPEN como um espaço de luta contra a agressão sofrida pela democracia brasileira e 

contra o projeto de desvalorização da universidade e da ciência. 

Com a construção coletiva e solidária de pessoas envolvidas no GTA e de 

parceiros externos, o Seminário contou com a participação de pesquisadores brasileiros 

dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais, além de 

pesquisadores de outros países, como Cuba, Moçambique e Paraguai. 

Os debates distribuídos entre mesas, apresentações e diálogos geraram um 

material científico de qualidade, dividido em duas partes: os trabalhos apresentados por 

pesquisadores e os textos produzidos pelos palestrantes para as mesas de debates.  

A despeito da diversidade nas temáticas dos artigos reunidos no livro, todos se 

apoiam teoricamente na temática do evento - Paisagem e Natureza. Nesse jogo de 

unidade e pluralidade aflora um material valoroso cientificamente, colocado à 

disposição de estudiosos e de interessados nos temas abordados. 

Especificamente sobre os textos, os de Douglas Santos e de Eduardo Salinas 

abordam questões conceituais do tema Paisagem, com diferentes olhares sobre a 
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categoria, os textos dialogam e permitem ao leitor refletir sobre a centralidade que os 

estudos da Paisagem assumem na ciência geográfica. 

Os demais capítulos do livro são resultados de pesquisas referenciadas às 

categorias Paisagem e Natureza, indicando a multiplicidade de análise sobre os temas. 

Dentre os textos, dois tratam do ambiente urbano, o de Bruno Ferreira Campos se refere 

à cidade de Dourados, à especificidade da modernização agrícola e à urbanização da 

natureza. 

O artigo de Fábio Pozati aborda as práticas turísticas no Parque Estadual de 

Campos do Jordão e o de Sonia Migliorini discute as consequências da parceria 

público/privada no Parque Nacional do Iguaçu. Ambos trabalham as Unidades de 

Conservação, duas questões centrais na produção das paisagens da conservação. 

O pesquisador moçambicano Lucas Catsossa realiza uma reflexão sobre a 

produção do corredor de Nacala em Moçambique a partir da implementação de 

políticas públicas que viabilizam o agronegócio em Moçambique, a Paisagem produzida 

tem como paralelo a produção do Cerrado Brasileiro. 

Na mesma linha de reflexão, Vera Marinho e Edvaldo Moretti analisam a 

apropriação da Natureza e da Paisagem na Bacia do Rio Miranda, tendo como 

centralidade a implantação do Comitê de Bacia Hidrográfica.  

Continuando na perspectiva da Paisagem e da Natureza, Mara Aline Ribeiro 

realiza uma leitura original das gentes do Pantanal, destacando como a Paisagem é 

produzida no fazer e na vivência social com a natureza. 

Os organizadores e autores têm em comum o desejo de que ao final da leitura 

do livro Olhares Geográficos sobre paisagem e natureza, o sentimento de resistência e 

de pensar acompanhe cada leitora e cada leitor, pois acreditamos que somente o fazer 

e o pensar crítico permitem encontrar soluções para os desafios impostos. 

 

Mara Aline Ribeiro 

Edvaldo Moretti 
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Capítulo 1 

 

PRODUÇÃO DO AMBIENTE URBANO EM DOURADOS-MS: 

 A NATUREZA URBANIZADA NO CONTEXTO DE MODERNIZAÇÃO 

DA AGRICULTURA 
 

Bruno Ferreira Campos 
 

 

Este texto é parte do processo de elaboração de uma pesquisa de doutorado, 

que decorre de estudo anterior, em âmbito de mestrado, intitulada “Fundamentos e 

dinâmicas da produção espacial: aspectos da ampliação do perímetro de Dourados/MS 

em 2011”, defendida no ano de 2014. Uma vez que os resultados obtidos apontaram 

para a existência de um processo de ressignificação das ideias de Natureza, em meio à 

dinâmica atual de produção da cidade de Dourados/MS, chamou-nos atenção a 

manifestação local deste fenômeno1.   

O lançamento de “espaços residenciais fechados”2, de alto padrão, ocorre 

numa retomada relativamente recente3, porém, em outra escala e intensidade. Isto 

consiste, dentre outros aspectos, num marco das transformações ocorridas nas formas 

de habitar e no padrão dos processos de produção do espaço urbano vigentes até então. 

                                                           
1 De acordo com Henrique (2009, p. 17), observa-se na contemporaneidade, sobretudo a partir dos 
grandes encontros mundiais entre nações sobre meio ambiente, nas décadas de 1960 e 1970, “uma nova 
relação, mitológica, capitalista e midiática, do homem com a natureza. A natureza, metáfora ou 
metonímia, que já havia sido reificada e incorporada à vida social, ao longo da história do homem, é 
apropriada e até mesmo produzida, com o objetivo de valorização monetária de objetos/mercadorias nos 
mais variados segmentos da produção e dos serviços”. 
2Neste capítulo compactuaremos com a terminologia “espaços residenciais fechados”, empreendida por 
Spósito e Góes (2013), onde se opta por tal denominação “(...) a despeito das diferenças jurídicas entre 
aqueles estabelecidos em regime de propriedade condominial e os não condominiais, ou seja, loteados 
como áreas não muradas, aos quais foi concedido o direito da gleba parcelada, ou os efetuados sem essa 
concessão”. Já quando aparecer Loteamento Fechado estaremos considerando a Lei Municipal 
Complementar N. 126, de 18 de Abril de 2018, que “acrescenta dispositivos à Lei Municipal N. 1041 de 
Julho de 1979 que regula o loteamento de terrenos urbanos no Município de Dourados, e dá outras 
providências”, e que tirou da ilegalidade o que Silva (2008) considera uma prática ilícita, por se tratar de 
uma apropriação do espaço público (logradouros) para fins particulares. 
3 “Ainda que, em Dourados, as novas lógicas de produção imobiliária, que tinham como referência o 
surgimento de loteamentos fechados, tenham ganhado expressão a partir de meados do ano 2000, 
anteriormente, podemos citar duas iniciativas, distintas em suas estratégias, mas que sinalizavam para 
novas formas de produção: 1) Trata-se do loteamento, exclusivamente residencial, semifechado, 
denominado Portal de Dourados, lançado no ano de 1977, na porção norte da cidade; lançado pelo 
pecuarista, residente em Campo Grande, Natanael Ribeiro Cintra; 2) O Condomínio Triunfo (lançado em 
1998, com 349 lotes, a partir de 2.500 2) O Condomínio Triunfo (lançado em 1998, com 349 lotes, a partir 
de 2.500 m2), localizado acerca 21 Km da área central da cidade de Dourados. O condomínio Triunfo foi 
implantado por Cássio Correa Empreendimentos, Incorporações e Participações Ltda” (CALIXTO apud 
BERNARDELLI e CALIXTO, 2015, p. 8-9). 
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No atual momento, a estratégia de comercialização destes produtos imobiliários - desde 

sua retomada no âmbito local, na segunda metade dos anos 2000 -, caracteriza-se pelo 

caráter estético e discursivo de uma ideia de Natureza “sempre verde e tranquila” 

(HENRIQUE, 2009, p. 14).  

Deste modo, refletiu-se sobre a pertinência de realizar outra investigação, com 

o intuito de compreender o significado de Natureza que se manifesta no decorrer da 

produção do ambiente urbano de Dourados/MS, sobretudo na contemporaneidade. 

Neste texto, de modo específico, apresentaremos parte de nosso esforço realizado, até 

aqui, com o propósito de caracterizar certa singularidade que esse fenômeno assume 

no sul do estado de Mato Grosso do Sul.  

É importante que se destaque o fato de tratar-se de uma área de fronteira 

internacional e agrícola, que desde a década de 1970, com a reestruturação produtiva, 

passou a ser produzida enquanto espaço regional que é polarizado pelo município de 

Dourados4.  

Tal reestruturação se dá, de acordo com Arrighi (1996), como decorrência da 

rigidez característica do modelo fordista-keynesiano, no qual, segundo o autor, “(...) 

teria havido problemas com a rigidez dos investimentos de longo prazo e em larga escala 

nos sistemas de produção em massa, como a rigidez dos mercados e contratos de 

trabalho regulamentados, e com a rigidez dos compromissos estatais com programas de 

seguridade social e de defesa” (ARRIGHI, 1996, p. 03). 

 O espaço de Dourados é inserido na Divisão Internacional do Trabalho, de 

forma mais sistemática e intensificada, neste contexto problemático e de buscas por 

uma reestruturação que possibilitasse retomar o processo de acumulação segundo o 

ritmo ansiado pelo capital internacional. 

 Deste modo, houve, desde então, uma guinada para um aumento do poderio 

do capital financeiro frente ao Estado Nacional. Guinada essa que, ainda segundo Arrighi 

(1996), levou a uma “explosão de novos instrumentos e mercados financeiros ligada à 

ascensão de sistemas muito sofisticados de coordenação financeira em escala global” 

(ARRIGHI, 1996, p.03). Arrighi remete a Harvey (1989) para tratar deste último aspecto 

como traço fundamental do regime emergente de “acumulação flexível”, onde passou 

a haver “o remanejamento espacial dos processos de produção e acumulação, o 

ressurgimento da produção artesanal e das redes empresariais pessoais/familiares e a 

disseminação de coordenações vai mercado” (ARRIGHI, 1996, p.03). 

 Ambos os processos estiveram amparados por uma profunda transformação 

no meio técnico-científico informacional, que permitiu, por exemplo, a tecnificação do 

processo agrícola em grandes áreas do campo brasileiro, sempre coordenado via um 

                                                           
4 Utilizamos os critérios de delimitação do Extremo Sul de Mato Grosso (atual sul de Mato Grosso do Sul) 
presentes em FIGUEIREDO (1969). “A área encontra-se, grosseiramente, entre os paralelos de 22 e 24 
graus de latitude sul. Tem a leste os estados de S. Paulo e Paraná por limites. A oeste e ao sul a República 
do Paraguai. Ao norte os limites carecem de melhor aferição. Coincidem com os limites municipais de 
Bataguaçu, Anaurilândia, Nova Andradina, Rio Brilhante, Maracaju e Antônio João, que estão no Extremo 
Sul” (FIGUEIREDO, 1969, p. 74). 
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sistema financeiro e empresarial global. Isto tem provocado profundos rebatimentos na 

configuração do espaço urbano e assim nos significados atribuídos à Natureza, que tem 

tido sua transformação intensificada, ao passo da intensificação, também, do seu 

consumo enquanto signo, dada as características do modo de vida urbano. 

Diante de tais considerações, este texto está estruturado da seguinte forma: de 

início, situaremos a origem dos fundamentos seculares do atual período da relação 

entre a Sociedade e a Natureza, apresentando as características do que ficou conhecido 

como o “Período dos Descobrimentos”. Este período, caracterizado pela centralidade 

atribuída à ciência e à técnica, move, notoriamente a partir do século XVI, a perspectiva 

hegemônica burguesa de produção, apropriação e consumo do e no espaço. Nesta parte 

do texto, se discute como o movimento de avanço das relações capitalistas pelo interior 

do território brasileiro é parte das estratégias de consolidação da fronteira nacional, 

onde se insere nosso recorte empírico espaço-temporal, a cidade de Dourados-MS e, 

como contingência, seu espaço regional.  

A seguir, abordamos as atuais perspectivas do movimento de consolidação do 

espaço regional douradense, sua inserção na economia internacional e como isto reflete 

no modo de vida urbano e nas experiências vividas na cidade, pelo conjunto plural da 

população local.  

No desfecho deste texto, traremos questões atuais acerca da artificialidade e 

mesmo da virtualidade5 da relação entre a Sociedade e a Natureza, a partir da 

exemplificação oferecida pelo aspecto midiático assumido na comercialização dos 

“espaços residenciais fechados” e a forma como esta tipologia de produto imobiliário 

tem sido incutida no imaginário social douradense. 

 

O espaço racional: os fundamentos geo-históricos6 da Natureza como 

artifício no sul de Mato Grosso do Sul 

 

A concepção de Natureza fundada no racionalismo orienta, notadamente a 

partir do século XVI, a perspectiva hegemônica burguesa de produção, apropriação e 

consumo do espaço. Segundo esta lógica, a Natureza pode ser matematizada, e deste 

modo seria possível atingir o estágio de seu controle absoluto. É justamente neste ponto 

                                                           
5 De acordo com VIRILIO (1998, p. 145), “a primeira revolução foi a dos transportes. A técnica, através das 
vias férreas, dos canais, das linhas aéreas, etc., permitiu a invasão do espaço do mundo e sua conquista 
pela indústria. A segunda revolução, e nós estamos nela neste momento, é a da transmissão instantânea: 
trata-se do imaterial, com os satélites, as redes eletrônicas, as multimídias. Ora, a terceira revolução que 
se prepara é a da transplantação. (...) assim caminhamos em direção a um homem natural, que é 
transplantado”. Sobre esta temática recomenda-se também consultar SANTOS, Milton. Técnica, Espaço, 
Tempo: Globalização e meio técnico-científico informacional. São Paulo: Hucitec, 1994. 
6 Como nos ensina BRAUDEL (1978, p. 25), “Entendamo-nos: não há um tempo social com uma única 
corrente, mas um tempo social com mil velocidades, com mil lentidões que quase nada têm a ver com o 
tempo jornalístico da crônica e da história tradicional. Creio assim na realidade de uma história 
particularmente lenta das civilizações, nas suas profundezas abissais, nos seus traços estruturais e 
geográficos”. 
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que emerge a crença sobre a possibilidade de sua produção, segundo a qual a Natureza 

não mais seria algo dado, mas um complexo conjunto físico-natural passível de ser 

produzido e reproduzido segundo as leis sociais e não mais naturais, como era sugerido 

pelo pensamento dominante no período feudal. 

 
Superando a ideia de natureza formulada pelos pensadores gregos — que 

podemos sintetizar como a natureza sendo um organismo vivo e inteligente, 

dotado de alma e vida própria ordenando os seus próprios movimentos de 

forma racional —, concretiza-se a separação espírito e matéria através da 

sistematização, realizada por Descartes, de noções que estavam em 

desenvolvimento na sociedade europeia desde o século XIV, culminando, de 

acordo com CAPRA, entre 1500 e 1700, quando “houve uma mudança 

drástica na maneira como as pessoas descreviam o mundo e em todo o seu 

modo de pensar” (CAPRA, 1995, p. 49). 

 

É esta forma de se entender enquanto ser humano na Natureza que se 

consolida no século XIX, constituindo o ideário dominante na emergente sociedade 

industrial. Neste caso, é preciso pormenorizar que ser humano é este ao qual estamos 

nos referindo: trata-se do europeu, sobretudo inglês, branco, de orientação não raro 

protestante, que passa a enxergar e fazer com que o conjunto social também identifique 

na Natureza o meio para se atingir um fim, e não mais a vejam como um objetivo, 

contido de valor de uso em si7. 

 
Com o desenvolvimento do capitalismo em escala mundial e a generalização 

das relações de trabalho assalariado, a relação com a natureza é antes de 

mais nada uma relação de valor de troca. Os vestígios fundamentais do valor 

de uso da natureza permanecem certamente, mas com o avanço e o 

desenvolvimento das forças produtivas, necessidades específicas podem ser 

satisfeitas pelo aumento do valor de uso e específicas mercadorias podem ser 

produzidas com um crescimento da matéria-prima. A transformação para 

uma relação de valor de troca é, no entanto, conseguida na prática pelo 

capitalismo. A produção capitalista (e a apropriação da natureza) é 

acompanhada não pela satisfação das necessidades em geral, mas pela 

satisfação de uma necessidade em particular: lucro. Na busca do lucro, o 

capital corre o mundo inteiro. Ele coloca uma etiqueta de preço em qualquer 

coisa que ele vê, e a partir desta etiqueta de preço é que se determina o 

destino da natureza (SMITH, 1988, p. 87-88). 

 

Com a industrialização, que artificializa a Natureza externa no processo 

produtivo, a urbanização, em termos quantitativos e qualitativos, logo surge na 

                                                           
7 A transformação do valor de uso para o valor de troca nas relações da sociedade com a natureza faz 
parte do processo de produzir a natureza para atingir o objetivo definido pelo modo de produção, ou seja, 
a reprodução do capital em escala ampliada (MORETTI & MORETTI, 2007). 
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condição de par necessário à realização da moderna sociedade ocidental capitalista8. A 

questão é que a industrialização dos objetos da Natureza só ganha sentido ao passo que 

se cria um contingente de consumidores também no mesmo ritmo e escala.  

No caso brasileiro, apesar de no final do século XVIII o país apresentar sinais de 

inserção nesta nova condição produtiva, com o afluxo constante dos fazendeiros ou 

senhores de engenhos à cidade, “foi necessário ainda mais um século para que a 

urbanização atingisse sua maturidade, no século XIX, e ainda mais um século para 

adquirir as características com as quais a conhecemos hoje” (SANTOS, 1993, p.19). 

O extremo sul do então sul do estado de Mato Grosso, até as primeiras décadas 

do século XX, era marcado pelo baixo adensamento populacional e de infraestruturas 

físicas, realidade oposta das condições ideais de industrialização e urbanização9. 

A dinâmica econômica da erva-mate somava-se à pecuária extensiva e a alguma 

agricultura de subsistência. No entanto, apesar da presença de tais atividades e dotada 

de algumas comunicações com as áreas mais dinâmicas do país, é notório que, neste 

período, esta porção do espaço fronteiriço oeste do Brasil ainda não estava integrada, 

sistematicamente, à dinâmica econômica de cunho industrial destacada por Santos 

(1993). 

Sobre a questão da dinâmica econômica integrada, sistematicamente, Queiroz 

(2005) afirma: 

 
[...] parece-nos possível afirmar que, no período considerado, a bacia do Alto 

Paraná no SMT, por sua contiguidade com o território paulista, ao contrário 

de isolar-se, foi direta ou indiretamente beneficiada pelas ferrovias 

construídas em São Paulo (sobretudo, como foi visto, a Sorocabana e a 

Noroeste). Deste modo, pode-se dizer que a "malha fluvial, acoplada às 

estradas de ferro", pôde canalizar para o polo industrial paulista parte da 

renda produzida no SMT — aí incluídas as geradas pelo pequeno setor 

externo, representado pela economia ervateira. Não se pode, 

evidentemente, exagerar a importância deste setor externo, cujos "efeitos 

indutores sobre a economia doméstica", para usar a expressão dos autores 

citados, foram muito pouco expressivos, dada a pequeníssima significação do 

mate sul-mato-grossense no comércio internacional. Em compensação, cabe 

assinalar que não apenas a indústria, mas também a economia agrícola 

paulista recebeu parte da renda gerada pela economia do SMT, dado que, até 

meados do século XX, toda esta região foi importadora de alimentos (situação 

que se iria reverter apenas na fase de avanço das frentes pioneiras) 

(QUEIROZ, 2005, p. 193-194). 

                                                           
8 Como processo unívoco, a industrialização se deu inicialmente na Inglaterra, na transição do século XVIII 
para o século XIX, pelo amadurecimento precoce das condições de produção da sociedade inglesa, que 
levou ao progresso técnico, possibilitado pelas condições “capitalistas” (ARRUDA, 1988). 
9 A cidade de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, objeto de análise da proposta de pesquisa ora 
apresentada, neste período da passagem de fins do século XIX para o início do século XX ainda não existia 
enquanto município autônomo. Pertencia, política administrativamente, ao município de Ponta Porã, na 
fronteira internacional do Brasil com o Paraguai, sob a alcunha de Patrimônio de Dourados, criado pela 
Lei n. 658, de 15 de junho de 1914 (CARMELLO, 1973, p. 12). 
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Embora muitos autores reiterem que, até o estabelecimento desta dinâmica 

econômica extrativista, personificada (porém não exclusiva) na atuação da Cia. Matte 

Laranjeira, a porção austral do atual estado de Mato Grosso do Sul consistiu num espaço 

vazio, há divergências neste tocante. Alcir Lenharo (1986), neste sentido, ressalta os 

grupos étnico-populacionais que aqui já viviam.  

 
[...] no caso do estado de Mato Grosso, um quadro de colonização complexo, 

mapeado de grandes propriedades particulares e estatais, boa parte delas de 

origem estrangeira. Isto para não falar de povos de formação social 

inteiramente diferente, habitantes da região – os indígenas -, que 

acarretavam pelo menos dois sérios dilemas para a política de colonização: 

como ficariam suas terras e como eles participariam da empreitada da 

colonização através de seu trabalho? (LENHARO, 1986, p. 60 e 61). 

 

Em entrevista com um migrante paulista10, acerca das vivências dos sujeitos no 

avanço da frente pioneira, um movimento que ficou conhecido, na passagem da 

primeira para segunda metade do século XX, como Marcha para o Oeste11, este relata 

que: 
[...] era criança naquele tempo também, mas eu já via tudo, já acompanhava 

tudo os mais antigos que enfrentou isso aí. Essa estrada de ferro aqui, que 

vinha aqui pra Ponta Porã no meio do mato aqui, pra sair de São Paulo, lembro 

que eles (os trabalhadores que construíram a linha de ferro) esperavam o 

material hoje e que amanhã já não estava mais ali, os índios carregava tudo 

que viam, eram bravos, faziam de tudo pra não fazer a estrada de ferro aqui 

pra não passar aí essa estrada de ferro pra sair pra São Paulo, essa Noroeste 

do Brasil aqui. Pra eles consegui avançar com essa linha pra cá então os índios 

deu trabalho, deu trabalho. 

 

A intensificação das interferências no espaço, no sentido de criar condições ao 

maior adensamento ocupacional e estabelecimento de uma dinâmica comercial, 

ocorrera ao longo da primeira metade do século XX, com o avanço da frente pioneira, 

representada, sobretudo, pela criação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados 

(CAND), em 1943 (Figura 1). Para fins de melhor entendimento das relações entre 

adensamento demográfico do interior do país, o avanço das relações capitalistas e a 

                                                           
10 Entrevista realizada com Aristides Campos da Silva (87 anos), em 16/06/2016. Migrou em 1964 para 
Ponta Porã, antigo Mato Grosso, na fronteira internacional entre o Brasil e o Paraguai, mudando 02 anos 
depois para a Colônia Nacional Agrícola de Dourados – CAND, na região de Dourados, antigo Mato Grosso. 
11 “[...] perpassada por uma série de conteúdos místicos e construções imaginárias, a campanha 
possibilitava apresentar uma imagem homogênea de nação e do Estado superador dos conflitos sociais, 
permitindo ao Estado Novo falar pelos outros. (...) apresentando o Oeste como uma região de espaços 
vazios e, portando, espaço para a conquista, a propaganda da Marcha ocultava que o Oeste estava 
ocupado por complexas relações de poder. Lenharo lembra não só a Companhia Matte Laranjeira, mas 
também usinas de açúcar às margens do rio Cuiabá, fazendas de gado no pantanal, amplas regiões de 
garimpo de ouro e diamante e outras tantas explorações da borracha, ‘atestam um quadro de colonização 
complexo, mapeado de grandes propriedades particulares e estatais’” (GUILLEN, 1996, p. 39). 
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intensificação do processo de urbanização, é preciso antes distinguir os conceitos de 

frente de expansão e frente pioneira. 

 

 
Figura 1 – Parte da Praça Antônio João, no cruzamento da Rua Marcelino Pires com a atual Rua João 

Cândido Câmara, no final da década de 1940.  

Fonte: Moreira (1990, p. 63) 

 

Utilizamos para tal as definições tecidas pelo sociólogo José de Souza Martins 

(2009), presente em sua obra Fronteira: a degradação do Outro nos confins do Humano. 

Segundo o autor: 
Quando os geógrafos falam de frente pioneira, estão falando dessa fronteira 

econômica. Quando os antropólogos falam de frente de expansão, estão 

geralmente falando da fronteira demográfica. Isso nos põe, portanto, diante 

de uma primeira distinção essencial: entre a fronteira demográfica e a 

fronteira econômica há uma zona de ocupação pelos agentes da “civilização”, 

que não são ainda os agentes característicos da produção capitalista, do 

moderno, da inovação, do racional, do urbano, das instituições políticas e 

jurídicas etc. [...] adiante da fronteira demográfica, da fronteira da 

“civilização”, estão as populações indígenas, sobre cujos territórios avança a 

frente de expansão. Entre a fronteira demográfica e a fronteira econômica 

está a frente de expansão, isto é, a frente da população não incluída na 

fronteira econômica. Atrás da linha da fronteira econômica está a frente 

pioneira, dominada não só pelos agentes da civilização, mas, nela, pelos 

agentes da modernização, sobretudo econômica, agentes da economia 

capitalista (mais do que simplesmente agentes da economia de mercado), da 

mentalidade inovadora, urbana e empreendedora (MARTINS, 2009, p. 137-

138). 
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O avanço da frente pioneira por este espaço, de acordo com as características 

mencionadas em Martins (2009), só veio a ocorrer, no sul do antigo Mato Grosso, com 

a perda progressiva do relativo domínio12 que a Cia. Matte Laranjeira exercera, mesmo 

após o fim da detenção de monopólio em 1912. 

Como parte do ímpeto de intensificação do papel do Estado na promoção de 

um processo mais ordenado e sistemático de ocupação do território e de 

industrialização nacional, o governo do Estado Novo (1930-1945), chefiado por Getúlio 

Vargas, adotou algumas medidas para a integração desta área de fronteira ao processo 

racionalizador do desenvolvimento econômico do país. 

 

A partir dos anos 1940-1950, é esta lógica de industrialização que prevalece: 

o termo industrialização não pode ser tomado aqui, em seu sentido estrito, 

isto é, como criação de atividades industriais nos lugares, mas em sua mais 

ampla significação, como processo social complexo, que tanto inclui a 

formação de um mercado nacional, quanto os esforços de equipamentos do 

território para torná-lo integrado, como a expansão do consumo em formas 

diversas, o que impulsiona a vida de relações (leia-se terceirização) e ativa 

o próprio processo de urbanização (SANTOS, 1993, p. 27, grifos do autor). 

 

A área do estado em que viria a se formar a dita Região da Grande de Dourados 

foi diretamente envolvida nesta nova estratégia de uso do território13. Durante a década 

de 1930, passados os mais graves efeitos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, 

em 1929, os esforços se voltavam para a configuração de um mercado interno mais forte 

e integrado.  

 
Já em agosto de 1933, Vargas referia-se à necessidade de incentivar o retorno 

ao campo (Lenharo, 1986ª, p. 21). Dentro de sua política de “Marcha para 

Oeste”, a partir de 1938, começa a criar mecanismos para atingir seus 

objetivos, como núcleos coloniais militares e de fronteiras, granjas-modelo 

e núcleos agroindustriais. Em fevereiro de 41 cria as Colônias Agrícolas 

Nacionais (Decreto-Lei nº 3.059). [...] A Colônia Agrícola Nacional de 

Dourados, criada pelo Decreto-lei n.º 5.941/43, um mês depois do Território, 

foi instalada em janeiro de 1944, mas teve, segundo relatório do 

Departamento de Terras e Colonização da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico de Mato Grosso do Sul, implantação real ou legal somente em 20 

de Julho de 1948 (COSTA, 1998, p. 81, grifos do autor). 

 

                                                           
12 Relativo domínio, uma vez que “esse processo não foi isento de lutas e discussões políticas. Em outras 
palavras, nem sempre a Matte deteve o monopólio da extração da erva-mate, processo este que tem 
também uma história. (...) lembrando que nem todos os caminhos da história desta região passam pelos 
domínios da Companhia Matte Laranjeira” (GUILLEN, 1996, p. 38-39). 
13 Associamos uso do território ao significado empreendido por Milton Santos, que entende o espaço 
geográfico como sinônimo de território usado “[...] território abrigo de todos os homens de todas as 
instituições e de todas as organizações” (SANTOS, 2005, p. 252). 
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Merece destaque, diante deste novo cenário produzido, o sentido atribuído aos 

usos da Natureza, enquanto recurso de domínio nacional, sendo o Estado o principal elo 

de sua articulação. Segundo Ferreira (1988), os objetivos que motivaram o 

estabelecimento deste novo ordenamento territorial estariam sustentados por 

interesses como: 

 
A segurança nacional (necessidade de ocupar áreas praticamente 

desocupadas); redução das tensões sociais urbanas (revertendo o fluxo 

migratório que demandaria as cidades do sudeste); e ainda quanto ao 

estabelecimento do mercado urbano de alimentos (FERREIRA, 1988, p. 44). 

 

Evidencia-se a existência de uma articulação e complementariedade entre as 

medidas de segurança nacional - de responsabilidade da Comissão Especial de Revisão 

de Concessão de Terras (CEFF), criada em 1939, no intuito de consolidar a faixa de 

fronteira do território nacional -, e a integração econômica destes rincões com os 

centros econômicos mais dinâmicos do país.  

Os objetivos do Estado estavam sendo orientados para ocultar e enfraquecer a 

“cultura guarani e dos trabalhadores paraguaios, vistos em muitos autores como 

inimigos, perigosos elementos desnacionalizadores da fronteira. Recalcitrantes quando 

se trata de adotar hábitos civilizados, índios e paraguaios têm outra história que remete 

a outros caminhos, outras tradições e outros passados” (GUILLEN, 1996, p. 43-44).  

Isto ameaçava o propósito de firmar neste espaço o estabelecimento de 

relações capitalistas, justamente o oposto das relações orientadas pelo uso tradicional 

da Natureza por parte dos povos originários, guaranis e paraguaios. Neste sentido, os 

dois últimos pontos destacados por Ferreira (1988), interessam-nos, especialmente, 

pois, como nos aponta Santos (2006): 

 
Em cada qual dos seus momentos, o processo social envolve uma 

redistribuição dos seus fatores. E essa redistribuição não é indiferente às 

condições preexistentes, isto é, às formas herdadas, provenientes de 

momentos anteriores. As formas naturais e o meio ambiente construído 

incluem-se entre essas formas herdadas (SANTOS, 2006, p. 91). 

 

O intuito de inserir Dourados, durante a década de 1940, na Divisão Territorial 

do Trabalho, no interior do mercado nacional, como fornecedor de alimentos aos 

centros industriais do país, ao passo que também oferecesse uma contrapartida através 

do consumo de seus bens industrializados, foi decisivo para a etapa seguinte, que seria 

vivida a partir de fins da década de 1960 com decorrer na de 1970. Este processo foi 

vivido no pós-guerra, no qual este território, dotado de atividades agropecuárias, passou 

por intensiva modernização, inserindo-se numa lógica inerente ao processo de 

globalização.  

De acordo com o II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979): 
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A organização espacial se expressa como uma função do desenvolvimento 

econômico, exatamente por exercer dinâmica e influencia na estruturação 

locacional das atividades humanas. (...) A economia regional vem, nesse 

sentido, assumindo novas perspectivas através da ação da empresa privada, 

notadamente a radicada nas áreas urbanas, que investe, em larga escala e 

com avançada tecnologia, na área rural. (...) Depois de expressar a vinculação 

do Centro-Oeste ao campo de expansão econômica da Região Sudeste, 

determinada pelas próprias forças do mercado, é lícito admitir que esta 

Região vem se organizando espacialmente em decorrência das forças 

induzidas por dois vetores básicos”: 

 A sua importância como área produtora de alimentos. 

 A sua caracterização, a partir da criação de Brasília como entrada e via 

principal de ocupação da Amazônia (BRASIL, 1975, p. 73-74). 

 

Essa orientação é de significação expressiva em termos da geopolítica nacional, 

pois permitirá: 

 

 A implantação e o desenvolvimento de pólos estratégicos da ocupação 

territorial, indutores de substancial incremento na produção de alimentos e 

matérias-primas. 

 Uma redução no processo de concentração industrial, ao tornar viável o 

crescimento populacional do País com menores pressões sobre as Regiões 

Metropolitanas e os centros urbanos de maior porte. 

 Produzir alimentos e matérias-primas, notadamente as de origem animal, 

voltadas para exportação. 

 Absorver e reorientar as correntes espaciais de mão-de-obra (BRASIL, 

1975, p. 73-74). 

 

A partir de então, as atividades cotidianas passaram a atender uma lógica 

urbana global, que não raro desvenda-se perversa14. A desarticulação de indígenas em 

relação aos seus territórios, no avanço da frente de expansão e, conseguintemente, dos 

pequenos produtores rurais, com a firmação do avanço da frente pioneira, provocou a 

expropriação territorial, revelando os mecanismos de acumulação primitiva do capital. 

Isto, de certo modo, tem levado ao desmonte do direito intrínseco dos povos ao 

território e à Natureza (ecossistemas) nele presente (MOREIRA, 2007) (Figura 2). 
  

                                                           
14Santos (2005) prefere não tratá-la como Globalização, mas sim como Globalitarismo. 
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Figura 2 - Troncos de árvores testemunham a substituição de áreas de mata por lavoura, processo intenso 

ainda em 1987. 

Fonte: Centro de Documentação Regional (CDR/FCH/UFGD). 

 

O processo de redefinição da frente pioneira e a reestruturação produtiva do 

capital nas décadas de 1960 e 1970 refletiram no arranjo espacial produtivo da 

agricultura industrial. A expropriação territorial dos pequenos produtores tornou-se o 

coração da dinâmica de acumulação. A partir de então, grande parte dos antigos 

pequenos produtores passaram para condição de trabalhador assalariado. Restou 

resistir na luta pela terra e direito ao modo de vida rural ou reinventar a realização da 

vida e sua relação com a Natureza e o espaço sob condições e instâncias distintas na 

dinâmica produtiva recém-instaurada.  

Um ambiente urbano passa a se firmar nesta fronteira e a Natureza passa a ser 

vivida, sob esta nova experiência espacial (HARVEY, 1992), muito mais como signo do 

que como experiência concreto-simbólica, estando as pessoas submetidas ao comando 

e controle proveniente de instâncias externas ao espaço vivido15. 

 

  

                                                           
15 Segundo SANTOS (2005, p. 259), trata-se de um espaço global, “habitado por um processo 
racionalizador e um conteúdo ideológico de origem distante e que chegam a cada lugar com os objetos e 
as normas estabelecidos para servi-los”. 
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A reestruturação produtiva do capital no contexto de intensificação da 

modernização da agricultura: da artificialização à virtualização da 

Natureza 

 

Percebe-se que, a partir da reestruturação produtiva, ocorrida em fins da 

década de 1960 e, sobretudo, durante a década de 1970, há uma maior difusão da 

agricultura industrial em Dourados, sob as bases técnicas e de relações sociais inerentes 

ao processo de globalização. Ou seja, a face local do processo de modernização 

industrial, no caso agrícola, se dá em meio ao processo que Santos (2005) denomina de 

espaço global, “habitado por um processo racionalizador e um conteúdo ideológico de 

origem distante e que chegam a cada lugar com os objetos e as normas estabelecidos 

para servi-los”. 

 
A instantaneidade é a marca maior deste novo período, que Santos (1996) 

conceituou como Meio Técnico-Científico Informacional. Ocorre que a 

interação entre os mais variados e distintamente distribuídos lugares do 

mundo passa a ser estabelecida sem os descompassos tempo-espaço 

característicos até então. O meio técnico se modifica. Há um alisamento do 

espaço, e as informações, capitais, pessoas, mercadorias, dentre outros, 

fluem com grande rapidez e com índices reduzidos de fricção. Com isto, há 

certa superação dos limites e barreiras impostos, respectivamente, pelo 

tempo e espaço do universo natural, devido o imperativo da temporalidade-

espacialidade capitalista que age, simultaneamente, sobre o mundo 

(SANTOS, 2005, p. 259). 

 

Percebe-se, a partir de então, a difusão de padrões inerentes ao modo de vida 

da ocidentalidade urbana. “As atividades urbanas extrapolam limites de cidades, como 

no agronegócio, nas atividades turísticas, nas áreas inundadas para produção de energia 

hidroelétrica, e muitas outras atividades” (RODRIGUES, 2007, p. 92). No entanto, a 

cidade, enquanto “projeção da sociedade urbana num dado lugar, política e 

territorialmente demarcado, marcado e estabelecido” (RODRIGUES, 2007, p. 77), nos 

oferece um melhor recorte espacial para a devida operacionalização desta investigação. 

Pois é justamente na cidade em que se verifica o conjunto hegemônico de 

relações que se estabelecem, bem como o conteúdo e formas que as mesmas assumem. 

Este processo, que orbita em torno da reestruturação produtiva do capital, da ocorrida 

na década de 1960-1970, provoca reflexos nas experiências de planejamento do 

desenvolvimento urbano, enquanto modernização, em voga a partir da segunda metade 

do século XX. Souza (1996) aponta que: 

 

Sem dúvida, o viés economicista dos estudos sobre desenvolvimento 

concorreu e concorre decisivamente para o privilegiamento excessivo de 

escalas supralocais, escalas essas adequadas ao enquadramento analítico e 

operacional de processos econômicos gerais, mas impeditivas da 

aproximação do quotidiano dos homens e mulheres reais. [...] A maioria das 
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teorias, Tbeorieensetze ou estratégias teoricamente orientadas propostas 

nesta segunda metade do século XX não só manteve-se distante dos níveis de 

realidade onde os sentimentos, as necessidades de grupos específicos, os 

micro poderes, as representações sociais e as identidades coletivas podem 

ser apreendidos, mas também negligenciou o espaço como componente 

fundamental dos quadros concretos da existência humana (SOUZA, 1996, p. 

6-7). 

 

Por parte da fração da classe dominante local, que comanda e controla este 

processo no lugar, percebe-se que há uma tendência, a partir de então, a reproduzirem 

na cidade as suas antigas moradas rurais, das ditas sedes de fazendas, inclusive do ponto 

de vista paisagístico. São casas construídas em terrenos espaçosos, com destaque para 

o desenho urbano atribuído ao planejamento dos novos bairros que passaram a ser alvo 

destas construções. As vias perpendiculares aos eixos viários principais foram 

concebidas de modo mais estreito, sendo destinados grandes espaçamentos às calçadas 

destas construções residenciais e também entre uma testada e outra de lote dos lotes 

(Figura 3).  

Ao mesmo tempo, tem-se a impressão de que o estilo de vida rural de antigos 

pequenos produtores rurais e trabalhadores agrícolas da antiga Colônia Agrícola 

Nacional de Dourados – CAND, além dos indígenas, enquanto os primeiros habitantes 

desta área foram, bem provavelmente, negligenciados. Os modelos urbanos 

implantados de cima para baixo escapavam à identificação e aceitação dos moradores 

da cidade. 
 

 
Figura 3- Destaque para os espaços verdes das moradias localizadas na área nobre da cidade 

(porção Norte – Noroeste). 

Fonte: Dourados 50 Anos/ Acervo CDR/FCH/UFGD. 
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O ex-prefeito Zé Elias (1978-1982), em entrevista realizada no ano de 201216, 

relata um conjunto de conflitos vividos por essa população, para abandonar um modo 

de vida tipicamente rural, vivido no campo, para adaptar-se ao modo de vida urbano na 

cidade, enquanto um novo meio ambiente passa a ser produzido de acordo com os 

preceitos da modernização17: 

 

E, no centro da cidade, num certo quadrilátero, as fossas, praticamente, se 

comunicavam, porque o lençol freático se comunicava com as cisternas18 e as 

pessoas foram ficando sem opção pra fazer as fossas, faziam de madrugada 

nas calçadas, por que não podiam, então faziam de madrugada para o poder 

público não ‘vê’ e depois, na noite mesmo, já fechava e ali era a fossa né, nas 

calçadas de Dourados. E, muitos colocavam um canozinho, pra água servida 

que saía nas vias públicas né, era um cheiro horrível, criação de mosquito, 

aquela coisa toda. Sem contar na poeira. 

 

Este relato evidencia um exemplo de conflito vivido a partir das profundas 

mudanças presentes na redefinição da Divisão Internacional do Trabalho, que atribuía, 

nas décadas pós-guerra, aos ditos países subdesenvolvidos, o cumprimento de papéis 

tipicamente manufatureiros, os quais rebateram em Dourados-MS com a Divisão 

Territorial do Trabalho no território nacional. O que se percebe, a partir de então, é um 

estranhamento na escala local, dos lugares, acerca dos modelos globais, que advinham 

destas estratégias teoricamente orientadas da segunda metade do século XX, como foi 

a "teoria/estratégia dos polos de crescimento e desenvolvimento, em voga nas décadas 

de 60 e 70, um corpus adequado à implementação de estratégias de desenvolvimento 

regional" (SOUZA, 1998, p. 5-6). 

No seio da implantação de tais estratégias de desenvolvimento regional, como 

nos aponta Souza (1998), verifica-se um paradoxo neste processo de intensificação da 

modernização da agricultura, na forma de adesão das práticas agrícolas inerentes à 

Revolução Verde e seu pacote tecnológico. No campo, a partir de então, o que se 

percebe é um espaço que tende a perder, progressivamente, o homem, na sua forma 

lata, como defende Lefebvre (2006), enquanto centro da produção ampla, de objetos, 

de cultura, de valores, da política, dentre outros. Quem ocupa este vácuo são as 

corporações e sua lógica de apropriação e controle, ao passo que se dá a territorialização 

do capital.  

                                                           
16 Entrevista realizada em 24/10/2012. 
17 Compartilhamos o entendimento acerca do processo de modernização da agricultura presente em 
Susuki (2007). “Nestes termos, procuramos compreender a modernização da agricultura como um 
movimento de reelaboração da base técnica, bem como das relações de submissão do trabalho, ao longo 
da história do homem, entendendo que, com a absolutização da propriedade privada e a produção da 
cidade capitalista, ocorre uma metamorfose do processo de modernização, particularmente, no caso 
brasileiro, em meados do século XIX. A modernização da agricultura vem acontecendo a partir do 
momento em que o homem começou a lidar com a prática do cultivo e dos sistemas criatórios. 
Modernização entendida, em sua dimensão produtiva, como introdução de ingredientes técnicos, bem 
como alterações nas relações de submissão do trabalho” (SUSUKI, 2007, p. 85). 
18 Com cisternas ele quer referir-se aos poços que buscavam água no lençol aquífero subsuperficial. 
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No que tange ao desenho urbano e ao planejamento da cidade de 

Dourados/MS, vê-se emergir um conjunto de práticas urbanísticas com um forte apelo 

estético da Natureza, com o intuito de adaptar o espaço urbano às novas condições das 

relações sociais e de produção que foram transformadas. 

Que concepção de Natureza é esta que tem sido (re) produzida em meio ao 

contorno agroindustrial atribuído ao processo de trabalho no espaço regional 

douradense? E como tem se dado a manifestação ideológica e estética dessa concepção 

na cidade de Dourados, enquanto objeto de análise empírica? 

As considerações tecidas pelos autores aqui utilizados, de certo modo, 

apontam para algumas pistas que nos possibilitam avançar na melhor compreensão 

acerca do processo geo-histórico de artificialização e, mais recentemente, de 

artificialidade da relação com a Natureza e de seus fenômenos, como no caso das 

particularidades assumidas com o advento e firmação do modo de vida urbano e na 

cidade enquanto “projeção da sociedade urbana num dado lugar, política e 

territorialmente demarcado, marcado e estabelecido” (RODRIGUES, 2007, p. 117). 

A ideologia do Desenvolvimento Sustentável, de acordo com Brugger, (2005) 

tem se firmado, durante o desfecho do século XX e início de século XXI, como a nova 

roupagem do velho paradigma sócio histórico do desenvolvimento desigual de classes. 

Sob o imperativo dessa nova roupagem ideológica, que atualiza velhas práticas, 

propaga-se o mantra de que o “Desenvolvimento Sustentável é aquele que satisfaz as 

necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem sua própria necessidade” (Nosso Futuro Comum, 1991).  

Trata-se de um conceito problemático, uma vez que continua a reforçar uma 

perspectiva de análise discursiva que já havia sido manifestada em meio a Conferência 

de Estocolmo (1972), bem como em suas antecipações pelo Clube de Roma. Tratam a 

população como uma generalidade, ou seja, sem distinguir classes e as formas 

eminentemente desiguais como se dão a produção, apropriação, circulação e consumo 

nos meandros da ordem social que arregimenta o capitalismo enquanto modo de 

produção hegemônico no mundo. 

Outra questão problemática está expressa na Constituição Cidadã do Brasil, 

datada de 1988. Neste caso, no Art. 225, que trata das definições acerca da política 

ambiental a ser encampada por esta carta constitucional, o texto da matéria aponta que 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e para as futuras 

gerações” (BRASIL, 2006, p. 140). 

O trecho que se refere ao meio ambiente como “bem de uso comum do povo”, 

negligencia propriedade privada enquanto um dos fundamentos da economia e da 

dinâmica social brasileira, muito bem expressa e delimitada no inciso XXII do Art. 5º, 

Título II, que trata Dos Direitos e Garantias Fundamentais (BRASIL, 2006). Ou seja, há no 

mínimo um conflito entre a garantia da Propriedade Privada enquanto direito 
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fundamental, articulada à livre iniciativa enquanto princípio fundamental, e a afirmativa 

de que o Meio Ambiente é um bem comum a todos.  

Tais aspectos e sua vivência enquanto ideologia e realidade têm assegurado à 

propriedade privada, enquanto fundamento, e à livre iniciativa como meio, a devida 

legitimidade para realizar os preceitos desta nova roupagem. Assim, é relegado à 

capacidade de consumo de cada indivíduo – bem da verdade, um complexo paradoxo – 

a possibilidade de viver de modo mais ou menos sustentável, ou de modo mais ou 

menos saudável como recorre em seus discursos e práticas o conceito contemporâneo 

de Qualidade de Vida. Assim, como nos aponta Henrique (2007) sobre esta relação que 

tem sido mantida com a Natureza, terminam “comprando-a e consumindo-a, literal ou 

metaforicamente falando, como símbolo, imagem, ícone, poder ou status” (HENRIQUE, 

2007, p 32). 

No caso dos padrões de produção do espaço urbano, isto se faz muito presente 

na difusão comercial de novos produtos imobiliários. Este é o caso, por exemplo, dos 

Condomínios Residenciais de Muro fechado, formas urbanas presentes no Brasil, de 

modo mais acentuado, desde a década de 1980, mas que apenas recentemente se 

intensificou nas cidades de médio e mesmo de pequeno porte do país. 

 

Os Condomínios Residenciais de Muro Fechado enquanto marco das 

novas ideias de Natureza e padrão de produção do urbano em Dourados-

MS 

 

Como já mencionado nas notas introdutórias, este texto é parte de uma 

pesquisa que busca compreender a transformação sócio histórica da produção de 

significados e ideias na relação da Sociedade com a Natureza, partindo dos aspectos 

manifestados na atual sócio espacialidade do fenômeno urbano-industrial na cidade de 

Dourados. A ideia de Natureza presente nos atuais padrões de produção do espaço 

urbano está imbuída de um toque de requinte, em que aparece estilizada, 

glamourizada19.  Essa ideia, sob a perspectiva teórica na qual se centra esta análise da 

relação Sociedade e Natureza, advém do status de raridade que a Natureza perdida20 

ganha na contemporaneidade. Estamos falando do fenômeno em que a própria 

Natureza, em sua forma ampla, é transformada em mercadoria. 

                                                           
19 Termo originado de Glamour, que em inglês quer dizer Fascinação, relativo à atração, encantamento, 
feitiço, ilusão, deslumbramento. Fonte: http://www.dicio.com.br/fascinacao/. Acesso em 15 de Agosto 
de 2016. 
20 “Quando falamos em uma natureza perdida podemos supor, como o próprio termo perdido sugere, 
que algo possa ser encontrado, que algo está guardado à espera de alguém, de um ser que irá libertá-la e 
trazê-la à tona novamente. Mas a natureza não se encontra perdida nesse sentido e em nenhum lugar: 
ela se encontra perdida no seu próprio significado. Poder-se-ia dizer que ela se encontra perdida em nosso 
mundo virtual, e que poderíamos recuperá-la através de sua desvirtualização, mas para que isso fosse 
possível precisaríamos primeiramente tirar o mundo de sua virtualização” (RIBEIRO, 2006, p. 5). 
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O direito à natureza (ao campo e à ‘natureza pura’) entrou para a prática 

social há alguns anos em favor dos lazeres. [...] a natureza entra no valor de 

troca e para a mercadoria; é comprada e vendida. Os lazeres comercializados, 

industrializados, organizados institucionalmente destroem essa 

‘naturalidade’, da qual as pessoas se ocupam a fim de traficá-la e trafegar por 

ela. A ‘natureza’, ou aquilo que é tido como tal, aquilo que dela sobrevive, 

torna-se o gueto dos lazeres, o lugar separado do gozo, da aposentadoria da 

‘criatividade’ (LEFEBVRE, 1969, p. 107-108). 

 

Isto fica evidente, por exemplo, num audiovisual, com o qual foram feitas 

incursões, nos meios de mídia local, como parte do marketing21 do empreendimento 

Terras Alphaville Dourados, da marca Alphaville Urbanismo: “É um prazer acordar de 

manhã e ouvir um pássaro cantar. E a noite sair por aí, em um leve caminhar”.  

A Figura 4 exemplifica parte dos elementos presentes nas imagens que compõe 

o audiovisual. Por meio dele ofertam a possibilidade de reaproximação da Natureza e 

de conquista da liberdade. Se a possibilidade de aproximação da Natureza é vendida à 

sociedade, significa que ambas estão afastadas? A oferta da liberdade é sinal de que 

outrora houve liberdade? Estas são algumas indagações que dão sentido a esta 

pesquisa. 

 

 
Figura 4- Vista para o lago do projeto Terras Alphaville.  

Fonte: Link: https://www.youtube.com/watch?v=kVlkQXXbCPE. Acesso em 13 de Agosto de 

2016. 

 

                                                           
21Em inglês, market significa "mercado", e por isso o marketing pode ser compreendido como o cálculo 
do mercado ou uso do mercado. O marketing estuda as causas e os mecanismos que regem as relações 
de troca (bens, serviços ou ideias) e pretende que o resultado de uma relação seja uma transação (venda) 
satisfatória para todas as partes que participam no processo (Fonte: 
http://www.significados.com.br/marketing/. Acesso em 14 de Agosto de 2016). 
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Nota-se no portfólio destes empreendimentos um apelo estético-discursivo 

que lança mão da condição e das características dos potenciais compradores da sua 

mercadoria para atingir seu objetivo comercial: a venda e o lucro. Como já abordado 

acima, imersa na condição urbana, produzida historicamente, a sociedade tem se 

reproduzido em meio a um universo (concreto e simbólico) que se denomina modo de 

vida urbano. Este universo é dotado de técnica e de um conjunto de ideias que 

construíram o espaço urbano como “símbolo da ‘libertação do homem’ da natureza” 

(RODRIGUES, 2001, p. 197). 

 

O urbano é tido, simultaneamente, como símbolo da ‘libertação do homem’ 

da ‘natureza’, no sentido genérico do Ser Humano e como lugar da opressão. 

Cidade e urbano, obras humanas, mostram o avanço científico/tecnológico - 

símbolos e signos do período contemporâneo, a globalização dos fluxos - 

sociais, culturais, científicos, econômicos, financeiros, etc. (RODRIGUES, 

2001, p. 211). 

 

O fato de o urbano e a cidade, onde este ideário encontra projeção delimitada, 

já terem sido outrora símbolo hegemônico da liberdade, sobretudo em meio à 

Revolução Industrial22, só endossa ainda mais a perspectiva teórica e analítica aqui 

utilizada, de que a Natureza é antes de tudo uma ideia. Ou seja, não é algo dado, 

tranquilo, mas é, antes de tudo, construída historicamente em meio ao embate político 

inerente a uma sociedade complexa e multifacetada.   

A força que o urbano assume na modernidade23 ainda está presente nas formas 

que se manifestam na contemporaneidade do tempo social. Neste sentido, retomando 

o trecho das estratégias de marketing exemplificadas, logo após o conteúdo do 

audiovisual apresentar a possibilidade da reaproximação da Natureza e de liberdade, o 

trecho do texto, narrado subsequentemente, diz: “(...) O Alphaville chegou à cidade com 

o Terras Alphaville Dourados. Venha conhecer segurança, qualidade, conforto, 

comodidade e lazer como você nunca viu. Viver bem, o seu momento é agora”.  

Segurança, conforto, qualidade, comodidade e lazer têm sido transformados 

em signos típicos da modernidade no interior do modo contemporâneo de vida urbana, 

que tem se resumido no conceito de “Qualidade de Vida”. A compra de lazer, simulacros 

de Natureza, na forma de gramados, bosques e lagos, dentre outros itens, aparece como 

caminho irrefutável para reaproximação da Natureza e (re) conquista da liberdade na 

contemporaneidade.  

                                                           
22 Como processo unívoco, a industrialização se deu inicialmente na Inglaterra, na transição do século 
XVIII para o século XIX, pelo amadurecimento precoce das condições de produção da sociedade inglesa, 
que levou ao progresso técnico, possibilitado pelas condições “capitalistas” (Arruda, 1988). 
23Como uma primeira aproximação, digamos simplesmente o seguinte: "modernidade" refere-se a estilo, 
costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que 
ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. Isto associa a modernidade a um 
período de tempo e a uma localização geográfica inicial, mas por enquanto deixa suas características 
principais guardadas em segurança numa caixa preta (GUIDDENS, 1991, p. 8). 
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De acordo com os ditames produzidos pela e para modernidade “o domínio 

científico da Natureza prometia liberdade da escassez, da necessidade e da 

arbitrariedade das calamidades naturais” (HARVEY, 1992, p. 23). No entanto, 

contraditoriamente, apesar de todo esse otimismo, “(...) há a suspeita de que o projeto 

do Iluminismo estava fadado a voltar-se contra si mesmo e transformar a busca da 

emancipação humana num sistema de opressão universal em nome da libertação 

humana” (HARVEY, 1992, p. 23-24). 

Entendemos que este sistema de opressão universal se dá justamente pelo 

modo com que estes objetos e seus signos se arranjam numa dada ordem social, a do 

modo de produção capitalista, que coloca na mercadoria e sua realização toda finalidade 

social e, sob a face neoliberal contemporânea de seus discursos e práticas, reforça o 

consumo e a capacidade individual de cada sujeito para o alcance da famigerada 

“Qualidade de Vida”.  

No interior disto, abriga-se e, ao mesmo tempo, é ocultada a Natureza 

enquanto categoria e escala de análise, como defende Rodrigues (1998). Para a geógrafa 

o projeto da modernidade para a sociedade ocultou, por meio do tempo, dada ordem 

social e espacial injusta e limitada. No entanto, contraditoriamente, com o tempo, a 

problemática ambiental denunciou a centralidade que o espaço possui nesta questão e, 

de modo ainda mais acentuado, a centralidade da Natureza.  

 
Evidencia-se, assim, através da poluição, da destruição da natureza, que a 

natureza tem uma dimensão global. Que o espaço a ser considerado para a 

problemática ambiental é o espaço mundial, pois a circulação atmosférica 

não tem fronteiras nacionais, nem locais. (...) O tempo aqui não parece mais 

ser fonte de resolução de problemas, mas sim de “acumulação” de 

problemas. (...) A escala de análise não pode ter como limites as fronteiras de 

nações, mas precisa ser mundializada, precisa ser a da natureza. Desse modo, 

poder-se-á compreender não só a dimensão temporal diversa da produção 

da natureza e da sociedade, mas também a dimensão espacial (RODRIGUES, 

1998, p. 19). 

 

São diversos os sentidos possíveis a serem atribuídos à Natureza, que revelam 

estar em permanente disputa. Isto tem evidenciado a possibilidade de captura e 

ressignificação dos sentidos da Natureza quando a consideramos não como um a priori, 

um dado, mas sim como um produto social. O que queremos dizer é que a construção 

de seus significados é um ato político, e que se tornou um embate, e assim se revela, no 

debate da pós-modernidade24.  

                                                           
24 Segundo a tese que orienta Harvey (1992, p. 8) em A condição pós-moderna, “vem ocorrendo uma 
mudança abissal nas práticas culturais, bem como político-econômicas, desde mais ou menos 1972. Essa 
mudança abissal está vinculada à emergência de novas maneiras dominantes pelas quais experimentamos 
o tempo e o espaço. Embora a simultaneidade nas dimensões mutantes do tempo e do espaço não seja 
prova de conexão necessária ou causal, podem-se aduzir bases a priori em favor da proposição de que há 
algum tipo de relação necessária entre a ascensão de formas culturais pós-modernas, a emergência de 
modos mais flexíveis de acumulação do capital e um novo ciclo de "compressão do tempo-espaço" na 
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Considerando a discussão sobre processo de trabalho e processo de valorização 

presentes em Marx (1983), a simples atribuição de especificidades de uso a determinada 

coisa é consumo e sendo consumo é produção.  E, estando a Natureza, cada vez mais, 

imersa no universo técnico e simbólico acondicionado pelo Capital, mesmo o espaço 

mais natural possível, numa primeira apreensão, no fundo já é determinado e 

construído por sua dinâmica social. Segundo o geógrafo marxista inglês Neil Smith 

(1988): 

 
Com o desenvolvimento do capitalismo em escala mundial e a generalização 

das relações de trabalho assalariado, a relação com a natureza é antes de 

mais nada uma relação de valor de troca. Os vestígios fundamentais do valor 

de uso da natureza permanecem certamente, mas com o avanço e o 

desenvolvimento das forças produtivas, necessidades específicas podem ser 

satisfeitas pelo aumento do valor de uso e específicas mercadorias podem ser 

produzidas com um crescimento da matéria-prima. A transformação para 

uma relação de valor de troca é, no entanto, conseguida na prática pelo 

capitalismo. A produção capitalista (e a apropriação da natureza) é 

acompanhada não pela satisfação das necessidades em geral, mas pela 

satisfação de uma necessidade em particular: lucro. Na busca do lucro, o 

capital corre o mundo inteiro. Ele coloca uma etiqueta de preço em qualquer 

coisa que ele vê, e a partir desta etiqueta de preço é que se determina o 

destino da natureza (SMITH, 1988, p. 87-88). 

 

Smith (1988), conforme citado por Henrique (2009, p.17), endossa que: 

 
O que anteriormente era visto como algo oposto à criação humana, agora 

pode ser fruto da produção social. (...) A natureza, material e simbolicamente, 

incorpora-se à esfera de um mundo capitalista, de uma racionalidade 

instrumental e da criação de um conjunto de necessidades que parecem ser 

naturais ao homem, mas que se constituem apenas em mais possibilidades 

de consumo (SMITH apud HENRIQUE, 2009, p.17). 

 

Devido às características e centralidade que a técnica adquire no período 

moderno, não basta a Natureza ser oferecida sob o aspecto mais natural possível, pois 

tais condições são opostas à possibilidade de sua artificialização. A Natureza, como 

artifício, torna-se livre das intempéries, das adversidades e dos inconvenientes que a 

sua forma “selvagem” pode proporcionar. 

Esta suposta superação da Natureza pela cultura e suas técnicas, na 

modernidade, possui forte dimensão simbólica e tem proporcionado a constituição de 

dualidades, na forma de oposições. Deste modo, esta Natureza comercializada é mais 

que apenas uma ideia. Ela vem de fato acompanhada de uma série de transformações 

e adaptações de sua produção social no capitalismo. 

                                                           
organização do capitalismo”. Sobre esta questão consultar também CASTELLS, Manuel. A sociedade em 
rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
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A natureza, como parte do espaço geográfico, como elemento do território 

usado, é incorporada e produzida na forma de objetos e ideias. É 

transformada em recurso pela valorização do espaço e um intenso uso do 

território. Esse denso e utilizável espaço geográfico, conectando Homem e 

Natureza, Técnicas e Cultura, pode resultar em mentiras funcionais, definidas 

e criticadas por Santos (1982, p. 25), pois toda a natureza congelada no senso 

comum como paisagem, tende a ser transformada em cartões postais e em 

fetiche (HENRIQUE, 2009, p. 18). 

 

Em razão da grande maioria da população estar sem a devida regulação e 

controle25da relação com a Natureza, muito se perdeu da noção acerca dos meios de 

vida mais necessários. Para melhor entendimento destas mudanças que ocorrem 

historicamente nesta relação, é preciso sempre remeter-se também aos modos 

pretéritos de relação com o meio circundante.  

Uma vez que o trabalho e a técnica, enquanto processo de trabalho, mediam 

essa relação, e a classe trabalhadora, a massa, encontra-se subordinada, no que tange 

o comando e controle do Tempo e do Espaço, pelo Capital, temos a dialética Espaço e 

Tempo que se dá imersa na lógica da reprodução social capitalista, que se dá pautada 

na apropriação privada do lucro, pelo capitalista.  

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um 

processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla 

seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 

natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 

pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 

apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 

atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao 

modifica-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (MARX, 

1983, p. 150). 

 

É notório que antes da Revolução Industrial na Europa, durante os séculos XVIII 

e XIX26, a maioria da população, num meio tipicamente rural27, mantinha uma relação 

com os elementos da natureza distinta da que se dá no modo de vida urbano-industrial. 

Nestas circunstâncias, de acordo Huberman (1981): 

 

                                                           
 
26 Como processo unívoco, a industrialização se deu inicialmente na Inglaterra, na transição do século 
XVIII para o século XIX, pelo amadurecimento precoce das condições de produção da sociedade inglesa, 
que levou ao progresso técnico, possibilitado pelas condições “capitalistas” (ARRUDA, 1988). 
27 No caso brasileiro, segundo Santos (1993), apesar de no final do século XVIII o país apresentar sinais de 
inserção nesta nova condição produtiva, com o afluxo constante dos fazendeiros ou senhores de 
engenhos à cidade, “foi necessário ainda mais um século para que a urbanização atingisse sua maturidade, 
no século XIX, e ainda mais um século para adquirir as características com as quais a conhecemos hoje” 
(SANTOS, 1993, p.19). 
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Qual era a espécie de trabalho? Nas fábricas ou usinas? Não, simplesmente 

porque ainda não existiam. Era o trabalho na terra, cultivando o grão ou 

guardando o rebanho para utilizar a lã no vestuário. Era o trabalho agrícola, 

mas tão diferente de hoje que dificilmente o reconheceríamos. A maioria das 

terras agrícolas da Europa ocidental e central estava dividida em áreas 

conhecidas como "feudos". Um feudo consistia apenas de uma aldeia e as 

várias centenas de acres de terra arável a circundavam, e nas quais o povo da 

aldeia trabalhava. Na orla da terra arável havia, geralmente, uma extensão de 

prados, terrenos ermos, bosques e pasto. Nas diversas localidades, os feudos 

variavam de tamanho, organização e relações entre os que os habitavam, mas 

suas características principais se assemelhavam de certa forma (HUBERMAN, 

1981, p. 5-6). 

 

Situados neste contexto, passamos a compreender os significados das reflexões 

atribuídas à Natureza e à relação do homem com a Natureza, presentes em Marx (1983). 

Tendo suas análises centradas no processo de trabalho, Marx entende que a mudança 

do meio circundante influi bruscamente no processo de trabalho e, assim, no que ele 

denomina de Metabolismo Social. Em suma, são os efeitos que a divisão Campo-Cidade 

provoca no metabolismo social do homem com a Natureza. 
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Capítulo 2 
 

AS LEITURAS GEOGRÁFICAS SOBRE PAISAGEM28 
 

Douglas Santos 

 

 

Vamos iniciar29 tendo como base algumas aparentes obviedades: as coisas do 

mundo, aquelas que de fato percebemos existir e em relação às quais damos nomes, 

desenhamos, pintamos, dançamos, pensamos e, para encurtar a lista, de uma maneira 

ou de outra, humanizamos, possuem tamanhos, posições, situações, significados muito 

diferentes entre si. Para nós, uma imensa montanha é uma coisa bem diferente de um 

fragmento de rocha sobre o qual podemos voltar, momentaneamente, nossa atenção. 

Da mesma maneira, falamos da Via Láctea, dos planetas, dos átomos e das partículas 

subatômicas como se fossem coisas em si mesmas. As palavras parecem fragmentar o 

mundo, mas, de fato, o que elas fazem é representar a maneira pela qual somos capazes 

de identificar as coisas do mundo (vale lembrar que nesse mundo sobre o qual falamos, 

também estamos nós). 

Se temos a possibilidade de imaginar o processo pelo qual construímos nossa 

capacidade de colocar o mundo como um conjunto de elementos, mais ou menos 

ordenados, na forma de um pensamento, havemos de considerar que sobre isso muitas 

teorias já foram construídas. A mais conhecida entre nós está desenvolvida nas 

primeiras páginas do livro do Gênesis, e coloca a noção de ordem sob a égide da vontade 

divina. Se no “princípio era o caos”, o ato divino, fundamentalmente ordenador, separa 

coisas, divide, pontua e identifica, para, no limite, criar o Éden: um lugar mais que 

prestigioso para sua Árvore do Conhecimento e, vivendo em seus entornos, o humano 

– uma ressignificação criada na relação entre a terra e o espírito, entre o barro e o sopro. 

Cada civilização com suas explicações, sendo que o ponto de inflexão geral 

sobre elas é, justamente, dar ordem ao mundo percebido. Foi assim que fizemos todas 

as mitologias, filosofias e tudo o que chamamos hoje de ciência, além de, 

cotidianamente, nos relacionarmos com o viver, com a perplexidade que nos cria a 

possibilidade de defrontarmo-nos com o desconhecido, com a impossibilidade de 

reconhecermos, na caoticidade dos estímulos que nos cercam, alguma ordenação, algo 

                                                           
28 O senso comum (os dicionários – vide bibliografia) nos informa que a palavra paisagem tem origem no 
francês, numa associação entre as palavras pays e visage. Numa tradução direta, poderíamos afirmar que 
se trata do “rosto” ou da “aparência” de uma área determinada. A expressão alemã landschaft é a mais 
utilizada para traduzir paisagem e é dela que deriva a expressão holandesa landschap e inglesa landscape, 
transformando a ideia original alemã de produzir a terra em observar a terra, ou terra ao longe.   
29 Este texto foi escrito com o objetivo de responder ao tema de uma conferência que proferi no interior 
do Seminário Internacional sobre Paisagem e Natureza, realizado na UFGD em junho de 2016.  
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que nossa memória reconheça como familiar e em/de cuja processualidade possamos 

participar com um mínimo aparente de riscos.  

Há, inquestionavelmente, uma relação entre nós e nossa externalidade e, no 

limite, entre nós e nós mesmos, na medida em que nos reconhecemos como uma 

externalidade. A princípio, nos observamos com os mesmos procedimentos que nos 

permitem observar o restante dos elementos que compõem a natureza. Assim, olhamos 

e identificamos partes de nosso corpo ou, ainda, somos capazes de colocar nossos 

próprios pensamentos sob o crivo da observação, bem como identificamos objetos, (ou 

coisas, como já afirmei), reconhecendo em cada um deles uma identidade específica, 

associada às escalas dos processos que nos permitam reconhecer uma unidade. Tal 

capacidade, por sua vez, é a que nos permite articular a objetividade dos processos em 

relação às subjetividades de nossa percepção. Como sabemos, as mesmas coisas, 

observadas de uma mesma posição, tendem a provocar diferentes reações em 

diferentes sujeitos. Essa mediação entre o sujeito e seus objetos é, ela mesma, 

constitutiva da multiplicidade de leituras que, individual e coletivamente, construímos 

de nós e, portanto, de nossa relação com o mundo. Um exemplo que nos interessa 

sobremaneira é a divisão que fizemos da nossa sensorialidade. Quando identificamos 

que possuímos cinco diferentes sentidos, separando o tato da visão, a audição do gosto, 

o olfato do tato e assim por diante, em qualquer combinação que quisermos, nada, a 

princípio, nos diz que algo que tenha cheiro não tenha gosto, que o que tem gosto não 

tenha forma ou, ainda, que o que tenha forma não produza sons e assim por diante. A 

questão, quando colocada, nos obriga a refletir sobre a multiplicidade de apropriações 

que temos das coisas do mundo, envolvendo tanto a infinidade de variáveis (escalas, 

processos) na identificação do fenomênico, quanto à infinidade de possibilidades que se 

processa no ato identificador. 

A questão, portanto, somente a título de exemplo, não está no fato de uma 

determinada placa de vidro ser ou não lisa, mas quem a percebe desta ou daquela 

maneira e a relação que define a percepção dos sujeitos em relação a um mesmo objeto. 

Isso nos permite compreender o porquê, para um inseto, uma placa de vidro disposta 

na vertical é suficientemente rugosa para que ele ali pouse e não deslize, enquanto que 

isso, a princípio, é algo impossível para nós sem o uso de ferramentas adequadas. 

Retomando: se, como afirmam os fisiologistas e assim o reconhece nosso senso 

comum, nossos sentidos são capazes de reconhecer cores, formas, cheiros, texturas, 

sons os mais diferentes, mas a combinação dessas capacidades associadas ao 

fenomênico, no entanto, não são, em si e para si, suficientes para que as coisas sejam 

reconhecidas. O sujeito, a princípio, deve associar a percepção a significados, o que só é 

possível quando a experiência imediata é mediatizada pela memória, pela associação 

entre o imediato e o mediado. É o constructo que permite associar experiências e delas 

e sobre elas construir significados, ordenações que reconhecem e associam processos a 
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objetos mais ou menos complexos, em diferentes escalas de observação30. A noção de 

experiência, nesse caso, leva em consideração o conjunto de saberes construídos pelas 

vivências diretas do sujeito, as quais, por sua vez, são construídas em conjunto com o 

legado social a que o sujeito pertence. 

Assim, se podemos afirmar que cada sujeito possui experiências que o tornam 

singular em relação ao restante da humanidade, é preciso considerar que tal 

singularização só pode se dar no contexto da sociabilidade que permite ao sujeito ter 

como experiência dada o viver e o vivido pela comunidade a que pertence. A título de 

exemplo podemos afirmar que a língua que utilizamos para pensar, escrever e falar de 

nossas experiências toma características singulares em cada um de nós, mas isso se 

realiza na perene contradição entre o indivíduo e seu coletivo, entre o coletivo e suas 

múltiplas individuações. 

É nesse contexto que podemos afirmar, sinteticamente, que o que falamos das 

coisas, não são as coisas sobre as quais falamos. O que falamos das coisas é o que 

conseguimos sistematizar sobre a experiência que temos sobre e com elas. Entre o 

experimentado (o imediato) e o vivido (o mediatizado) existe a grande diferença imposta 

pela experiência dos sujeitos e, portanto, da capacidade de cada um de transformar o 

caos em ordem31. Assim, retomando a necessidade dos exemplos para que possamos 

continuar, vamos nos ater ao fato de que, salvo sob limites biológicos específicos, somos 

capazes de identificar que alguns objetos são vermelhos, outros azuis, verdes ou 

amarelos. Isso, no entanto, não nos basta: na continuidade tendemos a afirmar que 

todos esses objetos possuem uma cor sendo esta um predicativo de cada um dos 

objetos observados. A questão, no entanto, ultrapassa o limite dessas constatações e 

poderia ser formulada nos seguintes termos: cor existe? Isto é, teríamos de fato algo 

chamado cor que independa do existir dos objetos vermelhos, amarelos, azuis etc.? 

Um exemplo clássico sobre o mesmo dilema nos foi deixado por Engels, 

concluindo uma reflexão sobre a qual nos debruçaremos logo a seguir: podemos comer 

                                                           
30 Henry Lefebvre nos ensina que: “A impressão sensível (a sensação) é conhecimento apenas enquanto 
é uma ausência de conhecimento; ausência pressentida ou sentida como uma necessidade de ir adiante 
no conhecimento. Indica a coisa a conhecer e não aquilo que a coisa é. Aponta para o ‘ser’ em geral de 
cada coisa, para a sua ‘existência’ no mais vago sentido. A sensação nos diz, de cada coisa, que ela é, não 
o que ela é. Dificilmente a sensação entra no conhecimento propriamente dito, embora seja o seu 
necessário ponto de partida. E continua na página seguinte: A sensação é o imediato, o primeiro imediato, 
o aqui e agora em estado bruto. A percepção, que resulta de uma atividade prática e de um trabalho do 
entendimento, que já supera as sensações, já as unifica racionalmente, já lhes acrescenta recordações 
etc., a desses conhecimentos adquiridos, mediatos. Não existem duas operações distintas, dois tempos 
diferentes na captação dos seres sensíveis: a sensação e, posteriormente, a percepção. A sensação torna-
se um momento interno, um elemento da percepção tomada como um todo. Isso significa que o mediato, 
por sua vez, torna-se imediato” (Op. cit., p. 106/107).  
31 Marx fez uma interessante proposição sobre o processo no texto intitulado “O Método em Economia 
Política” quando afirma que “O concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, 
portanto, unidade do diverso. Aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, não 
como ponto de partida, ainda que seja o verdadeiro ponto de partida e, consequentemente, o ponto de 
partida também da intuição e da representação” (Marx, vol 1, 1986, p. 21). 
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cerejas ou ameixas, mas não podemos comer uma fruta, considerando que até hoje 

ninguém jamais comeu uma fruta enquanto tal! 32   

Vejamos do que se trata: 

 
É a história de sempre. Primeiro reduzem as coisas sensíveis a abstrações e a 

seguir se deseja conhecê-las por meio dos sentidos, ver o tempo e sentir o 

espaço. O empirista se entrega tão plenamente ao hábito da experiência 

empírica que até quando manipula abstrações acredita mover-se no campo 

da experiência sensível (ENGELS, 2016, p.200)33. 

 

O texto de Engels não nos deixa lugar para muitas dúvidas. Deixemos o embate 

proposto por ele sobre Espaço e Tempo e vamos nos ater, definitivamente nas nossas 

noções de paisagem. Eis a pergunta: paisagem existe?  

Seguindo os passos de Engels, podemos responder facilmente a um dos 

aspectos inseridos na pergunta: ninguém, a princípio, já viu uma paisagem, salvo se 

confundiu a noção de paisagem com sua experiência sensível. O que sentimos é a forma 

das coisas, suas texturas, sonoridades, sabores, cheiros e é na conjugação de tais 

sensações que podemos transformar o vivido, o experimentado, em re-conhecimento. 

Se chamamos de paisagem a um conjunto de montanhas, o que percebemos, de fato, 

são montanhas e não paisagem. Da mesma maneira que a percepção de uma área 

urbana é, de forma simples e direta, a percepção de uma área urbana. O que chamamos 

de paisagem é, de fato, a condição de nos apropriarmos da percepção das formas para 

que, nelas e em relação a elas, possamos construir o reconhecimento dos processos que, 

a princípio, fazem do jogo de formas percebido, uma expressão (no caso, em relação ao 

sujeito que percebe). 

Paisagem, portanto, não é um dado da empiria, mas a condição do sujeito de 

perceber o mundo pelo viés de suas formas, cores, distribuição e, portanto, o processo 

pelo qual o sujeito é capaz de transformar o sensório em sensório pensado. 

 

O olhar do observador e suas sistematizações: a paisagem no percurso da 

arte e da ciência 

 

Em outro texto, procurando acompanhar as diferentes sociedades ocidentais 

europeias e suas leituras sobre o significado de Espaço, fiz um conjunto de comentários 

sobre a passagem das pinturas feudais em relação àquelas que foram sendo 

                                                           
32 ¡podemos comer cerezas o ciruelas, pero no fruta, ya que, hasta hoy, nadie há comido nunca fruta em 
quanto tal! (Engels, 2016). 
33 Es la historia de siempre. Primero, se reducen las cosas sensibles a abstracciones, y luego se las quiere 
conocer por medio de los sentidos, ver el tiempo y oler el espacio. El empírico se entrega tan de lleno al 
hábito de la experiencia empírica, que hasta cuando maneja abstraciones cree moverse en el campo de la 
experiencia sensible (op. cit.). 
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desenvolvidas a partir do século XIII, principalmente nos Países Baixos e, 

posteriormente, na França e Itália.       

O ponto central daquela reflexão foi relacionar o declínio das relações feudais 

associado aos primeiros movimentos efetivos para a constituição da sociedade burguesa 

mercantil. Nesse contexto, o mundo como disponibilidade e o ser humano como criatura 

preferencial do criador começam a sofrer alguns reveses significativos. A sociedade 

burguesa entende o mundo como condição das relações mercantis e, portanto, como 

recurso a ser apropriado, explorado, deslocado, quantificado, precificado, acumulado e 

todas as demais variáveis que a realização do comércio impõe a quem dele participa.   

Geza Szamosi (1988) realça o fato de a partir do século XIII terem surgido 

movimentos de releitura do mundo que, expressos na arte, apontaram para o 

desenvolvimento da música septuatônica e da presença da perspectiva na pintura. 

Ambos os movimentos se associaram ao uso da linguagem matemática, tendo como 

fundamento novos formatos na contagem do tempo e na identificação do espaço. No 

que nos concerne nesse momento, vale realçar o desenvolvimento das identificações 

matemáticas do ponto de fuga e os novos formatos de sistematização do “olhar do 

sujeito” no que se refere à percepção e registro das formas das coisas do mundo e suas 

derivações.      

Vale citar, igualmente, a reflexão de Manguel (2001) ao chamar nossa atenção 

para o fato de que:  

 
Durante a Idade Média, um único painel pintado poderia representar uma 

sequência narrativa, incorporando o fluxo do tempo nos limites de um quadro 

espacial, como ocorre nas modernas histórias em quadrinhos (...). Com o 

desenvolvimento da perspectiva, na Renascença, os quadros se congelam em 

um instante único, o momento da visão tal como percebida do ponto de vista 

do espectador. A narrativa, então, passou a ser transmitida por (...) meio 

daquilo que o espectador, por outras fontes, sabia estar ocorrendo 

(MANGUEL, 2001, p.25). 

 

 
Figura 1: sem título. 

Fonte: http: www.taringa.net  

 

A imagem da Figura 01 é um bom ponto de partida para comentarmos as 

referências já apontadas. Independentemente do irrealismo da imagem, na qual o Jesus 

recém-nascido já se posiciona de forma a abençoar os reis magos, vale considerar que, 

numa sociedade majoritariamente composta por analfabetos em relação às escritas 

fonéticas, as histórias tomavam ares de realidade quando contadas através de imagens. 
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A ausência da perspectiva, no entanto, dificulta profundamente a inserção dos 

personagens num contexto convincente para os dias de hoje – de qualquer maneira, os 

fundamentos da sociedade feudal se propagavam e se garantiam, fundamentalmente, 

pelo uso das imagens e da oralidade e, até onde podemos compreender e inferir daquela 

sociedade, tais sistematizações pareciam suficientes para que o ideário da época se 

reproduzisse com alguma eficácia. 

A sociedade burguesa, no entanto, parece ter visto como absolutamente 

necessário que os objetos – ou os elementos que compõem a imagem observada – 

fossem representados de forma a preservarem sua característica distributiva. O acima, 

abaixo, à frente, ao fundo, tornaram-se elementos estruturantes da relação entre o 

sujeito, sua relação sensória com o mundo e sua capacidade de sistematização.  

 

 
Figura 2: O Jardim das Delícias Terrenas (Bosch) 

Fonte: https:www.wikipedia.org 

 

Tal como nos vitrais e quadros medievais, os trípticos de Hieronymus Bosch 

(1450/1516) carregam consigo temas associados ao panteão cristão. Na Figura 02, 

reproduzimos O Jardim das Delícias Terrenas, no formato em que geralmente ele nos é 

apresentado, isto é, aberto e mostrando a condição da humanidade ter sido criada no 

Éden (primeira folha), viver no pecado (folha central) e sofrer os castigos do inferno. 

Muitos são os trabalhos que procuram, detalhadamente, compreender o significado de 

cada uma das figuras representadas por Bosch. Mas não é isso que nos interessa no 

momento.  

Nossa atenção, para os fins a que se destina este texto, é atentar para o 

exercício desenvolvido pelo pintor no sentido de nos apresentar santos e pecadores, 

demônios e serpentes, rochas e vegetais, espalhados de tal maneira que nos dá a 

sensação de que determinados objetos estão mais próximos do observador que outros, 

isto é, estão em primeiro plano. O sentido de realismo se materializa, conjuntamente, 
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como a intenção da hierarquização. O perto e o distante, o grande e o pequeno, os 

elementos que dominam o cenário e os que são coadjuvantes e assim por diante.  

A paisagem, nesse sentido, é, para além da pura e simples constatação da 

beleza, uma leitura do mundo pela identificação da disposição dos objetos 

representados. Trata-se de outro olhar quando o comparamos com as pinturas típicas 

do feudalismo. Seria identificar o que aparece e indicar o que se esconde, distribuir 

elementos e inferir significados, indicar tamanhos e distâncias e sugerir a 

processualidade que os cria e, estruturalmente, os relaciona.      

A sociedade burguesa nascente recria a noção de paisagem, não porque, 

necessariamente, redefine a localização e a forma dos objetos que percebe (mesmo que, 

nesse processo, também o faça), mas, fundamentalmente, porque os ressignifica e, 

nesse processo, se obriga a sistematizar seu olhar sob outros parâmetros. Sem mudar o 

olhar não será possível enxergar o que se quer ver. 

Ainda nos concentrando nessa mudança radical do olhar e suas 

sistematizações, vale observar uma das pinturas mais famosas desse período da 

revolução burguesa, a Mona Lisa. 
 

 
Figura 3: Mona Lisa. Leonardo Da Vinci. 

Fonte: https://www.wikipedia.org 

 

Cultuada pelo seu sorriso enigmático, a imagem produzida por Da Vinci 

(1452/1519) é, de fato, uma revolução. Para além das diferentes polêmicas e variações 

mitológicas sobre as intenções do autor na produção de seus quadros, projetos, 

cálculos, cursos e manuais sobre o ponto de fuga, observo aqui as imagens que se 

encontram às costas da personagem e que dão a ela a evidência de “estar em um lugar 

determinado”, localizável por entre um amplo conjunto de referências mais ou menos 

conhecidas. O estar, portanto, se torna uma relação entre objetos que, distribuídos em 

perspectiva, nos transmitem a sensação de que existem de fato porque existem numa 

relação. Poderíamos, voltando ao vitral apresentado na figura 1, afirmar que os 
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personagens tomam sentido de realidade porque seus corpos se apresentam enquanto 

uma relação e uma gestualidade sobre a qual inferimos uma processualidade, mas, 

agora, as relações se ampliam para além da identidade humana tomada em relação a si 

própria, suas vestimentas, seus gestos e o conjunto de significados que a tudo isso 

atribuímos. No quadro de Da Vinci, a materialidade extrapola a humanidade do humano 

e a coloca numa relação com o conjunto de elementos que nos cercam e que, no final 

das contas, completam o jogo de relações que nos permite identificar um significado 

para nós mesmos. A fé e suas formas de expressão no mundo feudal dão lugar à fé e 

suas formas de expressão no mundo burguês que nascia e dava seus primeiros passos. 

No caso dos nossos exemplos, nos defrontamos imediatamente com a noção ubíqua de 

paisagem como o elemento fundante que, para além de qualquer superficialismo 

estético (no sentido ambíguo e praticamente indefinido da construção conceitual do 

senso comum), trata-se de entender a estética como a leitura e a sistematização possível 

(no presente caso) da relação sensória dos sujeitos com as formas do mundo.   

Se separarmos ciência de arte e ambas da metafísica, deixaremos de lado o fato 

de que o belo ou o feio são construções culturais e envolvem, de alguma maneira, a 

relação entre o percebido e o prazer (ou sua negação) possível, entre o pertencimento 

e a negação do sujeito, considerando o conjunto de inferências e saberes que ele possua 

de si próprio e do mundo que o cerca. Voltemos às imagens e seus desdobramentos.  

 

 
Figura 4: pontes naturais de Icononzo. 

Fonte: Humboldt; 2012: lâmina IV.  

 

A figura 4 (coincidentemente identificada com o mesmo número no original) 

foi desenhada por ninguém menos que Alexander Von Humboldt (1769/1859). 

Considerando que, nesse caso, temos os registros de seus comentários sobre a imagem, 

vamos, primeiramente, às palavras do grande naturalista: 
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os vales são os que mais excitam a imaginação de um viajante europeu. A 

enorme altitude das montanhas somente se aprecia inteiramente a partir de 

uma distância considerável e quando nos posicionamos nas planícies que se 

estendem das costas até a base da cadeia central. (...) O vale de Icononzo ou 

de Pandi, representado na quarta lâmina, não é tão notável por suas 

dimensões, mas pela extraordinária forma de seu rochedo, aparentemente 

esculpido por mão humana. Seus topos desnudos e áridos oferecem um 

contraste pitoresco com os pequenos bosques e as plantas herbáceas que 

cobrem as bordas da greta. (...) Foi no mês de setembro do ano de 1801, 

quando passamos por essas pontes naturais do Icononzo, viajando de Santa 

Fé de Bogotá a Popayán e a Quito (Humboldt, 2012, p.39-40)34.Entre os 

variados e majestosos cenários oferecidos pelas cordilheiras,  

 

Seguindo os passos dos naturalistas que já se multiplicavam na Europa, 

Humboldt escreve e desenha, desenha e escreve, e o faz para constatar e explicar, para 

inferir, criar ou especular sobre possibilidades e propor teorias. O mundo se torna seu 

laboratório e é nele e com ele que vai percorrendo as possibilidades de explicar, 

sistematizar, dar nexo ao que, até então, se explicitava pelo viés de diferentes 

manifestações especulativas. Num mundo povoado por deuses e manifestações 

mágicas, Humbold vai se impondo nos termos do racionalismo que se consolida na 

sociedade burguesa. O que explica os Alpes deve explicar os Andes e, apesar da 

distância, a composição e o comportamento das rochas deveria ser semelhante. Tal 

como Galileu já havia aventado, havia quase dois séculos, o mundo fora da Terra se 

comportava como o mundo da Terra e, agora, descobrir a dinâmica dos Andes permitiria 

desvendar a Ásia ou a Europa.      

Um aspecto do texto de Humboldt deve, ainda, ser realçado: a ideia de que as 

formas do mundo excitariam nossa imaginação. É com tal pressuposto que Humboldt 

dá às formas a condição de princípio para o entendimento. A paisagem não se coloca 

como fundamento para o acontecimento histórico: a ordem observada é, em si mesmo, 

o fundamento da explicitação dos processos que as cria e as determina. Sem que 

possamos nos aventurar nesse mesmo texto, vale lembrar que poucas décadas depois 

o mesmo pressuposto deu base às viagens de Darwin e seus impressionantes 

desdobramentos. Antes de Humboldt, a relação entre naturalistas e paisagens já havia 

se consolidado. Horace de Saussure (1740/1799), suíço que se tornou famoso por tornar 

o alpinismo uma prática esportiva, viveu no transcorrer do século XVIII, e seu trabalho 

                                                           
34De los variados y majestuosos escenarios que ofrecen las cordilleras, los valles son lo que más excita la 
imaginación del viajero europeo. La enorme altitud de las montañas sólo se aprecia enteramente desde 
una distancia considerable y cuando nos situamos en las llanuras que se extienden desde las costas hasta 
el pie de la cadena central. (…) El valle de Icononzo o de Pandi, del que se representa una parte en la cuarta 
lámina, no es tan notable por sus dimensiones como por la extraordinaria forma de su roquedo, que parece 
esculpido por la mano del hombre. Sus cimas desnudas y áridas ofrecen un contrate pintoresco con los 
bosquetes y la plantas herbáceas que cubren los bordes de la grieta. (…) Fue en el mes de septiembre del 
año 1801, cuando nosotros pasamos por estos puentes naturales del Icononzo, viajando desde Santa Fe 
de Bogotá a Popayán y a Quito (Op., cit., 2012, p.39-40). 
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sobre Mont Blanc (nos Alpes) é sua marca mais importante como pintor e comentador 

das formas que o mundo possui.     

Observar, recolher, categorizar, inserir a parte no todo, entender o todo como 

uma expressão específica da relação entre partes; compreender cada parte como parte 

de um todo. Distribuir, reconhecer, identificar a localização de cada parte e, no final das 

contas, reconhecer que tal distribuição é, ela mesma, a forma e o conteúdo, a aparência 

e a essência, porque nela reconhecemos a existência de um todo qualquer, isto é, um 

processo sobre o qual se torna possível reconhecer um significado.  

Os naturalistas parecem não duvidar de que há na noção de paisagem uma 

exigência de empiria (real ou imaginária) e que, tal como o texto, a captura das formas 

numa pintura ou num simples desenho, não se limita a expressar um mundo congelado, 

paralisado, sem tempo, como imaginava Doreen Massey (2008), mas, sim, a inferir um 

movimento, uma processualidade, uma interdeterminação. A crença geral, ao que 

parece, é de que a percepção do mundo, na sua imediatidade, está carregada das 

mediações que constituem lato senso, o que entendemos por ciência, isto é, pelo “estar 

ciente” do sujeito.  

Acontece, no entanto, que os nomes de Horace-Bénédict Saussure e Alexander 

Von Humboldt não preenchem os diferentes significados de ciência que legamos e nem 

os desdobramentos que o significado de paisagem pode produzir. Somente com o 

intuito de colocar mais alguns elementos que podem nos ajudar a inferir a complexidade 

do processo que envolve a observação das formas do mundo, temos de levar em conta 

que tais naturalistas, com seus desenhos, também nos trouxeram a necessidade de 

escavar, estudar as rochas e inferir suas dinâmicas, reconhecer suas resistências e 

associá-las às formas que produzem, reconhecer nas formas os significados, indicar nos 

significados a possibilidade de se reconhecer objetivos.   

Nesse movimento se propôs uma nova leitura sobre os seres vivos e, 

certamente, uma nova leitura sobre os limites e significados de humano e humanidade. 

Os relevos, até então representados com o uso de hachuras, se tornam o alvo principal 

das intervenções provocadas pelo comércio, pela fábrica e, nesse contexto, pela 

presença estrutural das estradas de rodagem e pelas ferrovias, com elas os túneis e, 

assim, se constituíram fenômenos como a disputada unificação territorial da Europa, a 

constituição dos EUA e do Canadá, a colonização da Índia e assim por diante.   

No final do século XIX, a fotografia e, com ela, o cinema, irão revolucionar a 

disponibilização das imagens possíveis sobre o mundo, multiplicarão seus significados e, 

portanto, redefinirão a imediatidade da percepção do mundo. A arte pictórica nos dirá, 

rapidamente, a necessidade de se redefinir com clareza o significado de sujeito, 

colocando a seus pés a pseudo-objetividade da ciência positivista. Impressionismo, 

expressionismo, cubismo, surrealismo e abstracionismo buscarão, cada um a seu modo, 

falar do mundo recriando-o ou, ainda e simplesmente, fazer do registro gráfico uma 

forma mais que definitiva do silêncio, do nada dizer para que algo se diga para além do 
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discurso falsamente explícito que denominamos de conhecimento científico.  

  

Do ponto de vista da Geografia, os embates se multiplicaram de forma muito 

semelhante à multiplicação das percepções e do rápido movimento de transformação 

das representações. Do ponto de vista das suas dimensões técnicas, salienta-se a 

disponibilização com que a fotografia, os computadores e as redes eletrônicas 

planetárias permitiram a parcelas cada vez mais significativas de pessoas a capacidade 

de capturar as formas num formato mais ou menos significativo. Por outro lado, temos 

o fato de que a consolidação do imperialismo é, de fato, a tensa relação entre um 

determinado projeto de sociedade procurando (ou forçando) criar simbioses mais ou 

menos perenes com a diversidade do mundo em todos os seus recortes.   

No geral, isso significa uma mudança direta nas formas do mundo e, no limite, 

no significado das formas que permanecem, pois, de uma maneira ou de outra, a 

constituição do capitalismo nada mais é que a realização de uma maneira de viver e o 

que chamamos de imperialismo é o seu formato necessariamente planetário: a nossa 

maneira de viver redefiniu a escala de abrangência de nosso ecúmeno, redefinindo os 

elementos que permitem e estimulam a produção e reprodução de um novo ecúmeno. 

Nesse contexto o discurso geográfico também sofre mudanças e suas 

categorias precisam ser reconceituadas. De Kant a Hegel e a Marx, de Humboldt a Ratzel, 

de La Blache a Lacoste, de Hartshorne a Milton Santos, da geopolítica aos escritórios 

estatais ou privados de planejamento, em diálogo mais ou menos tenso com os centros 

acadêmicos de pesquisa, estamos nos referindo a novas tecnologias (cartografias, 

fotografias), novas perspectivas funcionais (redefinição das rendas diferenciais 

provocada pela presença de novas tecnologias, novas bases produtivas, novas 

mercadorias), que nos obrigam a redefinir o significado de localização e os meios de 

identificá-la. 

Explicitar todas essas variáveis e inventariar as polêmicas que criaram 

dialogando com os diferentes autores que delas participaram, como é fácil de imaginar, 

é uma tarefa que não cabe num simples artigo. Para que o debate, no entanto, não 

ficasse sem se realizar, escolhi um autor, um livro, um capítulo desse mesmo livro e, 

dentro dele, realcei alguns trechos que me pareceram interessantes. Claro! Todas essas 

escolhas envolveram algum tipo de arbitrariedade, mas, de qualquer maneira, trata-se 

de um texto relativamente bem conhecido nas lides acadêmicas brasileiras e é isso que 

torna o exercício um esforço que me pareceu interessante. Vamos a ele, portanto. 

 

Polêmicas em torno da categoria paisagem e seu uso na Geografia. Um 

exemplo a partir de Jean-Marc Besse 
 

Jean-Marc Besse (2006), quando escreveu seu pequeno livro Ver a Terra, o 

subtitulou seis ensaios sobre a paisagem e a Geografia, nos quais, entre muitas 

provocações, procurou desvendar ou sistematizar um significado para paisagem. Vale 
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lembrar, ainda, que o quarto ensaio do livro de Besse (2006) toca diretamente nos 

nossos (da Geografia) autores clássicos mais evidentes35: Humboldt e Vidal de la Blache. 

Trata-se, como nos afirma o título, de buscar nesses autores algum tipo de diálogo com 

o objetivo de explicitar seu embate com noções de paisagem que a “resumem” a uma 

dimensão estética (de resto, essa parece ser a intenção geral da publicação). Vejamos: 

 
Um dos postulados teóricos e historiográficos mais disseminados atualmente 

(e talvez dos menos discutidos) referentes à noção de paisagem na 

modernidade faz dela essencialmente uma representação de ordem estética, 

cuja origem seria, antes de tudo, pictórica. De fato, três termos são 

encadeados (representação, estética, pintura) para afirmar que a paisagem é, 

de maneira geral, uma construção cultural, que ela não é um objeto físico, 

que ela não deve ser confundida com o ambiente natural, nem com o 

território ou o país. A paisagem é da ordem da imagem, seja esta imagem 

mental, verbal, inscrita sobre uma tela, ou realizada sobre o território (in visu 

ou in situ) (BESSE, 2006, p. 61). 

 

Da leitura do primeiro parágrafo de Besse (2006)  se infere um tom de protesto, 

mesmo que não nos indique uma alternativa de fato. Ao que parece, o autor tem alguma 

restrição a esta relação, aparentemente, do senso comum da literatura, de associar 

paisagem com a estética e à “ordem da imagem”. Por ser imagem (representação) ela, 

em si mesma, não existiria como coisa (nos nossos termos) e, ao que parece, tal 

tratamento incorre em algum erro conceitual que só seria desvendado mais à frente. 

Um pouco mais adiante (Besse, 2006, p. 64), Besse (2006)  cita Max Sorre (cuja afirmação 

se encerra com um pressuposto: Todas as ideias de um biogeógrafo são extraídas da 

contemplação da paisagem), sobre o qual faz alguns comentários bem pertinentes: 

 
Não se trata, portanto, de negar o visível, mas de lhe atribuir, além da 

experiência sensível que dele se pode fazer, um outro estatuto, uma outra 

função: o visível revela algo. Ele exprime. O que quer dizer que ele não é 

unicamente uma representação (SORRE apud BESSE 2006, p.64). 

 

Alguns pontos a se comentar, o primeiro deles é o que nos responderia a uma 

pergunta aparentemente muito simples: ser o visível é o mesmo que ser paisagem? 

Todo visível é paisagem e, portanto, tais palavras são sinônimas? Na continuação, vale 

questionar igualmente: o que é visível? Bem... sem complicar muito a resposta, 

poderíamos afirmar que se trata dos fenômenos que podem ser percebidos pela visão. 

Assim, o que vemos não é o visível, mas “as coisas” que nosso sentido de visão é capaz 

de perceber. Não existe um objeto geral chamado visível (da mesma maneira que, como 

já observamos, não existe um objeto geral cujo nome seja paisagem). 

Mas, devolvamos a palavra a Besse (2006). Na página seguinte, teremos uma 

abordagem aparentemente mais direta do assunto: 

                                                           
35 O título do artigo é “A Fisionomia da Paisagem, de Alexander von Humboldt a Paul Vidal de La Blache”.  
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O ponto de partida da análise geográfica seria, sem dúvida, o seguinte: 

mesmo sendo a paisagem uma dimensão do visível, esta paisagem é o 

resultado, o efeito, ainda que indireto e complexo, de uma produção. 

A paisagem é um produto objetivo, do qual a percepção humana só 

capta, de início, o aspecto exterior. (...) ao mesmo tempo, a intenção 

e a esperança científicas do geógrafo consistem em tentar ultrapassar 

esta superfície, esta exterioridade, para captar a ‘verdade’ da 

paisagem (BESSE, 2006, p.65). 

 

A afirmação contém, em si mesma, uma dificuldade intransponível: a separação 

entre a percepção e o saber humano. A ideia de que sempre percebemos da mesma 

maneira ou, de outra maneira, o entendimento de que a superficialidade da percepção 

não se altera com a existência na memória do já percebido (já apontamos a relação entre 

o imediato e o mediato), desconhece o fato de que a imediatidade do sensório está 

mediada pela experiência (direta ou indireta, referendada pela empiria ou fruto 

exclusivo do imaginário individual ou coletivo). Se assim não fosse, o conhecimento seria 

impossível, teríamos, a cada instante, de perceber o mundo partindo da mesma tabula 

rasa. 

Um segundo ponto a se considerar é que não há novidade alguma em se 

imaginar que a paisagem é fruto de uma produção. Prova disso está na intencionalidade 

dos naturalistas, se não nos atrevermos a considerar que a captura da imagem do 

mundo pelo pintor é, em si mesma, uma releitura de um sujeito sobre o sensório, isto 

é, um quadro é, sempre, o sensório pensado, como qualquer outro produto do trabalho 

humano. 

Há de se considerar, ainda, que a percepção das formas do entorno por parte 

de um sujeito qualquer, não necessariamente se desdobra em questionamentos de 

caráter genético. O percebido, quando se torna objeto de atenção e reflexão, de acordo 

com a intencionalidade do sujeito, pode ser objeto de reflexões que singelamente 

chamarei aqui de funcionais. O percurso a se fazer, os riscos, as possibilidades, as 

disponibilidades ou, simplesmente, a percepção do belo, se é que esta é possível sem 

que o sujeito consiga relacionar forma e prazer e, portanto, que a forma não se associe, 

de uma maneira ou de outra, ao vivido, tornando, portanto, o sentido de belo mediado 

pelo processo de individuação do próprio sujeito que percebe. 

Assim, e retomando a proposição de Besse (2006), a importância da paisagem 

ser ou não produto de uma produção dependerá, sempre, da intencionalidade do 

sujeito e, portanto, não é isso que a define.  

Na página 66, em sua primeira linha, já encontramos a pergunta que define o 

fundamento geral do debate (mais uma vez): De que a paisagem é produzida? A resposta 

a tal pergunta é, a princípio, impossível de ser elaborada. Não se trata nem de se saber 

ou de se criar uma resposta mais ou menos convincente, mas, efetivamente, 

compreendermos que o problema central está na construção da própria pergunta: para 

que a paisagem seja produzida é necessário que ela seja uma coisa qualquer, que ela 
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tenha materialidade, que ela exista enquanto objeto e resultante de um processo.  

 Mas, como sabemos, é possível inferir-se sobre o processo de constituição de 

uma montanha, bem como os processos que nos permitem identificar a produção das 

cidades, dos campos, ou seja, lá do que for. Mas... da paisagem, é impossível. Trata-se, 

nos termos de Besse (2006), de uma abordagem metafísica, na qual o existir da relação 

sujeito-objeto se torna coisa, recebe o estatuto da empiria e, portanto, desvia o sujeito 

do fenomênico e da construção conceitual necessária ao seu entendimento, e o enreda 

no campo restrito da fantasia como fundamento do pensamento científico. 

Na página seguinte, depois de algumas observações sobre La Blache, Brunhes 

e o que este comentou sobre Ratzel, temos duas outras perguntas que merecem novos 

(e iguais) comentários: O que é então um fato geográfico? E quais são os objetos do 

olhar geográfico? O dilema geral se desdobra com a pertinência de um fabulista que, ao 

antropomorfizar alguns animais, o faz colocando-os no interior de um enredo mais ou 

menos convincente.     

Vale considerar, primeiramente, que não existem fatos que sejam geográficos, 

mas, sim, leituras geográficas dos fatos. Podemos considerar que os fatos possuem uma 

dimensão geográfica ou, mais propriamente, uma geograficidade, mas, os fatos são, 

simplesmente... os fatos. Podem ser observados e compreendidos sob diferentes 

olhares, a partir de múltiplos questionamentos, tendo como referência uma infinidade 

de objetos e objetivos, mas, os fatos serão eles mesmos independentemente de 

estarem sendo observados por geógrafos ou quaisquer outros sujeitos (inclusive por 

aqueles que o fazem a partir das reflexões que, irônica e presunçosamente, chamamos 

de senso comum). 

 Quanto à segunda pergunta, vale realçar que quaisquer objetos podem ser 

colocados sob a observação de um olhar geográfico, pois, o olhar geográfico está 

definido pela intenção do sujeito, isto é, pelo objetivo que se infere do questionamento 

do sujeito ao se debruçar sobre o objeto. Tal como já observei em outro texto, volto a 

insistir: quem diz que determinado fenômeno é objeto de um sujeito é, sempre, o 

próprio sujeito na sua relação com o mundo e na medida em que, ao identificar as coisas 

do mundo, consegue identificar uma identidade própria (e, portanto, um recorte) no 

desenvolvimento e realização de um processo.  

 

A título de conclusão 

 

Considerando o esforço que já se fez na Geografia no sentido de conceituar 

articuladamente suas categorias fundamentais, vale realçar que uma discussão que se 

restrinja a somente uma delas é frágil por princípio. Não basta discutir paisagem sem 

que se identifique seu significado na articulação geral das categorias que constituem o 

estatuto epistemológico de nossa disciplina. Tal constatação tem por objetivo inicial 

desdobrar-se em duas proposições que se intercomplementam: 
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1. O presente texto está muito distante de dar conta das relações fundantes 

que dão identidade ao nosso campo do conhecimento, o que exige que um novo texto 

seja elaborado com o objetivo de montar, de forma completa, o quadro geral de 

articulação das categorias; 

2. Por outro lado, trata-se do ponto de partida necessário à reflexão como um 

todo. A retomada da discussão sobre o mundo tal como ele se apresenta aos sentidos e 

as categorias tal como elas nos permitem articular a relação entre o sensório e o 

sensório pensado, é o fundamento ontológico e, por isso mesmo, epistemológico que 

deve dar sustentação às discussões sobre o sentido do discurso geográfico.   

Dessa maneira, e procurando sistematizar o texto como um todo, reproduzo 

aqui a proposição que tenho apresentado sobre o significado de paisagem e, assim, 

encerro aqui, provisoriamente, o artigo. 

A Paisagem, para a Geografia, é: 

• A dimensão da aparência: 

–  A percepção das formas – o olhar, o olfato, a audição, o tato e o gosto. 

–  Uma construção nomenclatural. 

–  O sentido da descrição. 

–  A busca primária da significação. 

• Paisagem – um movimento na construção do conhecimento e, portanto, não 

é uma identidade do objeto, mas condição da construção do conhecimento pelo sujeito, 

isto é, paisagem não é o fenomênico na sua pura externalidade em relação ao sujeito, 

mas a forma pela qual a externalidade se torna “coisa para o sujeito” ou “objeto”. 
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Capítulo 3 

 
LOS ESTUDIOS DEL PAISAJE COMO FUNDAMENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL Y TERRITORIAL 
 

Eduardo Salinas 

 

 

Em el mundo actual estamos en presencia de dos hechos fundamentales em el 

desarrollo de cualquier sociedad y que inciden fuertemente em los territorios; uno de 

ellos, el proceso de globalización, muy conocido por sus características, principalmente 

económicas y el otro, es el llamado proceso de desarrollo sostenible o sustentable. 

En la actualidad en el contexto de la globalización y la crisis latinoamericana, el 

control del territorio se ha convertido en objetivo esencial de la acción del capital, esto 

produce nuevos fenómenos de importancia. El espacio como producto social es cada 

vez menos el resultado exclusivo de la sociedad que lo habita, de su estilo de 

organización, de sus formas de asentamiento y de la tecnología utilizada para dominar 

los recursos; y mucho más es el resultado del sistema social de alcance globalizado, 

donde los actores hegemónicos pretenden imponer un modelo de desarrollo 

“postmodernista” para satisfacer sus ansias de control del espacio global. 

El conflito también se presenta cuando se examinan los objetivos del desarrollo 

humano sostenible y el uso y ocupación del territorio que forman parte de los objetivos 

claves de las políticas nacionales de ordenamiento, planificación y gestión territorial. 

Todo lo anterior exige nuevas estrategias, políticas e instrumentos que se ajusten a los 

nuevos es cenário sem proceso de construcción y la búsqueda de enfoques integradores 

para el estudio de los territorios que articulen el uso racional de los recursos naturales 

y humanos com la búsqueda de la sustentabilidad ambiental tan deseada.  

El presente artículo se ha dividido en dos partes; en la primera se reflexiona sobre 

las concepciones del ordenamiento territorial y su importancia como fundamento de la 

planificación y gestión ambiental en territorios concretos en la actualidad y en la 

segunda se examina desde una perspectiva académica, como el enfoque integrador de 

la Geoecologia de los Paisajes y los paisajes geográficos como unidades espaciales de 

síntesis; en su conceptualización y práctica, permiten integrar los componentes y 

procesos naturales con la actividad humana, y establecer las bases para la propuesta de 

uso de cada territorio, fundamentando esto en la determinación de la aptitud del 

territorio para las diversas actividades socioeconómicas, la determinación de la 

capacidad de carga y los umbrales ambientales que es necesario considerar para el 

satisfactorio desarrollo de dichas actividades. Lo que está basado en la experiencia 

adquirida por el autor en más de 20 años de trabajo en Cuba y otros países de América 
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Latina en diversos programas de Ordenamiento Ecológico, Ambiental y Territorial  a 

escala regional y local.  

 

El Ordenamiento y la Planificación Ambiental 

 

El Ordenamiento Territorial como fundamento de la  planificación y gestión 

espacial de los territorios bajo un enfoque rector, ha pasado de ser una mera  utopía a 

una necesidad ineludible para el desarrollo actual y futuro de la sociedad en una 

economía cada vez más globalizada y en un planeta sometido a la acción depredadora 

de la sociedad de consumo prevaleciente. En muchos países en las últimas décadas la 

ordenación del territorio con diferentes enfoques y técnicas se ha institucionalizado y 

normalizado como vía para alcanzar un mejor uso del territorio. 

Los intentos de importar modelos y teorías provenientes de los países 

desarrollados a la realidad latinoamericana no han dado los resultados esperados, lo 

que hace pensar que no puede haber un modelo único de planificación y ordenamiento 

del territorio aplicable a distintas realidades sino que cada región y país deben construir 

su propia metodología de planificación y ordenamiento, ajustada a su realidad natural, 

económica y social (Gastó et al., 2002, Gudiño, 2003 y Lira, 2009). 

Esto ha conllevado al desarrollo en la región latinoamericana de variados 

enfoques encaminados al establecimiento de un nuevo tipo de planificación, llamada  

ecológica, ambiental o estratégica y que puede ser  concebida como: "El instrumento 

dirigido a planear y programar el uso del territorio, las actividades productivas, la 

ordenación de los asentamientos humanos y el desarrollo de la sociedad, en 

congruencia con el potencial natural, el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y humanos y la protección y calidad del medio ambiente". Esta idea se 

cimienta en la  posibilidad de pensar y crear el futuro  a partir del conocimiento y 

valoración del presente y de su articulación con el pasado y debe entenderse, entonces, 

como un instrumento de gestión pública para controlar, promover y dirigir los sistemas 

sociales contemporáneos, articulados en su  base de sustentación geoecológica (Salinas, 

1991 y 2012, Gabiña, 1998, Méndez, 2002, Dourojeanni,  2000, Almeida, et al., 1993, 

Salas, 2002 y Massiris, 2005, Mateo, 2012). 

El sujeto de este planeamiento se corresponde según diversos autores con el 

objeto de estudio de la Geografía definido según diversas escuelas de pensamiento 

como: espacio geográfico, medio geográfico, paisaje, región, territorio, etc. y 

coincidiendo siempre ese objeto con la existencia de patrones espaciales y atributos 

sistémicos propios (Mateo, 2015). 

El ordenamiento ambiental o territorial (visto como el fundamento de la 

Planificación y Gestión de un territorio) es un hecho cultural y político íntimamente 

relacionado con el desarrollo socioeconómico de cada sociedad y se señalan sus 

orígenes en Francia a fines de la Segunda Guerra Mundial, donde fue propuesto como 

una alternativa para solucionar los problemas relacionados con la distribución y 



Olhares Geográficos Sobre Paisagem e Natureza - 53  

 

utilización de la tierra, siendo en Europa y Norteamérica donde alcanzó un importante 

desarrollo esta concepción, especialmente en los últimos años del siglo XX (Caballero, 

1997,  Hildenbrand, 1996); también en los llamados países de economía centralizada de 

Europa Oriental, se realizaron importantes aportes a la concepción del ordenamiento 

territorial como hoy lo conocemos y, desde hace algunos años en América Latina el 

empleo de nuevos enfoques en esta temática ha enriquecido la teoría y la práctica del 

ordenamiento del territorio (Almeida et al, 1993, Massiris, 2005, Mata y Tarroja, 2006, 

SEDESOL/UNAM, 2002 y Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008, entre otros). 
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Fuente: Modificada de Mateo, 07 
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El ordenamiento se convierte entonces en instrumento esencial de la 

organización espacial, que busca dar respuesta a los problemas relacionados con la 

creciente competencia entre los territorios, en un contexto de gran movilidad territorial 

de las empresas y por la necesidad de combinar los esfuerzos del sector público y de los 

agentes privados. De manera que, tanto la propuesta del modelo de uso actual, el 

modelo deseado, las políticas de manejo, así como las Unidades de Gestión Ambiental 

propuestas deberán estar sustentadas, en el análisis sistémico y holístico de:  

 La relación sociedad-naturaleza y su marco espacial.  

 La creciente complejidad del desarrollo del sistema de asentamientos.  

 La mayor incertidumbre del entorno económico y tecnológico.  

 La competencia creciente entre territorios y municipios.  

 La mayor exigencia de participación de los agentes sociales. 

La ordenación del territorio es un concepto, muy estrechamente vinculado a los 

dos hechos mencionados al princípio de este artículo es decir la globalización y el 

desarrollo sustentable y de ahí que deba ser considerada como una disciplina científica, 

una técnica administrativa y una política concebida como actuación interdisciplinaria y 

global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física 

del espacios y uno concepto rector (Consejo de Europa, 1983). 

La ordenación del territorio tiene tres dimensiones principales: la ecólogo-

ambiental, preocupada por las relaciones entre la sociedad y su medio ambiente; la 

espacial, que interactúa a su vez con la anterior y que está orientada a evaluar las 

interrelaciones entre los asentamientos, las ciudades y las regiones; en donde las redes 

desempeñan un rol determinante; y la política, relacionada con la administración y la 

gestión del territorio. 

La ordenación del territorio vista como  el instrumento básico para alcanzar una 

planificación y gestión ambiental en el marco del desarrollo sostenible puede ser 

concebida entonces como "El nivel más amplio y abarcador de la planificación 

ambiental, dirigido a determinar un modelo territorial constituido por tipos funcionales 

de uso para cada parte del territorio, sus entidades de operación y gestión, y los 

instrumentos administrativos, jurídicos y sociales que aseguren su aplicación, buscando 

garantizar el buen uso del territorio y la sostenibilidad del ambiente en armonía con el 

desarrollo de la población, los servicios e infraestructura y el funcionamiento eficaz del 

gobierno" (Salinas, 1991 y 2012; Méndez, 2002 y Gómez Orea, 2007). 

Después de haber examinado la concepción del ordenamiento y su compleja 

delimitación, se puede intentar responder a dos preguntas básicas: ¿Por qué es 

necesario el Ordenamiento del Territorio? ¿Qué problemas concretos resuelve? 

La primera se puede responder de varias formas; pero consideramos que es 

mucho más necesario el ordenamiento hoy en día, que hace dos décadas, debido a las 

condiciones que impone la globalización neoliberal, que cada vez más desordena los 

territorios y por supuesto esto se hace más destacado, en los  países y regiones 

subdesarrolladas. 
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El ordenamiento es un intento de planificar la evolución espontánea de un 

territorio, sustentado principalmente por las leyes de mercado y los grupos de poder 

económico; en este sentido puede ser considerado como “un método preventivo”, que 

tiene como propósito anticiparse a los problemas que conlleva el desarrollo espontáneo 

y es en este sentido, un intento de acercamiento al llamado “desarrollo sostenible”. 

Además el ordenamiento del territorio se hace necesario para promover el desarrollo 

de forma integral, en toda su complejidad. La segunda pregunta se puede responder 

con cuestiones muy concretas; pero se puede asegurar que muchos desequilibrios 

territoriales y problemas de degradación ambiental y mala utilización de los recursos 

naturales y humanos se podrían evitar o mitigar con un ordenamiento correcto del 

territorio.     

El ordenamiento territorial en el marco de una Planificación y Gestión Ambiental 

sustentable de una región o país, consideramos tiene gran importancia pues: 

 Pasa del análisis espacial al análisis del territorio como unidad de poder 

económico y social de diversos grupos humanos. 

 Sintetiza los resultados de la caracterización y diagnostico por componentes 

a unidades de integración con enfoque sistémico y holístico. 

 Incorpora al estudio y evaluación de unidades de integración desde el 

comienzo del proceso. 

 Promueve la prospección espacial de los fenómenos naturales, económicos 

y sociales. 

 Establece unidades de integración para la planificación y gestión futura del 

territorio. 

 Permite la evaluación a priori de los impactos y amenazas de las estrategias 

y acciones propuestas (Evaluación Ambiental Estratégica). 

 Se promueve la participación ciudadana en la planificación y gestión 

ambiental mediante su vinculación al proceso en sus diversas fases. 

 

Los paisajes como fundamento del Ordenamiento y la Planificación 

Ambiental y Territorial 

 

La Geografía ha generado un gran número de conceptos y métodos bien 

conocidos, pero que no han sido suficientemente valorados desde la perspectiva de su 

aplicación a la ordenación. El análisis tradicional del espacio geográfico, es decir, la 

descripción de sus características, puede tener gran utilidad para la ordenación, por 

ejemplo si se desean limitar usos distintos al que se considera dominante y que deben 

potenciarse o preservarse, o bien con la intención opuesta, es decir identificar límites y 

áreas de tipos de ocupación a restablecer.  Por otro lado, la definición de ámbitos 

complejos e integrados, obtenidos por técnicas tan diversas como la superposición 

cartográfica, la delimitación de unidades de paisaje, el estudio de áreas de influencia o 

de intensidades de relaciones y flujos, los análisis multivariados y multicriterios, 
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utilizados en los análisis geográficos, son de interés para los trabajos de ordenación, a 

veces solo como información y conocimiento y muy especialmente en las propuestas 

que pretendan asignar funciones complejas a partes determinadas de los territorios a 

escala regional y local. 

Los resultados integradores de la Geografía analizando el espacio por la 

identificación de relaciones ordenadas, materializadas en formas y hechos espaciales 

que expresan complementariedad, continuidad, integración o unidad de los ámbitos 

estudiados o investigados, es otra de las líneas de las investigaciones geográficas que 

aporta mucho al ordenamiento de un territorio; tanto los resultados teóricos y los 

conocimientos empíricos al sistema de asentamientos humanos, la identificación y 

clasificación de estructuras agrarias y rurales y de modelos funcionales urbanos, la 

apreciación de la inestabilidad y dinamismo de ciertas formas y procesos naturales, la 

idea básica del territorio como sistema unitario e integrado y el ejercicio múltiple de 

intentar constatarla en un gran número de lugares y ámbitos concretos a diferentes 

escalas (Salinas y Remond, 2015). 

Es en este contexto que la Geoecologia de los Paisajes y su concreción práctica 

mediante la delimitación, clasificación y cartografía de los unidades de paisaje como 

fundamento de las tareas de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Territorial en las 

últimas décadas ha tomado un papel destacado en la búsqueda de las mejores 

alternativas de uso para el territorio.    

El paisaje geográfico o geosistema como categoría científica general de carácter 

transdisciplinario, se concibe como: “Un sistema espacio-temporal, complejo y abierto, 

que se origina y evoluciona en la interfase naturaleza-sociedad, en un constante estado 

de intercambio de energía, materia e información y donde su estructura, 

funcionamiento, dinámica y evolución reflejan la interacción entre los componentes 

naturales (abióticos y bióticos), técnico-económicos y socio-culturales” (Mateo, 2011). 

Los paisajes geográficos o geosistemas como categoría científica de carácter 

transdisciplinario son sistemas espacio-temporales complejos y abiertos integrados por 

elementos naturales y antrópicos, condicionados socialmente, que modifican las 

propiedades de los paisajes naturales originales, los cuales poseen una estructura, 

funcionamiento, dinámica y evolución particulares que les confieren propiedades de 

integridad, límites propios y se constituyen en una asociación de objetos y fenómenos 

que están en constante y compleja interacción y movimiento; presentando una 

jerarquización al interior de sus componentes, constituyéndose así en verdaderos 

espacios naturales que las sociedades transforman para producir, habitar, vivir y soñar 

(Ramón y Salinas, 2013).  

Sobre la delimitación, clasificación y cartografía de las unidades de paisaje a 

diferentes escalas y en diferentes ámbitos se ha escrito mucho (Carvalho y Wellausen, 

2005; Martinelli y Pedrotti, 2001; Salinas y Quintela, 2000; Ramón, Salinas y Remond, 

2009, Ramón y Salinas, 2013, Salinas, García, Miravet, Remond y Cruañas, 2014) y existe 

un acuerdo más o menos explícito de cómo debe hacerse, que unidades utilizar de 
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acuerdo a la escala de trabajo y al nivel del ordenamiento o planificación ambiental de 

que estemos hablando es decir nacional, regional o local.  

La Cartografía y el uso de los Sistemas de Información Geográfica juegan un 

papel fundamental al ordenar y planificar un territorio y por tanto a la hora de delimitar, 

clasificar y cartografiar los paisajes, pero a la vez son una de las tareas más importantes 

en toda investigación geográfica (Ramón y Salinas, 2009, Salinas y Ribeiro, 2017).  

El empleo de los SIG en la ordenación del territorio comienza con la propia 

selección de la plataforma a utilizar, la escala o escalas de trabajo y la delimitación del 

área de estudio, lo que permite confeccionar una base cartográfica única con los 

atributos básicos necesarios para volcar en ellos la información analógica o digital 

existente en anuarios, mapas temáticos, etc., así como, la generación de nuevos 

productos cartográficos por la superposición y análisis de los ya existentes y obtenidos 

mediante el empleo del SIG.    

Posteriormente, se realiza la entrada de datos al SIG por diversas vías, los análisis 

necesarios y la generación de nuevos productos a partir de la información existente, 

como por ejemplo, los mapas de hipsometría y pendientes obtenidos a partir del Modelo 

Digital de Elevación, lo que posibilita la confección del mapa de unidades de paisaje (a 

partir del análisis de la información temática, topográfica y fotográfica), síntesis del 

subsistema natural y sobre el cual se realiza el análisis de las potencialidades  del 

territorio para las diversas actividades socioeconómicas, así como, el estudio de los 

principales problemas ambientales, los cambios del uso del suelo y la vegetación, y los 

análisis de peligros, amenazas y riesgos, lo que junto al estudio de los subsistemas 

económico y social permite establecer la regionalización y jerarquización de estos 

problemas a nivel de país, estado o municipio, para finalmente proponer el Modelo de 

Ordenamiento Territorial, lo que permite avanzar en la planificación y gestión ambiental 

del mismo, estableciendo los lineamientos apropiados para su implementación. 

La utilización del enfoque del paisaje como síntesis geográfica para la 

regionalización geoecológica y como fundamento del ordenamiento enriquece el 

conocimiento sobre la distribución geográfica de los recursos naturales (y de los 

ecosistemas que los albergan), su dinámica en el tiempo, y la tolerancia del ambiente a 

la intervención humana. También permite evaluar la aptitud productiva del territorio, la 

distribución geográfica de la biodiversidad, los riesgos ambientales y los conflictos 

potenciales entre aptitud y uso actual del suelo. Diversos autores (Bocco, et al., 2009 y 

Salinas, 1991), plantean que la regionalización basada en la delimitación, clasificación y 

cartografía de los paisajes se constituye en la base para el ordenamiento territorial y la 

definición de las unidades de gestión ambiental.           
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Conclusiones 

 

La Planificación Ambiental y Territorial deben concebirse como herramientas 

especializadas para planificar y gestionar el desarrollo, cuyo fundamento es el 

ordenamiento ambiental y territorial, la reglamentación y control de la ocupación del 

suelo y sus usos, la búsqueda de mejores condiciones de vida y la protección del medio 

ambiente. Debemos verlas además, como un factor de reordenamiento social ya que 

contribuye a la educación de la sociedad en relación con el territorio. 

Por el propio carácter de ser la planificación ambiental y territorial una disciplina 

científica, técnico-administrativa y política cuyo centro es el hombre y su bienestar, 

requiere cada día más el análisis global y transdisciplinario. A esto hemos dedicado en 

los últimos años nuestros esfuerzos, mostrando las ventajas de la evaluación integral de 

los territorios cuyo más alto exponente es la dirección paisajística o geoecológica sobre 

la que basamos nuestros estudios de la planificación y gestión ambiental y que el propio 

desarrollo de las ciencias geográficas en Cuba y otros países de América Latina en los 

últimos años ha sustentado. 

La ordenación del territorio es la única política pública que aborda con un 

enfoque integral y plurisectorial el desarrollo económico regional, el urbano y el 

ambiental y es necesario como fundamento de la planificación y gestión ambiental, al 

establecer que el territorio es patrimonio del desarrollo, portador de recursos naturales 

y humanos, recurso económico (ya que genera bienes y servicios), y finalmente, 

escenario de vida, por lo que requiere de una adecuada gestión. Esto condiciona una 

revalorización del concepto de territorio en la cual los geógrafos y la geografía están 

involucrados. Por otro lado, se puede apuntar que el ordenamiento ambiental o 

territorial, es también un proceso técnico del planeamiento y por lo tanto debe ser 

flexible, continuo y a largo plazo; ya que además de ser ambiental, es social, económico, 

político y administrativo, debiendo traducirse en una zonificación de las capacidades y 

potenciales del territorio (oferta u objeto de la planificación) para determinada actividad 

socio-económica (demanda o sujeto de la planificación). 

La ordenación del territorio debe plantearse necesariamente dentro de un 

enfoque holístico y sistémico que permita trascender la naturaleza especifica de los 

conflictos que se generan en el territorio para replantearlos en un contexto global. Por 

lo que se convierte en un instrumento de gestión que deberá orientar la distribución 

espacial del desarrollo permitiendo la integración de las políticas nacionales, regionales 

y locales.          

En los últimos años la función de la Geografía se está centrando en la 

planificación y ordenamiento ambiental y territorial, tanto integral como 

sectorialmente, de los recursos naturales y del medio ambiente. Se está llevando a cabo, 

para ello, un programa teórico-metodológico de reforzamiento y articulación de los 

conceptos y métodos sobre espacio-territorio, medio ambiente y recursos con la 

utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información, que se refuerza mediante la 
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implementación por parte de la Geografía, cada vez más de los Sistemas de Información 

Geográfica. 

Por último, es necesario señalar que la territorialización del paisaje es decir el 

reconocimiento de que cada territorio se manifiesta en una fisonomía singular y 

dinámica y en plurales imágenes sociales, hace al paisaje un aspecto importante de la 

calidad de vida de la población, porque el paisaje es ante todo, resultado de la relación 

sensible de la gente con su entorno percibido, cotidiano o visitado. Entonces el Paisaje 

se sitúa en el centro del proceso de territorialización de la cuestión ambiental. 
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Capítulo 4 

 
PRÁTICAS TURÍSTICAS NO BRASIL: UM ESTUDO APLICADO NO PARQUE 

ESTADUAL DE CAMPOS DO JORDÃO 

  

Fábio Pozati 

 

Introdução 

 

A proposta de um estudo que estimule a discussão sobre as práticas das 

atividades turísticas no Brasil, em especial para aquelas manifestadas em unidades de 

conservação, ocorre em um momento em que há uma aparente contradição entre o 

rápido crescimento do turismo no mundo, em especial na busca por áreas naturais, e a 

atual falta de discussão mais aprofundada acerca dessa atividade em unidades de 

conservação e espaços naturais. Isso demonstra a necessidade de elaborar mais estudos 

nesses espaços que permitam uma melhor observação dessas práticas, e assim tentar 

propor novas ideias que levem a um melhor entendimento sobre sua ocupação pelos 

turistas.  

A abordagem do tema a partir de um estudo de caso (Parque Estadual de 

Campos do Jordão) aliado à avaliação dos resultados obtidos em uma pesquisa de 

campo com os visitantes do local, onde se procurou analisar as causas e consequências 

decorrentes do fluxo turístico em uma Unidade de Conservação (UC), decorre do 

objetivo do presente artigo em aproximar a teoria existente com a realidade observada 

in loco. Essa prática colaborou sensivelmente para a elaboração do artigo proposto, pois 

forneceu informações que subsidiaram a ampliação do diálogo sobre os conceitos 

centrais que serão discutidos no decorrer do trabalho. 

Obteve-se, a partir do estudo de caso, não apenas a teoria para se dialogar, mas 

a observação de uma situação real onde se poderão ampliar o entendimento sobre a 

prática da atividade turística. Permite-se assim obter mais subsídios para melhor se 

dialogar a respeito do tema em questão. Nesse sentido, optou-se por abordar o Parque 

Estadual de Campos do Jordão por se tratar de uma Unidade de Conservação (UC) 

localizada próxima a um destino turístico afamado, a Estância Turística de Campos do 

Jordão-SP, o que nos levará a uma abordagem com mais informações consolidadas a 

respeito da temática proposta.   
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A prática da atividade turística no Brasil e no Mundo – um breve 

panorama atual e futuro 

 

Com base no crescimento do turismo internacional observado nos últimos dez 

anos, a OMT (Organização Mundial de Turismo) projeta para 2016 um crescimento de 

4% em comparação a 2015, o que certamente irá gerar um fluxo de mais de um bilhão 

de turistas internacionais, representando assim o maior movimento desse setor já 

registrado na história. Se o ritmo de crescimento se mantiver nos próximos anos, estima-

se que em 2030 será registrado o fluxo de 1,8 bilhões de turistas internacionais em todo 

mundo, segundo a mesma OMT. 

A crescente relevância da atividade turística na economia e sociedade mundial 

é reflexo direto da evolução dos meios de transportes, principalmente do transporte 

aéreo, que se tornou mais seguro, com apenas um óbito a cada milhão de passageiros 

embarcados, e mais acessível para a classe média, que, segundo Beni (1998), é a grande 

responsável pela massificação do Turismo no Mundo. A tecnologia da informação e 

consequente globalização também podem ser consideradas outras grandes 

responsáveis por estimular o fluxo de turistas entre os países. Segundo Santos (1999), 

as maiores empresas do mundo não são apenas multinacionais, mas empresas globais, 

onde todas as estratégias, responsabilidades e recursos são integrados, desde a 

concepção do produto, fabricação até sua distribuição. 

O Brasil, por sua vez, parece ainda não ter despertado para o turismo mundial, 

pois ainda carece de uma participação maior no movimento turístico internacional. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT o país nunca conseguiu se posicionar 

entre os 25 países que mais recebem turistas e perde em participação de mercado para 

países com área territorial e número de habitantes pouco expressivos como Malásia, 

Turquia e Holanda.     

Essa situação se justifica em grande parte pela ineficiência de programas de 

planejamento turístico no país em suas áreas naturais, que, segundo o Ministério do 

Turismo,36 representa uma das principais modalidades de Turismo da sociedade 

contemporânea. Segundo Molina (2001), as pesquisas de opinião destacam que os 

turistas americanos e alemães, que estão entre os que mais viajam pelo mundo segundo 

a Organização Mundial de Turismo, consideram-se majoritariamente “ambientalistas”, 

ou seja, interessados na qualidade ambiental dos lugares que visitam, o que condiciona 

sua decisão de visitá-los ou não. Ainda, segundo o mesmo autor, estima-se que quase 

20% da população canadense com mais de 15 anos realiza, durante o ano, atividades 

turísticas relacionadas à apreciação da natureza.  

 
A participação do Brasil no mercado do ecoturismo é ainda muito pequena, 

ao se considerar que o país tem potencial para desenvolver vários segmentos 

do turismo de natureza. No entanto, se as cifras são tão impressionantes e se 

                                                           
36Disponível em http://www.turismo.gov.br. Acesso em 02 de maio de 2016. 
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o turismo pode gerar tantos empregos diretos e indiretos, por que a 

participação do país não é maior, tendo em vista seu potencial? E de que 

maneira trazer as estatísticas otimistas do turismo para a realidade brasileira 

em nível local, ou seja, para a comunidade receptora, traduzindo esses 

benefícios em qualidade de vida? (KINKER, 2000, p. 11). 

 

De acordo com Kinker (2000), o turismo em áreas naturais ainda é um 

segmento relativamente novo, mas que permite uma série de práticas como a 

experiência educacional interpretativa, a valorização das culturas tradicionais, o 

estímulo à preservação e valorização dos espaços naturais. Além disso, segundo a 

mesma autora, diferentemente de outras atividades de turismo em espaços naturais, 

como pesca e caça, o ecoturista usa os recursos naturais com a finalidade de observação 

e contemplação, sem necessariamente extrair ou levar nada desse patrimônio natural.  

A contradição existente entre o crescente interesse dos turistas por áreas 

naturais e a ineficiência de programas de planejamento no Brasil demonstra-se 

preocupante, pois impede nosso país de estabelecer um controle e melhor 

aproveitamento da ocupação do espaço pelos turistas, o que poderia prover avanços 

socioeconômicos para essas comunidades e possibilitar, ao mesmo tempo, a formatação 

de produtos turísticos realmente atraentes e competitivos no cenário internacional. 

Alertar a respeito desse preocupante panorama e indicar possíveis caminhos para se 

reverter a atual situação, (inspirados em modelos de visitação bem-sucedidos), parece 

ser nossa missão a partir de agora.  

 

A prática da atividade turística em espaços naturais brasileiros 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultural – UNESCO, o patrimônio natural pode ser entendido por formações físicas, 

fisiológicas, biológicas e geológicas destacadas pela sua raridade e relevância como área 

de reserva de recursos genéticos, mesmo que essas formações estejam no meio de 

cidades, o que derruba o conceito tradicional de que o patrimônio natural deva estar 

isolado e longe da civilização. Vale destacar que o Brasil é o país da América do Sul com 

o maior número de bens inscritos na UNESCO, segundo os critérios acima.  

A classificação de um local como Patrimônio Natural da Humanidade pela 

UNESCO é capaz de criar, na verdade, um movimento contraditório aos princípios 

conservacionistas que moldam essa prática. Sob um determinado ponto de vista, a 

necessidade de conservação do patrimônio natural pode provocar o aumento da 

pressão da opinião pública e, consequentemente, do governo para a preservação do 

espaço. Por outro lado, pode aumentar a visibilidade e interesse dos turistas nacionais 

e estrangeiros em conhecer um espaço designado por um órgão vinculado às Nações 

Unidas como Patrimônio da Humanidade, e isso pode, no final das contas, comprometer 

a capacidade de manter sua própria preservação.  
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O próprio conceito de patrimônio natural pode apresentar contradições. É o 

que se observa a partir de uma leitura mais atenta de Luchiari (2007). Segundo a autora, 

as ações de valorização e preservação da natureza a tornam um patrimônio cultural, que 

dessa forma, como patrimônio, herança e memória não pode mais ser interpretada 

como patrimônio natural. A proteção de uma paisagem natural e seu processo de 

tombamento e preservação deriva de ações políticas, econômicas e culturais. A natureza 

nesse caso, tomada como patrimônio comum da humanidade, foi legitimada por uma 

lei e embasada pela necessidade de preservação e conservação, o que dá subsídios a 

uma interpretação cultural desse patrimônio aparentemente “natural”. 

Scifioni (2010), por sua vez, considera que o patrimônio natural deve ser visto 

dentre os diversos tipos de áreas naturais legalmente protegidas, como são os parques 

nacionais e estaduais, as áreas de proteção ambiental, as estações ecológicas, entre 

outras. Essa ideia torna necessária a discussão de outro aspecto fundamental ao tema 

proposto: a prática da atividade turística em unidades de conservação brasileiras, bem 

como as potencialidades e fragilidades decorrentes do turismo nesses espaços. 

 

O Turismo em Unidades de Conservação do Brasil 

 

A ideia de Unidade de Conservação (UC) surgiu no Brasil na década de 1930, 

com a criação do Parque Nacional do Itatiaia, localizado no Estado do Rio de Janeiro, 

com o objetivo de manter e proteger as áreas naturais remanescentes. O modelo 

implementado no Brasil segue o padrão norte-americano empregado desde o final do 

século XIX, a partir do Parque Nacional de Yellowstone. Segundo Vallejo (2002) o modelo 

aplicado pelos americanos, e que serviu de inspiração para o resto do mundo, inclusive 

o Brasil, não permitia qualquer intervenção humana nesses espaços, desconsiderando 

assim os índios, que por muito tempo viveram em harmonia com a natureza. Ainda de 

acordo com Vallejo (2002), para os preservacionistas americanos, todos os grupos 

sociais eram iguais e a natureza deveria ser mantida intocada das ações da humanidade. 

 
Algumas delas [Unidades de Conservação], como parques, são estabelecidas 

para que sua riqueza natural e estética seja apreciada pelos visitantes, não se 

permitindo, ao mesmo tempo, a moradia de pessoas em seu interior 

(DIEGUES, 1997, p. 85). 

 

Na opinião de Diegues (1996), o neomito da natureza selvagem intocada foi 

transposto integralmente dos Estados Unidos para países menos favorecidos 

economicamente, sem considerar que no Brasil, por exemplo, a situação é ecológica, 

social e culturalmente distinta. Nesses países, segundo Diegues, mesmo em espaços 

aparentemente vazios, como nas florestas tropicais brasileiras, vivem populações 

tradicionais, como índios, ribeirinhos, extrativistas e pescadores artesanais, que portam 

outra cultura, detém seus próprios mitos e possuem uma relação com a natureza 

particular e por muitas vezes completamente diferente das sociedades urbano-
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industriais. Por força do capital, a forma de pensar dessa sociedade urbano-industrial 

tende a se sobrepor sobre o conhecimento e tradição da população autóctone induzindo 

a atividade turística a ser uma atividade que muito mais degrada do que conserva os 

valores culturais e sociais da localidade. 

A respeito dessa problemática, Diegues afirma que um dos grandes causadores 

desse problema são as próprias políticas públicas nacionais. Segundo o autor “(...) a 

legislação brasileira que cria os parques e reservas prevê, como nos Estados Unidos, a 

transferência dos moradores dessas áreas, causando uma série de problemas de caráter 

ético, social, econômico, político e cultural” (DIEGUES, 1996, p. 14).  

De acordo com Vallejo (2002), somente a partir da década de 1960, com a 

elaboração de diversos encontros para discutir a complexidade do tema, como o I,II,III e 

IV Congressos Internacionais de Parques Nacionais, realizados respectivamente nos 

Estados Unidos (Seattle, 1962 e Yellowstone, 1972), Indonésia (1982) e Venezuela 

(1992) e com o advento do desenvolvimento científico nesses espaços, principalmente 

na Suíça e Suécia, é que se adota uma perspectiva conservacionista, que defende o  uso 

racional dos recursos naturais e manejo das espécies nas UCs (unidades de 

conservação), no lugar da conduta protecionista que imperava até então. O isolamento 

proposto entre homem e natureza também poderia resultar no desaparecimento das 

espécies, em virtude do desequilíbrio decorrente da falta do ser humano que vivia, até 

então, em equilíbrio com a natureza nesses espaços. No Brasil, as Unidades de 

Conservação (UCs) são atualmente divididas por várias categorias de manejo, que 

variam conforme o objetivo e prioridade de conservação: 

 

(...) as categorias de Unidades de Conservação (UC), que em decorrência de 

seu enquadramento aos objetivos básicos do manejo, contemplam o 

desenvolvimento de atividades turísticas no Brasil, são os parques; 

monumentos naturais; reservas de fauna; áreas de proteção ambiental e 

florestas nacionais (SCHAVETTI, ROBIN e MORAES, 1997, p. 14). 

 

Para Kinker (2002), as Unidades de Conservação podem ser entendidas não 

apenas como áreas naturais, mas também como área seminaturais, ambas com regime 

especial de administração e que foram instituídas legalmente pelo Poder Público, a 

partir de uma análise preliminar técnico-científica e socioeconômica que justificam sua 

criação. Esses espaços, segundo a autora, possuem localização e limites geográficos 

definidos e apresentam aspectos ecológicos ou paisagísticos bastante importantes, com 

elevada riqueza de espécies de flora e fauna, espécies raras ou ameaçadas de extinção, 

amostras representativas de diferentes ecossistemas, significativa beleza cênica ou 

recursos naturais indispensáveis para o bem-estar das comunidades, o que demonstra 

a enorme potencialidade turística desses espaços, aliada à necessidade de manejo em 

comum acordo com a comunidade existente na localidade. 

Dentre as diferentes categorias de unidades de conservação existentes no 

Brasil, os parques merecem atenção especial por estarem previstos como objetos de 
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estudo dentro da tese proposta. A lei federal nº 9985/2000, dedicada ao Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) os define como Unidade de Conservação 

(UC) que visa à “preservação de ecossistemas naturais e grande relevância ecológica e 

beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisa científica e o desenvolvimento de 

atividade de educação e interpretação ambiental, de recreação e contato com a 

natureza e de turismo ecológico”. 

 
A criação dos parques nacionais e demais áreas naturais protegidas tem sido 

um dos principais elementos de estratégia para conservação da natureza, em 

particular nos países do Terceiro Mundo. O objetivo geral dessas áreas 

naturais protegidas é preservar espaços com atributos ecológicos 

importantes (DIEGUES, 1997, p. 85). 

 

Segundo Kinker (2002), a visitação dos parques traz uma série de possibilidades 

de geração de rendas proveniente da concessão de serviços aos turistas, porém, no 

Brasil, o que se percebe na grande maioria dos parques nacionais e estaduais é a total 

falta de mão de obra capacitada e estrutura para receber os visitantes. Esses fatores 

comprometem o fluxo e impedem o espaço de se destacar a ponto de sensibilizar a 

classe política para criar leis que incentivem a criação de uma estrutura adequada para 

visitação nesses espaços e capacitação da mão de obra (o que poderia favorecer a 

comunidade local) ou financiamentos, de instituições tanto públicas como privadas, que 

poderiam contribuir para a manutenção da Unidade de Conservação (UC). 

 
As unidades de conservação são excelentes locais para a prática de esportes 

de aventura, como montanhismo, escalada técnica, caminhadas, canoagem, 

fotografia, paraglider, asa delta, entre outros ou apenas proporcionar o 

contato com ambientes naturais diferentes, com ou sem infraestrutura de 

apoio ao visitante, o que faz com que cada ano aumente o número de 

visitantes nas áreas protegidas do estado e do país, como também os 

acidentes até com perda de vidas (SCHLENKER, 2002, p. 855). 

 

De acordo com Daveport et al (2002), as principais críticas ao turismo em áreas 

naturais são as de que, em primeiro lugar, o turismo não regulamentado causa 

degradação em áreas que a própria causa defende ser uma possibilidade de auxílio, ou 

seja, para muitos críticos a atividade turística resulta em degradação ao invés de 

conservação. Outras críticas relatadas por esses autores são as de que, na grande 

maioria das áreas protegidas, as rendas obtidas com o turismo não cobrem os custos de 

manejo e fiscalização.    

Nesse sentido, observa-se muitas vezes que a renda proveniente do turismo, 

quando dividida com a população local que vive no entorno das áreas protegidas, não é 

suficiente para cobrir seus próprios gastos operacionais (deslocamento até o local de 

atendimento, disponibilidade de tempo, divulgação entre outros). Esse fato motiva a 
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comunidade a continuar a explorar para fins econômicos os recursos naturais das áreas 

protegidas por outras formas, como por exemplo, através de práticas extrativistas.   

Por fim, a ideia de que os parques são áreas reservadas apenas para turistas 

endinheirados pode gerar exclusão social e ressentimentos para os residentes locais 

pobres, que veem o seu acesso ao parque limitado por razões econômicas, algo que 

poderá comprometer o apoio aos parques e incitar tanto a comunidade como os 

visitantes, muitas vezes influenciados pela cultura local, a infringir as regras de 

conservação e valorização do patrimônio natural.    

Tais possibilidades e desafios serão discutidos aqui por meio de um estudo de 

caso realizado no Parque Estadual de Campos do Jordão (conhecido também como 

Horto Florestal). Trata-se do mais antigo Parque do Estado de São Paulo e considerado 

pelo próprio governo paulista como um modelo de parque em relação a sua estrutura 

de visitação, preservação de fauna e flora nativa e situação fundiária atual totalmente 

regulamentada.  

 
(...) a visitação pública em algumas Unidades Estaduais Paulistas tem por 

objetivo propiciar lazer, recreação e educação ambiental à comunidade, bem 

como despertar uma consciência crítica para a necessidade de conservação 

dos recursos naturais nas Unidades de Conservação sob sua administração 

(CERVANTES et al, 1992, p. 1076). 

 

Apresentam-se a seguir relevantes considerações, informações e análises sobre 

a atividade turística nesse espaço, o que poderá contribuir para ampliar o conhecimento 

e discussão acerca da prática da atividade turística não apenas no espaço em questão, 

mas em todo o país, em especial no que se refere às potencialidades e fragilidades 

decorrentes da visitação turística em unidades de conservação nacionais. 

 

O Parque Estadual de Campos do Jordão 

 

Criado em 1941, por meio do Decreto Estadual nº 11.908, o Parque Estadual de 

Campos do Jordão (PECJ) possui uma área total de 8.341 hectares, o que representa um 

terço de toda a área do município paulista de Campos do Jordão, localizado na porção 

leste do Estado de São Paulo, com posição geográfica determinada pelas coordenadas 

22º44´S e 45º30´W. 

Segundo Setzer (1966), o clima de Campos do Jordão pode ser considerado 

como mesotérmico, com verões brandos e sem estações secas. Pela classificação de 

Koeppen, o clima é “Cfb”, ou seja, clima subtropical de altitude, mesotérmico e úmido, 

sem estiagem, com temperaturas do mês mais quente inferiores a 22ºC.O Parque foi 

criado com o intuito de preservar os últimos remanescentes de Matas de Araucária, que 

melhor se adaptam a e esse tipo clima, mas que hoje possuem de 1% a 3% de sua área 

original de cobertura, segundo dados Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo (SMASP). Segundo a mesma instituição, a Araucária angustifólia, tipo de árvore 
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mais abundante do Parque, está na lista oficial dentre as espécies da flora brasileira mais 

ameaçadas de extinção. 

A Floresta Ombrófila Mista ou Mata de Araucária, como é mais popularmente 

conhecida, possui grande número de diversidade de espécies. Além da própria 

Araucária angustifólia e do Podorcapus lambertii (também abundante na região), 

espécies importantes como imbuia, canela, pitanga, guamirim e o araticum também são 

fartamente encontrados nesse espaço. Há ainda, segundo a SMASP, uma grande riqueza 

de epífitas, como bromélias, musgos e liquens. 

A fauna presente no Parque também é bastante variada, pois são encontradas 

várias espécies de mamíferos, como a onça suçuarana (de hábitos noturnos), o cateto, 

o macaco-prego, a capivara, o veado mateiro e o esquilo, além das espécies atualmente 

ameaçadas de extinção segundo lista do IBAMA37, como o papagaio de peito roxo, onça 

parda e jaguatirica. Encontramos ainda no PECJ o jacu, gralha, seriema, tico-tico e sabiá-

laranjeira. Répteis como jararacas e quebra-quebra também são encontrados por lá, 

além de uma grande diversidade de espécies de rãs, sapos e pererecas. No total, estão 

catalogadas mais de 186 espécies de aves, segundo a Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo. O relevo acidentado da Serra da Mantiqueira, local ao qual o 

Parque encontra-se integrado, apresenta altitudes que variam de 1.030 a 2.007 metros, 

proporcionando assim o estabelecimento de duas fisionomias vegetais típicas: os 

Campos de Altitude e Matas Nebulares, tipos de coberturas vegetais encontradas 

apenas em áreas com altitudes superiores a 1.000 metros. Em decorrência da política 

de incentivo e fomento do reflorestamento com espécies vegetais exóticas, vigente no 

período de sua criação, o Parque teve uma grande área reflorestada com coníferas 

introduzidas, e 2000 hectares que se encontravam degradados receberam plantio 

principalmente de coníferas do gênero Pinus (elliotti e taeda), as quais deverão ser 

suprimidas através de manejo florestal adequado, possibilitando a regeneração da 

vegetação natural do local.  Atualmente, o Parque Estadual de Campos do Jordão é 

administrado pela Fundação Florestal, entidade vinculada à Secretaria do Meio 

Ambiente, que administra 48 Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado 

de São Paulo, totalizando uma área de aproximadamente 938 mil hectares. 

 

Oferta Turística do Parque Estadual de Campos do Jordão 

 

O Parque Estadual de Campos do Jordão (PECJ) é aberto para visitação 

diariamente das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h, exceto às quartas-feiras, 

quando é fechado para visitação. Nos feriados e nos meses de janeiro, junho, julho e 

dezembro, considerados meses de alta temporada, o Parque abre também às quartas-

feiras. Visitas monitoradas ou por grupos devem ser previamente agendadas. 

                                                           
37IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 



Olhares Geográficos Sobre Paisagem e Natureza - 71  

 

Na área de visitação autorizada, o PECJ dispõe de diversos equipamentos de 

apoio à visitação. Alguns desses equipamentos são gerenciados pela própria 

administração do parque enquanto que outros são administrados e comercializados por 

empresas terceirizadas: 

 

ADMINISTRAÇÃO PECJ TERCEIRIZADOS 

Centro de Visitantes 

Serraria 

Três áreas para prática de pic nic 

Capela 

Parque infantil 

 

Guarita de segurança 

Área e equipamentos de tirolesa e arvorismo 

Loja de souvenires (terceirizado) 

Loja de venda artesanato (terceirizado) 

Loja de comercialização de práticas de tirolesa, 

arvorismo e aluguel de bicicletas  

Passeio de Trenzinho (30 minutos de duração) 

01 Restaurante 

01 Cafeteria/ Chocolateria 

Tabela 1: Serviços disponíveis no PECJ. 

 Fonte: Fundação Florestal, 2015 

 

Dentre os principais atrativos turísticos do Parque destacam-se as trilhas, que 

apresentam níveis de dificuldade variados para sua execução e permitem ao visitante 

conhecer melhor a diversidade de flora e fauna existente no local: 

 Trilha das 04 pontes (extensão de 1.000 metros): margeia o Rio Sapucaí 

e o atravessa quatro vezes, por quatro pontes, sendo duas delas pênseis. Considerada 

pela administração do Parque como de baixo nível de dificuldade para sua execução. 

 Trilha da Cachoeira (extensão de 4.600 metros): ocorre entre matas e 

cenários do Parque, e termina na Cachoeira do Galharada. Considerada pela 

administração do Parque como de baixo nível de dificuldade para sua execução. 

 Trilha do Rio Sapucaí (extensão de 2.600 metros): trilha na qual o 

visitante encontra diversas araucárias centenárias, observa campos de atitude e as 

corredeiras do rio Sapucaí. Considerada pela administração do Parque como de médio 

nível de dificuldade para sua execução. 

 Trilha dos Campos (extensão de 3.000 metros): atravessa áreas de Mata 

Atlântica preservada, campos de altitude e reflorestamento de coníferas. Considerada 

pela administração do Parque como de médio nível de dificuldade para sua execução. 

Além das trilhas pode-se destacar ainda, como atrativos do Parque, o Lago das 

Carpas, Lago das Ninféias, Cachoeira da Galharada e existência de tanques para a 

produção de trutas (truticultura).  

Pode-se afirmar que o Parque Estadual de Campos do Jordão possui uma 

estrutura de visitação turística adequada, contextualizada ao espaço e preparada para 

receber visitantes (como foi observado nas visitas técnicas realizadas e na pesquisa de 

demanda aplicada), o que pode servir de referência para outros espaços similares. 

Observa-se ainda que as empresas terceirizadas localizadas dentro do Parque, como 

restaurante, cafeteria, oferta de passeio de tirolesa, locação de bicicletas e loja de 
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artesanato pertencem a moradores, beneficiando a comunidade localizada no entorno 

da Unidade de Conservação (UC) analisada. 

Por outro lado, essa situação não resulta em um modelo perfeito, pois existem 

deficiências que devem ser tratadas no Parque, com atenção em outras unidades de 

conservação. Uma delas refere-se à falta de um plano de contingência para eventuais 

acidentes que possam ocorrer com os visitantes, pois não são observados no local 

ambulatório, corpo de bombeiros, ambulâncias ou quaisquer pessoas ou funcionários 

preparados para agir imediatamente em situações de emergência.  

Segundo observado em visitas de campo ocorridas no primeiro semestre de 

2016, o posto de saúde e atendimento mais próximo está disponível apenas no 

Município de Campos do Jordão, localizado a 10 km do Parque Estadual. Essa deficiência 

parece se repetir com frequência em outras unidades de conservação brasileiras que 

recebem visitantes. Segundo Lima e Ziller (2002), tem-se verificado, nos últimos anos, 

um aumento do número de praticantes de esportes de aventura que buscam as 

unidades de conservação para realização desta modalidade. Isso ocorre sem que as 

instituições responsáveis pela administração das unidades de conservação tenham se 

planejado de forma adequada para lidar com a prevenção dos acidentes e ações de 

socorro e atendimento ao usuário acidentado. Além dessa questão, os autores 

apresentam outras preocupações inquietantes a respeito: 

 
Outro fato relevante que precisa ser discutido refere-se à responsabilização 

dos atores envolvidos em um provável acidente na utilização da área. Quais 

as normas e procedimentos para a prática de esporte de aventura dentro da 

Unidade de Conservação? Qual o papel da Instituição gestora, do guia, do 

visitante e da agência promotora da prática de esportes de aventura quando 

da ocorrência de acidentes? (LIMA e ZILLER, 2002, p. 853). 

 

Outro ponto negativo do Parque Estadual de Campos do Jordão refere-se à falta 

de uma preocupação e fiscalização com relação ao comportamento dos visitantes do 

Parque. Exceto em programas monitorados e previamente agendados de Educação 

Ambiental, que ocorrem em trilhas específicas e pré-determinadas pela própria 

administração do parque nos dias de semana (segunda à sexta), não se observou 

nenhuma atividade recreativa e de entretenimento com esse fim para o visitante que 

vai ao Parque por conta própria.  

Observa-se, portanto, que o visitante do PECJ, ao se deslocar e conhecer o local 

sem monitoria, não é motivado a valorizar a riqueza e diversidade da fauna e flora local, 

o que pode levá-lo a considerar o parque um mero centro de diversão, como o que foi 

constatado na pesquisa de demanda realizada que será descrita mais adiante.   

Nesse caso, as trilhas são oferecidas de forma estática, sem a presença de guias, 

monitores ou guarda-parques, o que pode comprometer a conservação do local e levar 

o visitante a entrar em contato com uma natureza exuberante sem a possibilidade de 

valorizar de fato a riqueza natural do espaço, o que poderá minimizar a sua opinião 
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favorável frente à necessidade de conservação ou até mesmo incentivá-lo a atuar no 

sentido de comprometer a preservação e manutenção do espaço visitado.    

 A ausência de um programa de manejo de trilhas consiste em uma das principais 

carências verificadas no Parque. As trilhas fazem parte inclusive do material 

promocional do parque e estão disponíveis para uso de forma ininterrupta, durante 

todo o ano, o que compromete sua preservação. Falta ao Parque estimular a 

rotatividade ou fechamento temporário de suas trilhas de uso a fim de se permitir a 

melhor preservação desses espaços. Além disso, falta um programa de trilhas 

interpretativas, que segundo Vasconcelos (1997), quando aliadas às práticas de 

educação ambiental e recreação em unidades de conservação com visitação pública, 

podem efetivamente aumentar a satisfação dos usuários e ao mesmo tempo possibilitar 

a maior compreensão e visualização dos recursos protegidos e dos impactos sobre eles 

pelos visitantes. Tais práticas ampliam a valorização do lugar por essas pessoas, servindo 

assim como um interessante instrumento para mudanças de comportamento 

(reorientação de hábitos, atitudes e valores). 

 
Trilhas como meios de interpretação ambiental visam não somente a 

transmissão de conhecimentos, mas também propiciam atividades que 

revelam os significados e as características do ambiente por meio do uso de 

elementos originais. Nesse sentido, a interpretação de áreas naturais é uma 

estratégia educativa que integra o ser humano com a natureza, motivando-o 

a contribuir para a preservação das UCs (ROBIM e TABANEZ, 1993, p. 65). 

 

De acordo com Serrano (1997), os impactos consequentes da visitação em 

unidades de conservação tornam necessário, muitas vezes, um verdadeiro “sacrifício” 

desses espaços para a implementação de áreas para descanso, abertura de trilhas e 

acessos, o que implica pisoteamento, compactação e erosão dessas áreas.  Ainda há a 

necessidade de construção de infraestrutura para melhor atender o turista, que pode 

alterar a composição do solo e cursos d´agua, por exemplo, além da deposição 

inadequada de lixo, que poderá interferir na alimentação, ambiente sonoro, visual e 

olfativo da fauna, por barulho, excesso de cores e odores estranhos ao meio, além do 

risco dos incêndios. Segundo a mesma autora, uma das estratégias mais úteis para 

minimizar esses impactos é a determinação da capacidade de carga das áreas abertas 

ao público, ainda que sua aplicação não seja simples, tanto do ponto de vista técnico 

como estrutural das unidades. 

 
(...) a determinação da capacidade de carga não deve ser encarada como 

solução para os problemas do turismo em UCs. Ela precisa ser tomada como 

um instrumento de planejamento da unidade a que se aplica e, dessa forma, 

não se pode esquecer de que sua determinação estará sujeita a interferências 

políticas, econômicas e sociais (SERRANO, 1997, p. 112).   
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Segundo Cifuente (1999), a aplicação da ideia de capacidade de carga é um 

conceito novo e em constante evolução, o que vem a dificultar ainda mais seu uso e 

aplicabilidade, principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde as 

UCs têm sofrido aumentos consideráveis de demanda nos últimos anos.  

Não se verificou no Parque Estadual de Campos do Jordão a existência de 

qualquer estudo ou aplicação de capacidade de carga de visitantes. Em nenhum local do 

parque encontra-se disponível a informação de quantos visitantes o espaço é capaz de 

comportar ao mesmo tempo, tão pouco existe um estudo publicado para tal fim. Esse 

fato poderia ser atenuado se houvesse um estudo a respeito ou, pelo menos, um plano 

de direcionamento de demanda, que permitiria que os visitantes ficassem mais bem 

distribuídos na área autorizada para visitação, reduzindo os impactos ambientais 

derivados dessa atividade.  

O que se observa, no entanto, é que os turistas ficam completamente à deriva 

dentro do parque e podem se deslocar no espaço livremente, sem qualquer supervisão, 

restrição ou orientação aparente, o que, aliado à falta de um controle claro de limite de 

visitantes, alternância de trilhas ou plano de contingência para eventuais acidentes, 

potencializa danos ambientais decorrentes da visitação turística ao Parque.  

 

A Demanda Turística do Parque Estadual de Campos do Jordão 

 

Para Kinker (2002), os parques naturais, como o Parque Estadual de Campos do 

Jordão (PECJ), consistem em uma das categorias de unidades de conservação mais 

conhecidas e frequentadas pelo público em geral, em razão principalmente da 

possibilidade de oferecer condições favoráveis para permitir ao turista e sua família a 

contemplação da natureza de forma recreativa e relativamente fácil, se considerarmos 

a facilidade de acesso e estrutura melhor preparada para receber o visitante em 

comparação a outros tipos de unidades de conservação existentes.   

Por outro lado, de acordo com Serrano (1997), não existem estatísticas 

confiáveis sobre a visitação geral das UCs no Brasil. Mesmo assim, segundo a autora, 

observa-se, de forma empírica, que seu crescimento tem sido superior aos 

investimentos em infraestrutura e pessoal por parte do poder público, que por sua vez 

é responsável por sua manutenção em grande parte das unidades de conservação 

brasileiras.   

Com o intuito de tornar a percepção de quem visita de fato as unidades de 

conservação menos dependente de uma observação apenas empírica e, portanto, 

sujeita a interpretações pessoais e com pouco crédito científico, desenvolveu-se uma 

pesquisa de demanda no Parque Estadual de Campos do Jordão que procurou identificar 

o perfil sócio demográfico, hábitos, valores e percepções dos visitantes da Unidade de 

Conservação (UC) utilizada aqui como estudo de caso.  

A pesquisa voltada aos visitantes do Parque Estadual de Campos do Jordão foi 

realizada entre os meses de abril e maio de 2016, sempre nos finais de semana. No total, 
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foram entrevistados 50 visitantes pelos alunos do Curso de Turismo da Universidade 

Paulista de Campinas. A amostra foi escolhida por meio de um critério não probabilístico 

por conveniência, no qual a escolha ocorre em decorrência daqueles que estão 

fisicamente mais próximos do entrevistador sendo, portanto, mais fáceis de serem 

entrevistados. Os principais resultados e considerações relacionados a essa pesquisa são 

apresentados a seguir. 

Dentre os entrevistados destaca-se a predominância de um nível de 

escolaridade elevado se comparado à média nacional. Segundo os resultados obtidos 

pela pesquisa realizada no Parque Estadual de Campos do Jordão, 53,2% dos 

entrevistados apresentam nível de escolaridade superior, completo (29,8%) ou 

incompleto (23,4%), enquanto que a média nacional, segundo o último censo 

demográfico do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 2010, 

apenas 10,8% da população brasileira com mais de 25 anos possui ensino superior 

completo e 25% com nível superior incompleto, totalizando 36,8% do total das pessoas 

de 25 anos ou mais de idade, com ensino superior. Segundo o mesmo censo de 2010, o 

Estado de São Paulo apresenta a segunda maior média nacional, com 11,7% da 

população com ensino superior completo (perde apenas para o Distrito Federal com 

17,6%). Ainda assim os números apresentados pelo IBGE para o estado paulista estão 

bem abaixo do que foi detectado pela pesquisa realizada.  

Destaca-se ainda, na mesma pesquisa realizada no PECJ, um considerável 

número de pessoas entrevistadas com Pós-Graduação lato sensu ou strictu sensu (27% 

do total), que quando somado aos 53,2% daqueles que possuem ensino superior 

(completo ou incompleto), encontra-se o número de 78,2% do total de entrevistados 

situados na faixa mínima de ensino superior, o que demonstra mais uma vez um perfil 

de visitante com um elevado nível educacional, quando comparado à média nacional, 

conforme pode ser observado na Figura 2 abaixo apresentada. 

 

 
Figura 1: Nível Educacional dos Visitantes do PECJ. 

Fonte: POZATI, 2016. 
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A renda média dos visitantes do PECJ entrevistados também se demonstrou 

superior à média nacional e do Estado de São Paulo, pois enquanto o último 

levantamento do IBGE/PNAD (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/ Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios) referente ao último trimestre de 2015 registrou a 

média nacional per capita de R$ 1.113,00, no Estado de São Paulo a média está em R$ 

1.482,0038 (considerado pelo mesmo levantamento a segunda maior faixa de renda do 

Brasil, atrás apenas do Distrito Federal). Os entrevistados pela pesquisa no PECJ 

apresentam uma renda predominante estabelecida principalmente nas faixas de R$ 

2.000,00 a R$ 5.000,00 (38,3%), R$ 5.001,00 e R$ 10.000,00 (34%) e acima de R$ 

10.000,00 (24%), que somados chegam a 96% do total de entrevistados com renda 

superior a R$ 2.000,00 mensais, conforme pode ser observado na figura 3, abaixo. 
 

 
Figura 2: Rendimento Mensal Familiar dos Visitantes do PECJ. 

Fonte: POZATI, 2016. 

 

Segundo dados obtidos por meio da pesquisa aplicada, a maioria dos 

entrevistados permanece no município de Campos do Jordão de 01 a 02 dias (57,4% das 

respostas). Por outro lado, a grande maioria dos entrevistados (76,6%) visita o Parque 

Estadual de Campos do Jordão (PECJ) por apenas um dia, o que indica que a visita ao 

local não é considerada pelos visitantes a principal razão de irem até a cidade de Campos 

do Jordão, mas um atrativo a mais dentre outros existentes. Além disso, não se verificou 

no parque, conforme se pôde observar na descrição de sua oferta turística, um número 

de opções suficientes para atrair os visitantes por mais de um dia. 

Com relação à motivação de visitação ao parque, a maior parte dos entrevistados 

procura o espaço para fins de lazer e descanso (54%), enquanto que uma menor parte 

(16%) está interessada em utilizar o espaço para contemplação da natureza. Esse 

resultado confirma a percepção de Ruschmann (1995), que em seu estudo não 

                                                           
38 Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-02/ibge-renda-capita-media-
do-brasileiro-atinge-r-1113-em-2015.  Acesso em 20 de maio de 2016. 
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identificou Campos do Jordão como um dos destinos no Brasil relacionados à prática do 

turismo em áreas naturais. 

Seguindo o exemplo de outros destinos e atrativos turísticos localizados no Brasil 

e no mundo, a grande maioria dos entrevistados (66%) apontou que o fator de maior 

influência para visitar o Parque Estadual de Campos do Jordão foi a indicação de amigos 

e parentes, seguido de longe pelo site do parque (12,8%). Apesar de recorrente em 

resultados de pesquisas similares, o grande domínio das indicações de amigos e 

parentes face ao baixo uso da Internet para esse fim, de certa forma impressiona, tendo 

em vista a grande disponibilidade de informações existentes na internet atualmente 

sobre o Parque39.  

 Acredita-se que as pessoas só indicarão um lugar a amigos e parentes se 

estiverem, pelo menos, satisfeitas com a experiência obtida nesses lugares, o que nos 

leva a entender que o elevado índice de pessoas que conhecem o Parque Estadual de 

Campos do Jordão por influência de amigos e parentes (propaganda boca-a-boca) é 

consequência da boa impressão sobre o parque obtida por aqueles que o visitaram e 

indicaram para outros.     

 Essa percepção se confirma quando verificamos os dados apresentados na 

Tabela 2, na qual se observa que 59,3% dos visitantes entrevistados estão satisfeitos 

com a estrutura turística oferecida no Parque. Dentre os quesitos avaliados, o item 

“Limpeza” se destaca como um dos mais elogiados (74,5% dos entrevistados consideram 

esse indicador de nível “excelente”), seguido de perto por “Atendimento ao Visitante” 

(63,8% dos entrevistados consideram esse indicador de nível “excelente”). Por outro 

lado, verifica-se que “Acesso e Sinalização” são os menos elogiados pelos visitantes, mas 

mesmo nesses casos as respostas cravadas no nível “excelente” ainda prevalecem sobre 

as demais. 

 

 
Tabela 2: Percepção dos Visitantes sobre a Estrutura Turística do PECJ. 

Fonte: POZATI (2016). 

 

                                                           
39 Uma pesquisa no site de busca Google (http://www.google.com.br) realizada em 20 de maio de 2016, 
com a expressão “Parque Estadual de Campos do Jordão”, apontou como resultado 231.000 páginas 
com algum tipo de informação existente a respeito, o que demonstra a grande oferta de informações 
sobre o PECJ existente atualmente na Internet. 

                                / NÍVEL PERCEBIDO  

ITEM AVALIADO

Excelente Regular Ruim

Sinalização e Informação 48,9% 34,0% 17,0%

Limpeza 74,5% 25,5% 0,0%

Atendimento ao Visitante 63,8% 34,0% 2,1%

Estado de Conservação Equipamentos 59,6% 40,4% 0,0%

Acesso ao Local 51,1% 38,3% 10,6%

Quantidade Atividades Disponíveis 59,6% 40,4% 0,0%

Comércio Existente 57,4% 42,6% 0,0%

TOTAL (%) 59,3% 36,5% 4,3%
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Como consequência da imagem positiva dos visitantes entrevistados sobre o 

Parque Estadual de Campos do Jordão, observou-se que a maioria dos entrevistados 

(64%) visitou o Parque em pelo menos três (43% do total) ou duas (21% do total) vezes 

anteriores. 

A reincidência de visita ao Parque da maioria dos entrevistados e percepção 

positiva com relação à oferta disponibilizada aos visitantes (Tabela 2) gera, por 

consequência, uma alta taxa de indicação dos entrevistados. Conforme se observou, a 

maioria absoluta (94% dos entrevistados) “certamente indicaria” o PECJ a outras 

pessoas. Esse resultado seguramente irá colaborar para ampliar ainda mais o número 

de pessoas vindas por indicação de amigos e parentes, gerando assim um círculo 

favorável de indicação de visitantes atuais e reincidentes para com visitantes potenciais.  

Por fim, os entrevistados foram convidados a opinar seu grau de concordância 

em relação a afirmações colocadas no questionário de pesquisa aplicado. Essas 

afirmações visavam a analisar a opinião dos visitantes entrevistados sobre aspectos 

relacionados à natureza, bem como sua responsabilidade sobre a conservação do 

espaço e posse do local. Na Tabela 3, abaixo, são descritas as respostas obtidas nessa 

questão em especial. Essas respostas podiam apresentar uma variação de zero (total 

discordância a afirmação) até cinco (total concordância em relação à afirmação 

colocada). 

  

 
Tabela 3: Percepção dos Visitantes sobre Natureza, Conservação e propriedade do patrimônio 

natural vinculado ao PECJ. 

Fonte: POZATI, 2016. 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, a afirmação que teve 

maior grau de concordância (4,3 em um valor máximo de 05) está relacionada à 

“preparação do parque em receber visitantes”. Essa informação ratifica a percepção já 

verificada em questões anteriores de que a estrutura existente no parque para atender 

seus visitantes agrada e leva, por consequência, a um alto índice de indicação de 

visitação do local para outros visitantes potencialmente interessados, além de uma alta 

taxa de retorno. Observa-se ainda que a maior parte dos entrevistados são conscientes 

de sua responsabilidade com relação ao parque, pois para alguns “ os visitantes são os 

maiores responsáveis pela preservação do parque” (3,9 na escala de concordância de 0 

a 5) e consideram-se “preparados, motivados e instruídos para usufruir do parque sem 

danificá-lo ou poluí-lo” (4,0 na escala), ao mesmo tempo demonstram entender que “o 

AFIRMAÇÃO FXP

O PECJ está preparado para receber adequadamente seus visitantes 4,3

Os visitantes do Parque são mal-educados e deixam muito lixo e sujeira por onde passam 2,0

O Governo é o único dono de todo esse espaço 1,9

Os visitantes são os maiores responsáveis pela preservação e valorização do PECJ 3,9

Tenho grande interesse em melhor conhecer as comunidades que vivem no entorno do PECJ 3,6

Considero-me preparado, motivado e instruído para usufruir do Parque sem danificá-lo ou poluí-lo. 4,0

Acho que deveria haver uma cobrança de ingresso MAIOR para o Parque ser mais bem preservado e valorizado 2,4

A natureza é intocável e qualquer interferência humana nessas áreas será prejudicial para sua existência 1,9
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governo não é o único dono do parque” (1,9 na escala) e que os visitantes do espaço 

“estão longe de ser mal-educados e deixar muito lixo e sujeira por onde passam” (2,0 na 

escala).  

Por outro lado, os mesmos entrevistados entendem que a natureza “não é um 

bem que deve se manter intocável pela ação humana” (1,9 na escala) e demonstraram, 

de certa forma, um “incômodo pela possibilidade de cobrança de ingressos de entrada 

com valores maiores que os atuais”40 (1,9 na escala), mesmo que esse valor seja cobrado 

para fins de conservação e valorização do bem natural existente no Parque Estadual de 

Campos do Jordão.  

 

Considerações Finais 

 

No decorrer do trabalho apresentado observou-se que a prática da atividade 

turística tem crescido anualmente em todo o mundo. Nesse contexto, a atividade 

turística em áreas naturais desponta como um dos segmentos que mais cresce segundo 

a OMT, tendo em vista a crescente escassez dos espaços naturais em todo o mundo e, 

por consequência, o valor dado a esses lugares pelos turistas internacionais.    

Diante dessa perspectiva, o Brasil desponta como um destino promissor, dado 

a exuberância de sua fauna e flora. Esse cenário, num primeiro momento repleto de 

oportunidades, traz consigo diversos desafios, os quais sempre devem ser vistos com 

atenção a fim de impedirmos, ou pelo menos reduzirmos, a preocupante possibilidade 

de que nosso patrimônio natural se desconfigure em práticas de visitação 

descontroladas e predominantemente depredadoras.  

Esse cenário promissor e ao mesmo tempo desafiador é o que nos motiva a 

identificar caminhos que permitam conciliar a visitação de espaços naturais com 

preservação. Diante disso, procurou-se analisar de forma mais aprofundada a prática da 

atividade turística em uma Unidade de Conservação (UC), utilizada aqui como estudo de 

caso. A análise do Parque Estadual de Campos do Jordão mostrou um espaço 

relativamente preparado para receber os visitantes, mas que possui seus desafios que 

devem ser mais bem observados e estudados, como a falta de uma melhor preparação 

para eventuais acidentes com visitantes e um estudo e aplicação de capacidade de 

carga.      

Por outro lado, constatou-se a existência de visitantes mais conscientes de seus 

direitos e deveres ao visitar a Unidade de Conservação (UC) estudada, embora utilize 

essa unidade de conservação predominantemente para fins recreativos, deixando o 

aspecto de contemplação e valorização da natureza para um segundo plano.  

                                                           
40 Atualmente (maio 2016) a entrada do PECJ possui os seguintes valores: Ingresso por pessoa R$ 13,00, 
sendo que crianças de até 12 anos, adultos com mais de 60 e pessoas com deficiência não pagam. 
Estudantes pagam meia-entrada, mediante apresentação de documento. Informações disponíveis em 
http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-campos-do-jordao. Acesso em 23 de maio de 2016. 
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Os resultados apresentados obviamente não são conclusivos nem tão pouco 

podem ser generalizados para todas as unidades de conservação existentes no Brasil. 

Por outro lado, o estudo de oferta e demanda turística realizado no Parque Estadual de 

Campos do Jordão abre a possibilidade de replicá-lo em outras Unidades de 

Conservação (UCs), ampliando assim o conhecimento sobre o turismo em unidades de 

conservação brasileiras abertas para visitação, algo que certamente nos levará a obter 

muito mais benefícios decorrentes da prática da atividade turística nesses espaços, 

tanto para o turista, como para o próprio espaço e comunidades residentes em seu 

entorno.  
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Capítulo 5 

 
NATUREZA APROPRIADA, VIDAS CERCADAS: UM OLHAR SOBRE O 

CORREDOR DE NACALA EM MOÇAMBIQUE 

 

Lucas Atanásio Catsossa 

 

 

O debate em torno do processo de apropriação da natureza pelo capital 

transcende a própria Geografia enquanto ciência. Embora se afirme que “a geografia 

passa a ser aquela disciplina mais capaz de mostrar os dramas do mundo, da nação, do 

lugar” (Santos, 2007, p. 13), entendemos que dada à complexidade dos resultados da 

apropriação da natureza, a Geografia necessita do aval de outras áreas do 

conhecimento, a exemplo, sociologia, história, antropologia, economia, etc. Essa 

necessidade surge pelo fato de estarmos a vivenciar um período marcado por uma 

sociedade completamente predadora e/ou de consumo, em que o lucro está acima de 

todas as outras relações sociais. Porém, esse consumismo trouxe ao Homem uma 

ganância ao ponto deste ignorar a maior parte de alertas que têm sido feitas por 

acadêmicos, congregações religiosas, organizações da sociedade civil (ambientalistas e 

ligadas aos direitos humanos), associações de camponeses, enfim dos movimentos 

sociais de vários quadrantes do mundo. 

Mesmo com esse esforço exercido por estes segmentos sociais, a realidade 

mostra que o Homem continua até os dias atuais a ignorá-las, tudo por causa do 

dinheiro. Ao longo deste processo, a realidade revelou que o Homem fez do dinheiro o 

seu principal aliado, afastando-se assim da natureza, ao fazer dela um instrumento para 

acumulação (ampliada) do capital. No entanto, o Homem por causa da sua ignorância 

esqueceu-se de que ele mesmo é parte da natureza em termos de conteúdo e que, ao 

destruí-la, estaria a destruir-se também. A verdade é que, por causa deste 

comportamento ganancioso do Homem, o ecossistema em que vivemos está cada vez 

mais a ser destruído. Cabe realçar que essa destruição ultrapassa a nossa capacidade 

em termos de reposição aos danos causados à natureza e prova disto são os eventos 

extremos que têm acontecido no mundo duma forma cíclica.  Como temos estado a 

testemunhar, as consequências deste processo têm sido fatais (e/ou nefastas) para a 

sociedade no seu todo. A coisa mais preocupante e chocante, neste processo, é que 

todos os elementos contidos na natureza, vitais para as comunidades que vivem nestes 

territórios (como, por exemplo, a terra, a água, florestas, etc.), foram transformados 

também em mercadorias. 

Muitos espaços que antes eram de uso comum, também foram apropriados e 

privatizados com a implantação do capital, a exemplo dos espaços sagrados, pastos de 

animais, onde as populações colhiam frutos silvestres, extraíam madeira para o fabrico 
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de diversos utensílios domésticos e lenha para o uso doméstico e a produção de carvão 

vegetal, como também onde havia plantas medicinais. Em vez responder a interesses 

duma coletividade, a natureza passou a beneficiar um grupo específico dentro da 

sociedade, com destaque para o próprio capital. Esta ação veio agravar e aprofundar 

ainda mais a miséria no mundo, na medida em que as alternativas de sobrevivência e/ou 

de existência de muitas famílias rurais foram sendo reduzidas com o avanço do capital 

sobre os seus territórios. Além de serem visíveis e nítidas, as consequências 

socioterritoriais deste processo por onde o capital já se implantou tornam-se também 

perceptíveis. A terra, em particular, passou a ser um dos recursos naturais mais 

disputados entre as comunidades locais e o capital. 

O conflito pelo acesso e permanência na terra, envolvendo esses sujeitos, é 

cada vez mais (in)tenso. Como consequências disto, milhares famílias rurais têm sido 

deslocadas compulsivamente dos seus territórios, muitas vezes, “jogadas” em terras 

impróprias para a instalação de um novo assentamento humano. Outro fenômeno mais 

crítico e desumano que se verifica nestes territórios, é o desenraizamento (sociocultural) 

das famílias rurais. Por causa disto, a relação de pertencimento que as famílias tinham 

para com os seus lugares anteriores foi quebrada e a reconstrução das suas vidas em 

novos lugares não tem sido fácil. É o que está a acontecer em Moçambique, sobretudo 

no Corredor de Nacala, com o avanço do agronegócio em territórios comunitários. Além 

da generalizada agressão e da constante destruição da natureza, da apropriação dos 

espaços naturais e da privatização dos recursos naturais contidos neles, a outra face do 

capital em Moçambique tem sido, também, a exploração e expropriação dos “do lugar” 

a vários níveis, transformando-os ainda em assalariados a seu serviço. 

Além disso, algumas empresas do ramo do agronegócio em curso ao longo do 

Corredor de Nacala, “montaram” cercas usando arame farpado, às vezes uma cerca 

elétrica em torno das suas propriedades, inibindo, assim, as comunidades locais de 

circularem livremente e terem acesso a parte da natureza, sobretudo, aos recursos 

naturais contidos nela. O ProSAVANA, programa que dá acesso à entrada do 

agronegócio brasileiro em Moçambique, vai neste sentido de ser um agressor e 

promover agressão e destruição constante da natureza, embora encontremos nele uma 

preocupação com questões socioambientais do lugar. O presente texto objetiva dar um 

contributo ao debate sobre o processo de apropriação da natureza pelo capital e tem 

como base empírica o ProSAVANA e, partir dele, procura-se compreender que geografia 

é possível ser produzida ao longo do Corredor de Nacala. 

 

Revisitando o debate em torno da relação Homem/Natureza 

 

O debate em torno do processo de apropriação da Natureza não é novo dentro 

da ciência geográfica, apesar de que, nos dias atuais, tornou-se um dos temas mais 

debatidos. Milton Santos, em «A natureza do espaço», e Carlos Walter Porto-Gonçalves, 

em «A globalização da natureza e a natureza da globalização», já tratavam desta 
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temática e demonstraram as contradições territoriais deste processo. Nos dias atuais, 

este debate tem envolvido acadêmicos de várias áreas da Geografia e de diversos 

quadrantes do mundo. Vários têm sido os encontros e/ou eventos científicos 

organizados apenas para refletir a respeito deste fenômeno. Por exemplo, em Junho de 

2016, sobretudo nos dias 13 e 15, foi organizado um evento internacional intitulado 

“Simpósio Internacional Olhares Geográficos Sobre Paisagem e Natureza” pelo Grupo 

de pesquisa Território e Ambiente, da Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade 

Federal da Grande Dourados (GTA/FCH/UFGD). 

Um ano depois, sobretudo nos dias 5 e 8 de Junho de 2017, era realizado outro 

evento, organizado pelo Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo 

(USP) intitulado “Seminário Perspectivas de Natureza”, onde tal como no primeiro 

evento, neste segundo, as temáticas estiveram relacionadas com o processo de 

apropriação da natureza. Esse movimento revela a importância que esta temática tem 

merecido na atualidade, sobretudo, no seio dos acadêmicos. Em causa, nestes debates, 

está o processo de apropriação da natureza e a sua destruição pela ação humana. Para 

muitos pesquisadores/estudiosos envolvidos nestes debates, as ações do Homem têm 

colocado em causa a permanência da própria sociedade. 

Esses estudiosos também são da opinião que uma necessidade de mudanças 

de atitude por parte Homem, sobretudo, na sua forma de ser e estar dentro da natureza. 

Na vertente apropriação dos espaços naturais pelo capital, sabe-se, portanto, que este 

processo leva consigo a exclusão de certo segmento social, sobretudo no seu acesso 

livre a alguns elementos da natureza, já que estes passam a ser privatizados e 

mercantilizados para responder os interesses duma minoria, com destaque para o 

próprio capital. Já na vertente destruição, este processo leva à ocorrência de impactos 

ambientais irreversíveis sobre os territórios e a ele associa-se, também, a redução de 

outras fontes de renda e de sobrevivência para as comunidades locais. 

É verdade que a relação entre o Homem e natureza vem desde os tempos mais 

remotos. É verdade também que nesta relação o Homem sempre precisou da natureza, 

sobretudo dos elementos naturais contidos nela para a sua sobrevivência. Nos dias 

atuais esta relação está cada vez mais tensa, na medida em que o Homem vê a natureza 

como mercadoria, isto é, para acumulação da riqueza. Engels (1987, não paginado), ao 

comparar o homem com animais, sinalizou que “só o que podem fazer os animais é 

utilizar a natureza e modificá-la pelo mero fato de sua presença nela”, enquanto “o 

Homem, ao contrário, modifica a natureza e a obriga a servir-lhe, domina-a”. É neste 

processo que a natureza: 

 

[...] transformou-se em apenas um instrumento para produção dos bens, que 

representam o próprio cerne do capitalismo, os quais se tornaram, [...] mais 

importantes do que o próprio homem, dentro de uma visão distorcida acerca 

da vida e da humanidade (AUGUSTIN, JOHN & PONTALTI, 2013, p. 316).  
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A luta constante pela sobrevivência tem conduzido o Homem a estar em 

constantes conflitos com a natureza. O processo de apropriação da natureza acentuou-

se na medida em que ocorreu uma alienação (quase) completa do Homem pelo capital. 

Isto se deu a partir do “momento em que ocorreu o cerceamento das propriedades, 

passando a se concentrar nas mãos de poucos e fazendo com que o produtor não tivesse 

mais acesso à terra e à natureza” (AUGUSTIN, JOHN & PONTALTI, 2013, p. 309-310). 

Com o advento do modelo capitalista de produção, este processo se intensificou. No 

entanto, além da natureza passar a ser apropriada por certos grupos, a sua destruição 

também se intensificou. 

A modernização agrícola que tem vindo a integrar em torno dela os chamados 

“novos” pacotes tecnológicos frutos da revolução verde, tem estado a provocar 

constantes desequilíbrios na natureza. Este modelo econômico pelo fato da sua essência 

(e/ou lógica) ser produzir para o mercado leva também ao surgimento de extensas áreas 

de monoculturas (de soja, milho, cana-de-açúcar, eucaliptos, etc.), caracterizadas por 

uma paisagem homogênea sem, no entanto, a existências vidas humanas dentro dela. 

Este tipo de organização territorial difere do que acontece em territórios onde ocorre o 

modo camponês de fazer agricultura, o campesinato. Neste último caso, verificamos 

uma preocupação em preservar a natureza, é por isso que o campesinato é visto como 

sendo sócio biodiversidade. 

Porque o agronegócio necessita de muita água em face de irrigação das 

lavouras, este recurso natural e vital para a humanidade passou também a ser outro 

elemento natural disputado onde o capital se territorializa. Em países como o Brasil 

onde este modelo de desenvolvimento já se consolidou, várias foram as consequências 

nefastas sobre os territórios. Além de ocorrer a degradação ambiental, conflitos sociais, 

a contaminação (dos cursos normais) da água foi outro impacto negativo da expansão 

do agronegócio no Brasil e em causa está o uso excessivo e intensivo de agrotóxicos no 

processo produtivo (FABRINI & ROSS, 2014). Por sua vez, José de Souza Martins sinaliza, 

também, que o avanço do capital sobre os territórios tradicionais (majoritariamente 

indígenas e quilombolas de diversas etnias) ao longo do cerrado brasileiro, trouxe 

impactos socioambientais nefastos, fato que se desdobrou naquilo que considerou 

“morte simbólica” para os sujeitos que viviam nele (MARTINS, 1986). 

Sabe-se, portanto, que quando acontece a contaminação dos rios, a 

biodiversidade aquática (e/ou marinha) é dizimada e isto afeta diretamente as 

comunidades locais, sobretudo as que vivem da e/ou que têm a pesca como outra fonte 

de renda familiar. Em Moçambique como analisaremos mais em diante, a situação não 

é diferente, e neste país africano as consequências territoriais podem ser mais fatais 

e/ou perversas, considerando que grandes partes das populações no meio rural usam 

diretamente a água dos rios para o consumo humano e para outras atividades 

domésticas. 

As críticas a este modelo de produção não param de ser feitas. Neste processo, 

encontramos o engajamento de estudiosos, da geografia (ligados à questão agrária), da 
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agroecologia, do turismo, ambientalistas, economistas, agrônomos, entre outros. Esses 

profissionais passaram a criticar o capital não apenas por causa da apropriação, agressão 

e/ou destruição exacerbada da natureza, mas também por causa do seu elevado grau 

de exclusão social. De acordo com Neto (1982, p. 10), estes estudiosos, de um lado, 

questionam-no “devido aos problemas sociais, econômicos e políticos” e, do outro, 

estão “preocupados com a ecologia, devido a problemas como a contaminação dos 

alimentos, destruição dos solos, intoxicação dos trabalhadores, descontrole das pragas 

e doenças, alterações climáticas, etc” (Idem). Indignado com a inacabada agressão e 

destruição da natureza, Pierre-Henri Gouyon (2013) desabafa nos seguintes termos: 

 

Vamos deixar a desordem do progresso invadir completamente nossas 

sociedades? Vamos aceitar que os interesses econômicos muito poderosos 

gerem o futuro da biodiversidade? Da mesma forma, uma sociedade que se 

permite destruir todas as espécies que estão em torno dela é uma sociedade 

que destrói sua própria imagem. Pelos mesmos motivos que eu sou contrário 

à pena de morte, sou contrário à destruição da biodiversidade (GOUYON, 

2013, p. 66). 

 

Outro estudioso que se mostrou preocupado com a atuação do Homem na 

natureza foi Neto (1982). Desabafando, o autor sinalizou que: 

 
Os mais jovens, se rebelam porque estão vendo os pássaros, os peixes, as 

belas árvores e tudo mais que simboliza a Natureza desaparecendo, sendo 

destruídos: é a Natureza como um todo sendo aniquilada pelo homem. Os 

recantos agradáveis, as matas cheirosas, o ar puro das montanhas, aqueles 

riachos de águas cristalinas serão coisas que nossos descendentes não terão 

o prazer de conhecer e desfrutar (NETO, 1982, p. 11-12).  

 

Mesmo assim, os alertas que vêm sendo feitos por estes estudiosos, e outros 

segmentos da sociedade de quase todo o mundo, continuam a ser ignorados pelo 

Homem e o avanço do capital a outros territórios apenas denuncia esta ignorância. Este 

fato revela ainda que o lucro para o Homem tornou-se mais importante em relação ao 

ecossistema em que ele mesmo está inserido e como analisaremos na próxima seção, 

essa ignorância verifica-se também em Moçambique, sobretudo no Corredor de Nacala. 

 

Os territórios comunitários na mira do capital no Corredor de Nacala: 

cercas construídas e o futuro dos cidadãos em jogo 

 

Embora o processo de apropriação da natureza em Moçambique esteja a se dar 

duma forma rápida e turbulenta, acompanhado de ações violentas contra o ser humano, 

na Geografia moçambicana este tema é pouco debatido (e/ou quase inexistente). Os 

motivos deste silêncio são pouco conhecidos, embora o grito da natureza e das 

comunidades rurais precise o amparo da sociedade no seu todo. Esse não é apenas o 
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problema da Geografia moçambicana, pois noutras áreas do conhecimento, sobretudo, 

humanas, sociais e aquelas ligadas ao ambiente, observa-se também um silêncio em 

face do avanço do capital sobre os espaços naturais, mesmo sabendo que as suas ações 

são (e que podem ser) fatais e/ou nefastas para a natureza e as comunidades a sua volta. 

Pelo fato do processo de territorialização do capital no campo moçambicano 

estar a dar-se de forma contraditória (acompanhada pela ocorrência de injustiças 

socioambientais a vários níveis), as únicas vozes que se ouvem em Moçambique, com 

mais intensidade e com frequência, são das organizações da sociedade civil. Destas 

organizações encontramos as ambientalistas (com destaque para a Justiça Ambiental 

[JA!] e a Livaningo), algumas ligadas aos direitos humanos (a exemplo, da Liga dos 

Direitos Humanos [LDH]), ligas feministas (no caso do Fórum Mulher) e congregações 

religiosas (no caso da Igreja Católica). A este movimento juntam-se algumas associações 

de camponeses, neste caso a União Nacional de Camponeses (UNAC), a Associação Rural 

de Ajuda Mútua (ORAM) e a Ação Acadêmica para o Desenvolvimento das Comunidades 

Rurais (ADECRU). 

Nestas lutas e resistências, as reivindicações das associações de camponeses 

neste processo extrapolam aquelas das organizações da sociedade civil em geral. Para 

as associações de camponeses o avanço do agronegócio sobre os territórios 

camponeses, além de destruir a natureza, representa um risco para os sabres (e viveres) 

locais. A introdução de Organismos Geneticamente Modificados (OGM´s) para este 

grupo, além de ser um atentado à saúde pública e à própria natureza (já que se prevê o 

uso de agroquímicos [entre eles fertilizantes, agrotóxicos] no processo produtivo), é 

também uma ameaça à soberania (alimentar e territorial) do país. Em Moçambique, o 

Corredor de Nacala é dos territórios onde há observância da apropriação, agressão e 

destruição da natureza pelo capital. 

O Corredor de Nacala faz parte dos chamados «polos de desenvolvimento», 

«corredores de desenvolvimento» ou ainda «zonas econômicos especiais», identificados 

pelo governo moçambicano dentro das suas estratégias de governação. De todos os 

corredores de desenvolvimentos, o Corredor de Nacala é que tem sido alvo do grande 

capital. Os esquemas que o capital usa para se implantar em territórios comunitários ao 

longo do Corredor de Nacala são pouco conhecidos. Isto se deve à falta de transparência 

no processo de concessão de terras por parte do(s) governo(s) moçambicano(s). Por via 

deste esquema pouco transparente, observa-se uma profunda apropriação da natureza, 

caracterizada pela concentração de terras nas mãos das grandes corporações 

capitalistas ao longo do Corredor de Nacala e a tabela 1 é ilustrativa quanto a este 

aspecto. 
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Tabela 1. Programas (e/ou empresas) em curso ao longo do Corredor de Nacala.  

Fonte: UNAC & GRAIN (2015) e https://.adecru.worpress.com; Org. Autor. 

 

Embora fora do Corredor de Nacala, um dos maiores escândalos de terras em 

Moçambique é a concessão dada à empresa portuguesa Portucel Moçambique, que 

detém um DUAT de 356.000 ha, onde planta eucaliptos nas províncias de Manica e 

Zambézia. Com o programa «Terra Segura» em curso no país, através do Ministério da 

Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) que prevê registrar e regularizar 

5 milhões de parcelas de terra até 2019, a alocação de terras a estrangeiros poderá 

aumentar. O registro de terras que este projeto está a levar a cabo desde que foi lançado 

em 2015, pelo presidente da república, Filipe Jacinto Nyusi, embora se diga que visa a 

fazer “o uso sustentável da terra” e facilitar a “gestão dos conflitos de terras” em 

Moçambique, poderá conduzir a este fenômeno. 

Lembre-se que este programa prevê a identificação de terras disponíveis (neste 

caso as ociosas e aquelas que os camponeses deixam para se recomporem 

organicamente através do sistema de pousio) para depois colocá-las à disposição para 

novas concessões. Além de flexibilizar, este programa poderá contribuir para a 

estrangeirização de terras em Moçambique, uma vez que, identificadas as terras 

disponíveis, a única solução do governo, depois de revertê-las em benefício do Estado 

como manda à lei de Terras 19/97, é alocá-las a quem precisa e pode usá-las como deve 

ser. No entanto, este programa faz parte da inacabada tentativa de privatização da terra 

que o Banco Mundial que sempre defendeu que fosse feito em Moçambique. 

Por sua vez, este programa poderá flexibilizar o já existente mercado de terras, 

fato que poderá gerar também comunidades rurais sem-terra (CATSOSSA, 2017a; 

2017b). É preciso compreender que os sem-terra não surgem por causa do regime de 

propriedade em curso num determinado país. É o modelo de desenvolvimento (e/ou de 

produção) que gera estes sujeitos e este fenômeno é inevitável no capitalismo. Por isso, 

dizer que, em Moçambique, pelo fato do regime de propriedade de terra ser estatal é 

impossível a sua ocorrência, é uma visão falaciosa. Aliás, há denúncias de venda de 

títulos entregues às comunidades locais no âmbito do programa Terra Segura, em 

ProSAVANA 14,5 milhões Produção de soja, milho e mandioca

160. 000
 Abrange a construção de uma barragem hidroelétrica 

para criação de regadio

140. 000 
Cultivo de algodão, milho, cereais, gado e cana-de-

açúcar para a produção do biocombustível etanol.

Mozaco & Grupo Espírito Santos 2.389 Cultivo de soja destinada à produção de ração animal.

Alfa Agricultura 1 650 Criação de galinhas para a produção de ovos

Green Resources 126.000 Eucalíptos

AgroMoz 9.000 Soja, milho e feijão

Corredor Agro 2.200 Cultivo de banana e de mandioca

Rei do Agro 12.500 Cultivo de culturas alimentares para as suas aves

New Horizons 300 Criação de galinhas para a produção de ovos 

Hoyo Hoyo 20.000 Soja e milho 

Trigon Mozagri 19.800 Produção de algodão

Matanuska 3000 Produção de banana

Matharia Empreendimentos 20. 000 Soja, milho e algdão

Nome de projetos/programas e empresas
Extensão territorial 

em hectar
Objetivos

Companhia de Desenvolvimento do Vale do Lúrio 

administrada pela empresa TurConsult Ltd.

https://.adecru.worpress.com/
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implementação desde 2015. Este caso verificou-se na província de Inhambane, 

sobretudo no distrito de Inhassouro, onde um cidadão vendeu o seu título para um 

capitalista local do setor turístico. 

Aqui está dada a venda da terra, embora a Lei de Terras 19/97, coadjuvada pela 

Constituição da República de Moçambique, vete essas ações. Ou seja, no atual quadro 

legal de terras, vender, penhorar e hipotecar terra é crime. Uma das formas que se 

poderia adotar para vetar a venda, a hipoteca e/ou a penhora de terra, seria fazer 

registro de títulos coletivos e depois entregues a comunidade para a sua exploração, em 

vez de massificar-se a entrega de títulos individuais. É mais difícil um membro duma 

comunidade vender, penhorar e/ou mesmo hipotecar uma propriedade coletiva do que 

individual, pois antes de fazê-lo, este terá que consultar os restantes membros e nem 

todos podem aceitar. 

Enquanto que, com um título individual, as decisões são individuais e um 

indivíduo pode dar a quem ele quiser, no momento que lhe apetecer e a qualquer preço. 

A informação sobre a venda de títulos no âmbito do programa «Terra Segura» foi 

avançada por uma funcionária da Direção Nacional de Terras (DNT) durante a pesquisa 

de campo realizada em 2017. Inhassouro pode não ser o único distrito em que esteja 

acontecer este fenômeno, tendo em conta que o projeto já registrou 500.000 parcelas 

e entregou 300.000 títulos em todo o país, sobretudo, nos 106 distritos identificados. Já 

que, quando os capitalistas adquirem terras ao longo do país, a regra geral tem sido 

montar cercas em volta das suas propriedades, não podemos descartar a hipótese deste 

fenômeno se agudizar a acontecer em Moçambique, pois esta tem sido uma das formas 

usadas pelo capital para o controle territorial.  

No caso de Moçambique, concessionar grandes extensões de terras para o 

grande capital é, em parte, política dos governos, pois vê nas grandes corporações 

agrícolas uma via rápida para modernização da agricultura e também a entrada do IDE 

(Investimento Direto Externo). Recentemente o Governador do Banco de Moçambique, 

Rogério Zandamela, afirmou que Moçambique precisa avançar com a “diversificação do 

investimento direto externo” (O PAÍS, 2018). Neste processo, estão também os 

contratos pouco claros (caracterizados pela falta de transparência) de exploração da 

terra, muitas das vezes com baixo custo, compreendidos por um período de cerca de 50 

anos renováveis por igual período. 

Nessas grandes aquisições de terras ao longo do Corredor de Nacala, as elites 

locais não estão de fora (UNAC & GRAIN, 2015; Joala et all. 2016; Catsossa, 2017b), pois 

além de participarem na especulação territorial, existem também, por parte destas 

elites, expectativas de tirarem proveitos com a entrada do capital. É por esta razão que 

não hesitam em entregar terras comunitárias ao grande capital. Às vezes essas próprias 

elites se aliam ao grande capital para juntos desenvolverem negócios, participando 

apenas com a terra (CATSOSSA, 2017b). O próprio desenvolvimento territorial e/ou rural 

de Moçambique é visto pelo governo local sob ponto de vista da produção 

agroexportadora, onde mais do que modernizar agricultura moçambicana como tal, 
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ocorre apenas a modernização de latifúndios (CATSOSSA, 2017b). Os convites aos 

investidores estrangeiros não param de ser feitos pelo governo moçambicano e isto lê-

se no discurso do presidente, Filipe Jacinto Nyusi, abaixo transcrito, pronunciado 

durante a visita do presidente da Turquia, Recep Taiyyp Erdoğan, em Janeiro de 2017. 

 

O governo moçambicano, de acordo com o seu programa quinquenal de 

governação, elegeu áreas em que incide a sua atuação, nomeadamente: a 

agricultura, infraestrutura, energia e turismo [...]. Na agricultura temos vindo 

a mobilizar esforços nacionais e do setor privado com vista a alcançar a 

autossuficiência alimentar e aumentar a renda. Consideramos importante 

explorar a cadeia de valor com ênfase para o agronegócio, onde o nosso 

potencial da agricultura pode e deve beneficiar da crescente procura de 

alimentos tanto ao nível nacional como global41 (grifos do autor). 

 

Neste discurso há muitas ambiguidades (para não dizer mitos) e, como veremos 

mais adiante, o agronegócio não é esta “maravilha” como o presidente Nyusi se referiu. 

Além disso, as promoções sobre a suposta existência de supostas extensas áreas de 

terras “livres” e “subutilizadas”, não param de ser feitas em Moçambique e conforme 

Catsossa (2017b) “isto acontece desde as escalas locais de gestão do poder até ao nível 

mais alto”. O autor sinaliza ainda que “este grupo social acredita em milagres do 

agronegócio, pois diz que tanto o futuro da agricultura moçambicana quanto o 

desenvolvimento de Moçambique, estão nas mãos das grandes corporações agrícolas e 

não no campesinato, algo paradoxal olhando para o modelo de desenvolvimento em 

questão” (CATSOSSA, 2017b).  

O campesinato moçambicano já cansou de ser conotado pelas autoridades 

moçambicanas que nada fazem para este prosperar, na medida em que é secundarizado 

(ver Mosca, 2011, 2014) e marginalizado em todo processo de tomada de decisão e na 

elaboração de políticas públicas do setor da agricultura. Além de ser impostos e forçados 

a integrar políticas de desenvolvimento vindas de cima para baixo, a exemplo do 

ProSAVANA (e tantos outros programas), o campesinato moçambicano é visto pelo 

governo local como um retrocesso ao país. 

Entre outras conotações que o campesinato moçambicano tem vindo a sofrer 

nos últimos anos, as autoridades moçambicanas dizem ainda que ele é «ineficiente», 

«preguiçoso» e «não competitivo», daí que, se ele não quiser integrar-se à produção 

virada para o mercado, as terras devem ser entregues a quem pode usá-las como deve 

ser. Por exemplo, Ana Rita Sithole, membro e deputada da bancada parlamentar do 

partido Frelimo, durante o programa «OPINIÃO NO FEMENINO» da STV, realizado no dia 

31 de Agosto de 2016, terá afirmado o seguinte: 

 

                                                           
41 Extrato do discurso proferido pelo presidente Filipe Jacinto “Nyusi” que pode ser visto na sua íntegra 
em: https://youtu.be/kcs0RNRsWc4. Acesso: 29/01/2017 
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[...] o ProSAVANA e tantos outros são projetos de longa dimensão, mas 

que trazem ganhos [para o país]. Mas, no geral quando alguém, 

aqueles que têm oportunidades de viajarem de avião, quando estão a 

chegar seja de qualquer província, quer que seja da África do Sul 

quando o avião está a criar condições de aterrar e olhem um pouco 

para o país, vê que nós ainda precisamos de desenvolver este país. Este 

país não está ocupado todo ele42. 

 

Ana Rita Sithole fez estas afirmações numa altura em que as populações 

estavam a reivindicar as suas terras no distrito de Maracuene, supostamente 

expropriadas pela empresa Milhulamete que planta eucaliptos nesta região do país. 

Menosprezando as reivindicações das populações, Ana Rita Sithole terá afirmado ainda 

que “corremos o risco de retrair o desenvolvimento do nosso país com estes tipos de 

reivindicações que muitas das vezes são reivindicações com base em programas 

oportunistas (grifos do autor)”43. Fica aqui a ideia de que o desenvolvimento de 

Moçambique só será alcançado pela ocupação das terras pelas grandes corporações 

agrícolas e não pelos camponeses. 

Essa é a visão geral de muitos políticos e tecnocratas moçambicanos, 

sobretudo, do partido no poder –, a Frelimo. No entanto, Catsossa (2017a, 2017b) diz 

haver na sociedade moçambicana, uma obsessão pela modernização agrícola. Para ele, 

os tecnocratas moçambicanos, constituídos majoritariamente por membros do governo 

e do partido Frelimo, não conseguem medir as consequências territoriais (sociais e 

ambientais) do modelo de desenvolvimento que promovem –, o agronegócio. Este 

segmento social, muitas vezes fica “fascinado” com os discursos desenvolvimentistas 

(muitas vezes enganosos) das grandes corporações agrícolas, sobretudo, quando estes 

afirmam que, caso entrem em Moçambique, irão criar muitos postos de emprego, que 

irão melhorar as condições de vida das comunidades locais, etc. 

Na verdade este tem sido “cartão” de entrada do capital em territórios 

comunitários e como muitos moçambicanos, sobretudo no meio rural, andam a busca 

de emprego, acabam por aceitar a entrada das empresas agrícolas em seus territórios 

na expectativa de terem em troca um posto de trabalho. Aliás, há casos em que as 

comunidades locais cedem suas terras às empresas agrícolas com expectativas de terem 

um emprego fixo, mas muitas vezes isso acaba se transformando em desilusões. O 

sonho de ter um emprego nas grandes corporações acaba também por se transformar 

em frustração e pesadelo, na medida em que, além do tal emprego não ser fixo como 

era suposto que fosse, muitas famílias rurais, depois de expropriadas e expulsas das suas 

terras, são cercadas pelo capital. Estas situações estão a mudar profundamente a “cara” 

do Corredor de Nacala enquanto um espaço onde há vidas humanas que, por sua vez, 

                                                           
42 Este debate pode ser visto na sua íntegra em: https://youtu.be/i1hwR10UM. Acesso em: 03/09/2016.   
43Idem.  
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são dependentes dos elementos naturais (recursos naturais diversos) contidos na 

natureza para a sua sobrevivência. 

Porém, não se pode esquecer que além de serem famílias camponesas, 

também praticam outras atividades como a caça, a pesca e tiram diretamente da 

natureza vários produtos, sobretudo, frutos silvestres. Além disto, as comunidades 

locais aproveitam a própria natureza para extraírem madeiras para a produção de 

utensílios domésticos (depois vendidos nos mercados formais e informais), lenha para 

o uso doméstico, fabrico de carvão vegetal, entre outras atividades de subsistência 

familiar. É preciso não esquecer ainda que (tal como em outros países africanos), muitas 

famílias rurais que vivem ao longo do Corredor de Nacala têm na natureza os seus 

espaços sagrados, que usam para a sacralização com os seus antepassados. Porém, a 

entrada do capital ao longo do Corredor de Nacala, além de apropria-se da natureza, 

está também a destruí-la, fato que tem estado a colocar em causa as comunidades locais 

em dar continuidade com as suas actividades e/ou práticas. Além de apropria-se e 

destruir a natureza, a outra face contraditória do capital ao longo do Corredor de Nacala, 

tem sido o cercamento de milhares de famílias rurais por um arrame farpado, às vezes 

com o uso da corrente elétrica, como fez a empresa agrícola Murrimo Macadamias Ltd, 

conforme ilustra a foto 1. 

 

 
Foto 1. Cerca montada pela empesa Murrimo Macadamias Ltd, Gurué, Zambézia. 

Fonte: CATSOSSA, L. A., (foto tirada durante o trabalho de campo em Dezembro de 2017). 

Aqui está a contradição do capital em Moçambique. O cercamento das 

comunidades rurais pelo capital em curso ao longo Corredor de Nacala (e do resto do 

país), em grande medida resulta da conivência do Estado moçambicano com as 

multinacionais. É o que se pode dizer da empresa agrícola Murrimo Macadamias Lda, 
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que explora terras no distrito de Gurué, na província da Zambézia, numa área de 3200 

ha, para a produção de nozes de macadâmia. O cercamento das comunidades locais por 

parte desta empresa, só pode ser justificado pela ação conivente do Estado em face da 

territorialização do grande capital no campo moçambicano. A Murrimo Macadamia Ltd, 

não é a única empresa agrícola que montou um arame farpado ao longo do Corredor de 

Nacala; a Hoyo-Hoyo Agribusiness, que produz soja e milho, na localidade de Ruace, no 

distritio de Gurué, ainda na província da Zambézia, também cercou sua propriedade 

depois de ter reassentado centenas de famílias rurais. Se não monta um arame farpado 

como fez a empresa agrícola Murrimo Macadamias Ltd, coloca-se então seguranças às 

vezes munidas de armamento a controlar as propriedades do grande capital. É o caso 

da empresa agrícola AgroMoz (Agribusiness Moçambique), que explora terras ainda no 

distrito de Gurué, concretamente na localidade de Lioma, onde produz soja e milho. 

Diante deste cenário, verifica-se, ao longo deste território, a emergência de 

disputas no que tange ao uso e aproveitamento dos recursos naturais, sobretudo, da 

terra. Atualmente, é possível ouvir ao longo do Corredor de Nacala pronomes pessoais 

do tipo, esse espaço é «meu», é «nosso», é «daquele(s)» e/ou é «dele(s)», ou ainda que 

«nós é que fomos os primeiros a chegar aqui», etc. Um dado importante a destacar é 

que, os “proprietários” destas empresas e/ou iniciativas na maioria das vezes não são 

do lugar e nem vivem ali. Os interesses também são diferentes, pois os dos “do lugar” 

muitas vezes querem usar as terras para a produção de alimentos para a sua 

sobrevivência, enquanto que os interesses dos “de fora”, são praticamente contrários, 

neste caso a produção de mercadorias para exportação, com vista à acumulação do 

capital. Esta situação está a ocasionar e a acelerar a expropriação de terras comunitárias 

ao longo do Corredor de Nacala. À luz da expropriação de terras comunitárias em curso 

ao longo do Corredor de Nacala, talvez os versos abaixo sejam de extrema importância 

neste momento: 

 
Eu sou o preto da senzala a morar numa favela, 

Sou dono da terra sem ter mandado nela, 

Com os amigos quero paz, 

Com os irmãos faço guerra, 

Por isso sou explorado na minha própria terra, 

Eu sou único rico que vivo na miséria, 

Vivo da pena que sente de mim, 

Vivo da miséria, 

Enteado do mundo civilizado filho da miséria, 

Sonho para ver se acordo livre da miséria, 

Expulsei colonos e nunca o colonialismo [...]44. 

 

Os versos anteriormente transcritos expressam não só uma revolta (e/ou um 

rancor), as mazelas que esse fenômeno tem estado a trazer na sociedade moçambicana, 

                                                           
44Extratos da música intitulada “cães de raça” do músico e rapper moçambicano Azagaia. 
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mas sim, a realidade das injustiças sociais que têm sido geradas pelo capital no campo 

moçambicano. A apropriação dos elementos naturais contidos no Corredor de Nacala 

(enquanto parte da natureza) e a sua destruição, são os aspectos que chamam atenção 

nos dias atuais com o avanço do capital. Portanto, essa privatização abrange um leque 

de aspectos naturais, desde a paisagem onde o camponês e seus filhos observavam as 

maravilhas da natureza, o rio de onde tiravam água para o uso doméstico (beber, 

cozinhar, tomar-banho, lavar roupa, etc.) e praticavam a atividade pesqueira, o chão 

onde erguiam as suas “palhotinhas” e onde exerciam diversas atividades, com destaque 

para a prática da agricultura, sua base de sobrevivência. 

Por exemplo, a «Matharia Empreendimentos» é uma das empresas que opera 

no Corredor de Nacala, tem estado em permanente conflito com as comunidades locais, 

sobretudo, no distrito de Ribaué, província nortenha de Nampula. Esta empresa é 

proprietária de uma machamba (campo agrícola), que também é reivindicada pelas 

comunidades locais. Como se pode ler no depoimento a seguir, as comunidades que 

vivem ao longo do Corredor de Nacala têm certeza de que as terras que estão sendo 

ocupadas pela empresa para a produção de commodities são sua propriedade e que 

ninguém lhes pode retirar este direito pelo fato de terem nascido ali. 

 
Somos nós que fomos retirados da área ocupada pela empresa. Quando a 

Empresa chegou, nós vivíamos nestas terras. Nós nascemos ali. Vivíamos lá 

com as nossas famílias45. 

 

Por sua vez, os responsáveis pela empresa entendem que eles é que são os 

legítimos proprietários das terras ora reivindicadas e que as reivindicações das 

comunidades são infundadas. Dizem ainda que são eles que estão a sofrer invasões dos 

populares nas suas terras. Por exemplo, um dos representantes desta empresa agrícola 

argumenta o seguinte: 

 

Dizer que quando a machamba foi fundada basicamente não vivia ali ninguém 

[...], as populações vieram muito mais tarde para aquela zona. 

Estabeleceram-se e cresceram [...] vinte quilómetros da nossa machamba, 

mais ou menos, tinha pequenas povoações, mas aquela zona basicamente 

não tinha mesmo ninguém. [...] A nossa área do DUAT [Direito de Uso e 

Aproveitamento de Terra] que nós estamos a explorar, é que está a sofrer 

invasão dos produtores [...] saem das suas comunidades para virem fazer 

machamba dentro da nossa área46. 

 

                                                           
45 Este documentário foi uma produção da ADECRU (Ação Acadêmica para o Desenvolvimento das 
Comunidades Rurais) e pode ser visto na sua totalidade em: https://www.youtube.com/watch?v=zQ82-
C6HRo. Acesso em: 18/08/2016.  
46Este documentário foi uma produção da ADECRU (Ação Acadêmica para o Desenvolvimento das 
Comunidades Rurais) e pode ser visto na sua totalidade em: https://www.youtube.com/watch?v=zQ82-
C6HRo.  Acesso em: 18/08/2016. 
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Como podemos ver, aqui está instalada uma disputa territorial. Se prestarmos 

atenção, tanto nos depoimentos das comunidades locais, como do representante da 

empresa, verifica-se o uso de pronomes pessoais, “nós”, “nossa”, “eles”. Estes aspectos 

apenas comprovam que os territórios ao longo do Corredor de Nacala estão em 

constante disputa. A disputa que se verifica nestes territórios não é apenas pela terra, 

ela extrapola a esta dimensão territorial. É uma disputa política, de modelos de 

desenvolvimento, de uma condição de vida, de saberes, fazeres e viveres. 

O avanço do capital sobre os territórios comunitários em Moçambique, no 

Corredor de Nacala, tem contribuído para a sua desestruturação, tanto socialmente 

como antropologicamente. Quando acontece este fenômeno, a sua história como um 

povo, em termos simbólicos, morre. Isto significa dizer que ocorre nestes lugares uma 

destruição dos valores, hábitos e/ou saberes tradicionais que são, no entanto, essenciais 

para manutenção e unidade das famílias locais. Por causa desta apropriação exacerbada 

da natureza pelo capital, os gritos de pedido de socorro no Corredor de Nacala já 

quebraram fronteiras nacionais. Desgastadas, as comunidades ao longo do Corredor de 

Nacala, por exemplo, afirmam que: 

 
[...] quem arranca a terra, arranca tudo: nossa vida, o nosso futuro e dos 

nossos filhos. Já não iremos ter acesso as nossas mangas, bananas, capim 

para cobrirmos as nossas casas. Para andarmos é preciso autorização da 

empresa (JUSTIÇA AMBIENTAL & UNAC, 2011, p. 6, grifos do autor). 

 

As comunidades locais ao longo do Corredor de Nacala afirmam, por exemplo, 

que o nosso “desalojamento sem termos acesso a nossa terra” significa “roubo47”. 

Afirmam ainda que há programas em curso que arrancaram terras a dezenas de famílias 

rurais que já “não têm [para] aonde ir”48. As comunidades locais ao longo do Corredor 

de Nacala não têm dúvidas que se trata de “um neocolonialismo” que está a entrar em 

seus territórios por via de políticas e/ou programas de desenvolvimento. 

Cientes de que a entrada das grandes corporações agrícolas representa uma 

ameaça às comunidades locais ao longo do Corredor de Nacala, as organizações da 

sociedade civil têm se juntado às associações de camponeses para formar combate ao 

capital. As lideranças camponesas, com destaque para a União Nacional de Camponeses 

(UNAC), veem a inserção do capital ao longo do Corredor de Nacala como uma afronta 

aos direitos básicos das comunidades locais. Recentemente, sobretudo em Junho de 

2017, a Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) destacou que estas iniciativas 

têm estado a violar os direitos humanos, pois no seu entender, no decurso das suas 

atividades, não têm sido garantidos e/ou salvaguardados os interesses e direitos dos 

cidadãos. 

                                                           
47Informação retirada em: https://adecru.wordpress.com/2016/06/27/lancamento-do-documentario-
somos-carvao/. Último acesso: 23/03/2017.   
48Idem. 
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Vale destacar que, a entrada do capital no Corredor de Nacala está a recriar o 

passado colonial que os camponeses moçambicanos viveram durante a colonização 

portuguesa. No passado, este processo foi marcado pela expulsão das populações locais 

para terras marginais para a prática da agricultura e a sua posterior conversão em mão-

de-obra barata para as grandes plantações coloniais. Tal como outros programas em 

curso no país, o ProSAVANA, como será analisado mais em diante, volta a trilhar o 

mesmo caminho, usar os donos das terras como mão-de-obra junto das suas terras para 

a produção de commodities agrícolas para a exportação. Partilhando o seu passado, um 

camponês desabafou, destacando que nos “primeiros tempos, a classe camponesa foi 

espezinhada e humilhada49” (grifos do autor). 

A União Nacional de Camponeses (UNAC), o maior movimento campesino do 

país, com expressão internacional e membro da Via Campesina (e de outras 

organizações que defendem os interesses dos camponeses), além de estar sob condição 

de alerta, ela também está atenta a qualquer cenário que possa a ser gerado pelo capital 

no campo moçambicano. Nos dias atuais, a UNAC além de estar indignada, tem se 

mostrada também revoltada, primeiro pela falta de transparência nos processos de 

concessão de terras em Moçambique as grandes corporações agrícolas e segundo, pelo 

fato do capitalestar a recriar o passado colonial e injustiças sociais a vários níveis ao 

longo do país com destaque o Corredor de Nacala. Em face destas contradições, a UNAC 

através do seu núcleo de Nampula, deixou ficar a seguinte indignação: 

 
Primeiro dizer que nós estamos contra a isso, isso tem que ficar claro. Acho 

que é a mensagem grande que nós temos avançados, os camponeses 

constituem a maioria da força laboral no nível das regiões rurais e que 

praticam agricultura de subsistência familiar. E, o segundo aspectos é que nós 

como movimento camponês em Moçambique, não estamos contra o 

desenvolvimento, mas o modelo de desenvolvimento. Mas também, vir 

investidor em Moçambique, na província de Nampula ou na zona norte em 

nome de desenvolvimento e criar injustiças como tais que estão acontecendo 

atualmente, que é tirar os camponeses das suas zonas de produção em nome 

de desenvolvimento, todos os camponeses cá na região norte e Nampula em 

particular, estamos contra essas atitudes50.  

 

A mobilização para “barrar” a entrada do capital no campo moçambicano tem 

sido feita, mas parece impossível derrotá-lo. Por sua natureza contraditória, o capital 

em Moçambique tem tentado retirar e passar por cima de quase tudo e todos, 

sobretudo, os obstáculos materiais e imateriais que encontra em sua frente. Além de 

cooptar militantes de certas organizações da sociedade civil, sobretudo aqueles não 

favoráveis à entrada do capital no campo moçambicano, fazendo uso do seu poder 

manipulador, o capital tem procurado integrar os camponeses a sua lógica de produção 

                                                           
49Informação retirada em: https://adecru.wordpress.com/2016/06/27/lancamento-do-documentario-
somos-carvao/. Último acesso: 23/09/2016. 
50 Entrevista realizada no dia 14/01/2016. 
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que por sua vez é controlada pelo próprio capital. Em algum momento este processo 

tem sido a força, como será analisado mais em diante, foi o que se verificou no âmbito 

da implementação ProSAVANA ao longo do Corredor de Nacala.  

Os conflitos sociais acompanhados da luta pela terra são uma realidade em 

Moçambique e com mais intensidade no Corredor de Nacala. A Ação Acadêmica para o 

Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU) mensalmente tem estado a 

realizar várias denúncias em volta das atrocidades do capital no campo moçambicano, 

através de estudos feitos por ela como também encomendados a consultores 

independentes e através de documentários. Destes documentários, importa mencionar 

os seguintes:«Terra usurpada, vidas roubadas», «Somos Carvão?» e «Um hectare, uma 

chapa de zinco», onde entre outros aspectos, a ADECRU destaca a violência perpetrada 

pelas grandes corporações capitalistas, acompanhada pela expropriação de terras 

comunitárias.  

A UNAC é outra associação de camponeses que tem se engajado na denúncia 

da violência no campo. Esta associação de camponeses tem realizado várias atividades 

junto das comunidades rurais e com os camponeses, em particular como forma de 

resistir à entrada do capital em territórios camponeses ao nível do país. A UNAC tem 

estado também a denunciar as atrocidades do capital no campo moçambicano através 

de estudos e/ou relatórios de pesquisas. Em 2011 a UNAC, junto à Justiça Ambiental 

(JA!), conduziu um estudo intitulado «Os senhores de terra: Análise Preliminar do 

fenômeno de usurpação de terras em Moçambique». 

Neste estudo, denunciaram várias atrocidades de vários megaprojetos, desde 

o setor mineiro-energético ao agroindustrial em quase todo o país. Em 2015, a UNAC, 

junto a GRAIN, publicou um relatório de pesquisa intitulado «Os usurpadores de terras 

do Corredor de Nacala: uma nova era de luta contra plantações coloniais no Norte de 

Moçambique». Neste estudo denunciaram o processo de expropriação e/ou usurpação 

de terras comunitárias no Corredor de Nacala e os impactos socioambientais 

decorrentes da expansão do agronegócio feita por meio de aviões agrícolas, entre outras 

barbáries. Além de denunciar as atrocidades do capital no campo moçambicano através 

de estudos e/ou relatórios de pesquisas, a UNAC tem feito denúncias por via de 

documentários. 

Por exemplo, em parceria com a Associação Rural de Ajuda Mútua (ORAM), a 

UNAC lançou em 2013 um documentário intitulado «ProSAVANA e as faces ocultas do 

PRODECER». Neste documentário mostram as atrocidades do PRODECER, programa 

original de que deriva o ProSAVANA, onde chamam atenção para a necessidade de se 

adotar outro modelo de desenvolvimento por forma a evitar a reprodução dos impactos 

nefastos que ocorreram no cerrado brasileiro. Além desta estratégia, a pesquisa tem 

merecido destaque para as associações de camponeses nas suas diversas lutas e 

resistência contra a inserção do capital em territórios comunitários em Moçambique. A 

ORAM, outra associação de camponeses, não tem ficado fora destas denúncias. A ORAM 

defende que, no seio das associações que defendem os interesses dos camponeses, há 
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uma necessidade de se apostar na formação dos seus militantes. Esta associação de 

camponeses entende que é difícil resistir à fúria do capital sem o componente pesquisa, 

como também é difícil propor alternativas em termos de modelo de produção. Um dos 

seus militantes destaca que: 

 

A ORAM aposta muito no componente pesquisa no sentido de primeiro 

propor outros modelos, [nós] não vamos propor estes modelos sem antes 

fazer uma pesquisa. Então, temos que apostar muito na questão da pesquisa, 

[como] também na melhoria das suas formas de advogar, [sobretudo] como 

influenciar o nível mais alto a ter esta percepção que nós estamos a ter51.  

 

Por exemplo, em 2013 a ORAM conduziu um estudo intitulado 

«Sustentabilidade e coexistência pacífica no uso e aproveitamento de terras em 

Moçambique: os contornos do ProSAVANA». Neste estudo, a ORAM relata as 

atrocidades decorridas no cerrado brasileiro, lugar onde foi implementado o PRODECER 

(Programa de Desenvolvimento do Cerrado), como a expropriação de terras, expulsão 

dos camponeses, degradação ambiental, entre outros aspectos. Estas têm sido, 

portanto, outras estratégias de lutas e resistências que as associações de camponeses 

moçambicanas utilizam para denunciar várias atrocidades e/ou mazelas do capital no 

campo moçambicano.   

 

ProSAVANA: um “novo” programa brasileiro em Moçambique, mas a sopa 

é (quase) aquela de sempre 

 

Literalmente, o ProSAVANA é conhecido como Programa de Cooperação 

Trilateral para o Desenvolvimento Agrícola da Savana Tropical em Moçambique, envolve 

os governos do Brasil, Japão e Moçambique. O acordo para a sua implementação, foi 

firmado em Setembro de 2009 entre os governos de Moçambique e do Brasil, meses 

após o encontro de Aquila, realizado na Itália do mesmo ano. Este programa surge no 

contexto do “Desenvolvimento agrícola das Savanas Tropicais Africanas”, pensado e 

idealizado pelos governos do Brasil e Japão, e Moçambique apenas foi escolhido como 

beneficiário do programa. Este programa resulta da fronteira agrícola brasileira iniciada 

na década de 1979 no cerrado brasileiro, cuja implementação contou com o capital 

japonês, conhecido pelo nome de PRODECER (Programa de Desenvolvimento dos 

Cerrados). 

Neste programa, o Brasil é representado pela ABC (Agência Brasileira de 

Cooperação) e conta com assistência técnica da EMBRAPA (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária), o Japão pela JICA (Agência Japonesa de Cooperação 

Internacional) e Moçambique através do IIAM (Instituto Nacional de Investigação 

Agrária de Moçambique). A Fundação Getúlio Vargas (FGV Projetos), embora uma 

                                                           
51 Entrevista realizada no dia 15/01/2016. 
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instituição privada, desempenha um papel chave na contraparte brasileira, sobretudo 

na promoção dos produtores brasileiros do ramo do agronegócio. Lembre-se que foi a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV Projetos) que elaborou o primeiro Plano Diretor do 

ProSAVANA (ver Morais, 2014), que momentos depois, viu-se a ser contestado pelas 

organizações da sociedade civil e associações de camponeses em Moçambique. 

A territorialização do ProSAVANA em Moçambique representa também o que 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira vai chamar de “mundialização da agricultura brasileira” 

(OLIVEIRA, 2014). Justifica-se pelo fato do ProSAVANA ser o “maior Programa de 

Cooperação Trilateral na carteira da ABC, com US$ 21,1 milhões já comprometidos e a 

estimativa de investimento de US$ 36,2 milhões para os próximos anos” (FINGERMANN, 

2014, p. 126). Justifica ainda pelo fato do Brasil estar a usar instituições públicas, no caso 

da EMBRAPA, em pesquisas agropecuárias, acompanhado de estudos de solos, 

(re)produção e modificação de sementes a nível do continente africano e Moçambique 

em particular (ver SCHLESNINGER, 2013). O ProSAVANA deve ser qualificado também 

como parte do que Ploeg (2008) vai chamar “impérios alimentares” ou ainda “regimes 

alimentares” (MACMICHEL, 2016). 

A territorialização do ProSAVANA em Moçambique deve ser compreendida 

também como uma estratégia de reprodução do capital a escala global no atual contexto 

da geopolítica internacional. No atual contexto da geopolítica mundial da questão 

agrária em que “a ordem passou a ser produzir em qualquer lugar do mundo” (Oliveira, 

2014, p. 19), onde é possível empreender uma especulação territorial, e Moçambique 

configura-se nestes termos. Por isso, faz todo sentido afirmar que o ProSAVANA passa 

necessariamente a ser um instrumento para a reprodução ampliada do capital a escala 

global em Moçambique. É preciso ter em conta também que o ProSAVANA surge no 

contexto da crise de preços de alimentos verificado nos anos 2007/8. Por isso, a 

implementação do ProSAVANA deve ser vista como a materialização da «diplomacia da 

fome» realizada por países mais sufocados por esta crise, sobretudo, o Japão que é o 

principal financiador deste programa em Moçambique. Por isso, entendemos que a 

geopolítica internacional é um elemento fundamental para a compreensão da ocupação 

do Corredor de Nacala pelo ProSAVANA. 

O caráter desenvolvimentista é o que caracteriza o ProSAVANA em 

Moçambique. Numa das suas missões, o ProSAVANA afirma que vai resolver os 

problemas como a fome, a miséria, o desemprego e que será uma fonte eficaz de 

geração de renda para as famílias afetadas ao longo do Corredor de Nacala. Em outras 

palavras, diz que pretende promover o “desenvolvimento sustentável e inclusivo” ao 

longo do Corredor de Nacala. Embora as primeiras atividades (neste caso pesquisas 

preliminares) tenham começado logo após a assinatura do acordo em 2009 (Funada-

Classen, 2013b), o ProSAVANA só foi tornado público em Moçambique em abril de 2011. 

Portanto, há elementos para dizer que a implementação deste programa começou de 

fato antes de ser tornado público em Moçambique, embora os seus executores não 

aceitem isso. 
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Tal como o PRODECER levou à “transformação de uma terra estéril em celeiro 

do mundo” (JICA, 2009) em apenas 20 anos, a filosofia do ProSAVANA em Moçambique 

é a mesma, tornar o Corredor de Nacala num dos maiores “celeiro de alimentos para 

um dos países mais pobres do mundo” (ANESI & FAMA, 2013, p. 1). A territorialização 

do ProSAVANA no Corredor de Nacala ocorreu sob pretexto de existência de “terras 

livres” e/ou “subutilizadas”, mas como veremos mais em diante, isto não constitui a 

verdade, na medida em que este é um dos territórios mais habitados do país. O 

ProSAVANA ocupa uma extensão territorial de 14,5 milhões de hectares de terras 

aráveis. Importa destacar que a maior parte destas terras é usada pelos camponeses 

locais para a produção dos seus alimentos. 

Além de ser uma agricultura caracterizada pelo uso de enxada de cabo curto, 

neste local predomina também o sistema de pousio, usado pelos camponeses para o 

processo de recomposição do solo, sobretudo, quando está esgotado. Dados oficiais 

apontam que o ProSAVANA afeta diretamente um total de 692.000 produtores 

familiares, que residem nos 19 distritos. Aliás, fala-se ainda que número de famílias 

afetadas pode ser menor, olhando para a extensão territorial que o programa ocupa. 

Esta informação foi reportada pelas associações de camponeses, neste caso a UNAC e a 

ORAM durante a pesquisa de campo realizada em 2016. Esta variação em relação ao 

número total das pessoas afetadas justifica-se pelo fato de terem sido incorporadas 

novas áreas, sobretudo da província de Niassa (FUNADA-CLASSEN, 2013). 

Esta anexação ocorreu quando se descobriu que os tais 14,5 milhões de terras, 

que eram consideradas “livres” e “subutilizadas”, primeiramente identificadas, não 

existiam ao longo do Corredor de Nacala. O interesse do ProSAVANA em Moçambique 

é substituir o sistema de pousio em curso ao longo do Corredor de Nacala pelo fixo. No 

entender dos executores do ProSAVANA, para que a agricultura moçambicana atinja 

elevados níveis de produção e produtividade, passa necessariamente pela mudança de 

sistema, de pousio para fixo. Seguindo essa lógica, a mudança de sistema de pousio para 

fixo será acompanhada pela incorporação de “novas” técnicas no processo produtivo. 

No entanto, trata-se de um modelo de produção caracterizado pelo uso intensivo tanto 

do capital como de tecnologias.  

Nesta iniciativa encontramos uma divisão internacional do trabalho, através da 

qual o Brasil, além de participar com a tecnologia, promove também a entrada de 

produtores brasileiros do agronegócio para “ensinar” os camponeses moçambicanos a 

trabalhar a terra. É por isso que a atuação do Brasil em Moçambique é classificada como 

uma ação (sub)imperialista (Catsossa, 2017a) na medida em que se encontra a promover 

“a grilagem internacional com o recente interesse em adquirir terras agrícolas [...] 

através do agronegócio em Moçambique como um meio para atingir sua segurança 

alimentar e, portanto, a soberania nacional” (CLEMENTS & FERNANDES, 2013, p. 19). É 

preciso entender que o Brasil não está fora da atual corrida por terras agrícolas, iniciada 

meses após a crise de preços de alimentos de 2007/8. 
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O Japão, além de ser o mercado para o escoamento dos produtos a serem 

produzidos no Corredor de Nacala, participa também com o capital majoritário. Já 

Moçambique, além de ser parceiro pobre nesta iniciativa, participa com a terra e a mão-

de-obra abundante e barata. A aliança entre o Brasil com o Japão para a implementação 

do ProSAVANA em Moçambique é (geo)estratégica. Ela não é apenas uma aliança entre 

Estados, mas sim, entre tecnologia e capital, fatores importantes para a reprodução 

ampliada do capital num determinado território. As semelhanças entre o ProSAVANA e 

o PRODECER são enormes e não foi por acaso que José Pacheco chamou o primeiro de 

“réplica” do segundo (FUNADA-CLASSEN, 2013), embora tenha havido vozes a afirmar 

que considerar o ProSAVANA réplica do PRODECER era apenas um mito, como Natália 

N. Fingermann (2013) o descrevera em seu texto. 

Tal como o PRODECER no cerrado brasileiro em termos metodológicos teve 

uma base inicialmente bem desenhada (PESSÔA, 2015), o ProSAVANA em Moçambique 

volta a usar a mesma filosofia no Corredor de Nacala. Da mesma forma que a 

implementação do PRODECER foi subdividida em três fases no âmbito da sua expansão, 

o ProSAVANA vai na mesma linha e subdivide-se em três fases. A diferença entre o 

ProSAVANA e o PRODECER reside apenas na nomenclatura, o PRODECER foi subdividido 

em “PRODECER I, PRODECER II e PRODECER III” (Pessôa, 2015; Pessôa & Inocêncio, 2014, 

Schlesinger, 2013, Clements & Fernandes, 2013) e o ProSAVANA em “Período de início”, 

“Período de crescimento” e “Período de amadurecimento” (MASA, 2915). 

A coisa nova que o ProSAVANA traz em Moçambique, é a pronta estratificação 

dos produtores que supostamente serão financiados por ele. O ProSAVANA pretende 

financiar o setor familiar desde que os produtores rurais estejam organizados em 

associações e cooperativas e produtores do setor comercial divididos em médios e 

grandes. As culturas que o ProSAVANA incentiva aos camponeses e aos produtores para 

serem produzidas são quase as mesmas da era do PRODECER. A soja, o milho, a cana-

de-açúcar e a mandioca estão entre as culturas a serem introduzidas. As supostas 

similaridades geográficas que o Corredor de Nacala em Moçambique partilha com o 

cerrado brasileiro são tidas como o elemento “chave” para replicação do PRODECER em 

ProSAVANA. O fator latitude que o Corredor de Nacala supostamente partilha com 

cerrado brasileiro foi usado como um aspecto “chave” para a territorialização deste 

programa em Moçambique. 

Destaca-se também o sentido lusófono que os dois países (supostamente) 

partilham, a existência de “vazios” humanos, as chamadas terras não cultivadas (tidas 

como “livres” e “subutilizadas”), as semelhanças agroecológicas e/ou edáficas dos dois 

biomas, etc. Não é verdade que pelo fato dos lugares partilharem as mesmas latitudes 

sejam iguais e/ou similares, sobretudo em aspectos físico-naturais e socioeconômicos. 

Aliás, estas críticas foram feitas também por outros autores que analisaram o 

ProSAVANA (FUNADA-CLASSEN, 2013; SCHLESINGER, 2013; CATSOSSA, 2017a).  

Com isso, queremos dizer que estes discursos ocultam a outra face da 

“medalha”, o (sub)imperialismo, marcado pela corrida por terras agrícolas, tanto em 
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forma de arrendamento, como pela compra em África e Moçambique duma forma 

particular.Tanto o Brasil quanto o Japão, ambos estão nesta corrida acirrada por terras 

agrícolas, mas disfarçados de parceiros de cooperação para o desenvolvimento em 

África, e de Moçambique de forma particular. Aliás, o Brasil é questionado por Chichava 

e Dúran (2013) se a sua presença “na agricultura moçambicana” é de “parceiro de 

desenvolvimento ou usurpador de terra” pelo fato de estar a promover a compra de 

terras em Moçambique (CLEMENTS & FERNANDES, 2013) e também por encontrar-se a 

reproduzir o modelo de produção, outrora implementado em seu país, o PRODECER. 

Já o Japão, se não compra e/ou arrenda, incentiva a produção de commodities, 

os quais são da sua preferência, entre elas, soja e milho. Recorde-se que o que Japão 

está fazer em Moçambique no âmbito do ProSAVANA, já fez durante a implementação 

do PRODECER no cerrado brasileiro ao incentivar culturas da sua necessidade. No 

entanto, a atuação do Brasil e Japão em Moçambique não pode ser desvinculada do 

atual subimperialismo, pois as suas ações demonstram, portanto, uma ação imperial e 

o ProSAVANA é o principal exemplo disto. Importa destacar que o (sub)imperialismo 

brasileiro e japonês se consolidou em Moçambique porque o governo local apresentou-

se favorável a desenvolver uma agricultura sob lógica capitalista, isto é, com o uso 

intensivo tanto do capital como da tecnologia. 

Além da suposta existência de terras “livres” e “subtilizadas”, da mão-de-obra 

abundante e barata, a localização geoestratégica do Corredor de Nacala perto do mar 

(oceano Índico) é outro fator que pode ser mencionado neste processo. Por exemplo, 

este programa ocupando o Corredor de Nacala para a produção de commodities, não 

haverá muita “ginástica” para o processo de escoamento dos produtos para o Japão e 

outros mercados asiáticos. 

Recorde-se que, por causa da dificuldade de transporte do Brasil diretamente 

para o Japão, a ocupação do cerrado brasileiro serviu para abastecer o mundo e foi daí 

que este ganhou o estatuto de “celeiro mundial de alimentos” (CATSOSSA, 2017a). Ou 

seja, estando no Corredor de Nacala, o custo de transporte para o Japão será inferior ao 

ocorrido quando estava no cerrado brasileiro. E isto pode fazer com que toda a produção 

do Corredor de Nacala seja escoada diretamente para o Japão, e não necessariamente 

fazê-lo novamente de um celeiro mundial de alimentos, como aconteceu no cerrado 

brasileiro. Portanto, estamos perante as chamadas vantagens comparativas como 

Catsossa (2017) demonstrou em sua dissertação de mestrado. 

 

As críticas da sociedade civil moçambicana e de ligas camponesas: uma 

conspiração ao ProSAVANA? 

 
Apesar da subordinação e conivência do executivo de Armando Guebuza face 

aos interesses capitalistas do Japão, os moçambicanos reagiram fortemente 

e estão decididos a manter-se na vanguarda popular para impedir o avanço 
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do Programa ProSAVANA. O povo compreende muito o que está em jogo e 

por quê (VUNJANHE, 2014).  

“Não ao ProSAVANA! Sim à nossa agricultura camponesa e às nossas 

sementes nativas. Terra é tudo que temos, Não aceitamos que nos retirem o 

nosso sustento e a nossa liberdade de produzirmos os nossos alimentos” 

(Campanha Não ao ProSAVANA). 

 

A entrada do ProSAVANA em Moçambique não foi pacífica. Em pouco tempo, 

sobretudo após ter sido tornado, viu-se o ProSAVANA a transformar-se num dos 

programas agrícolas mais rejeitados e criticados do país com repercussão nacional e 

internacional. Nestas críticas e rejeições, encontravam-se vários segmentos da 

sociedade moçambicana, entre eles, as organizações da sociedade civil, associações de 

camponeses, congregações religiosas, acadêmicos, entre outros. Essas críticas e 

rejeições observavam-se também no Brasil e no Japão, países idealizadores e mentores 

desta iniciativa e, como veremos mais em diante, ganham nova roupagem depois da 

criação da «Campanha Não ao ProSAVANA». O que estava em causa neste processo era 

omissão e distorções generalizadas de informações, a falta de clareza do programa, 

arrogância dos executores do ProSAVANA em não querer dialogar com a sociedade civil 

moçambicana, a implementação autoritária do programa, a falta de democracia e 

transparência.  

O acesso às informações sobre o ProSAVANA sempre foi restrito e bastante 

limitado, sobretudo os estudos que guiaram a elaboração dos planos diretores deste 

programa. Maior parte das informações sobre o ProSAVANA, embora tenham sido 

tornadas públicas em 2011, começaram a chegar aos ouvidos da sociedade 

moçambicana em 2012, via notícias internacionais majoritariamente vindas do Brasil. 

Foi neste ano que as organizações da sociedade civil e associações de camponeses 

moçambicanas tomaram conhecimento da existência do ProSAVANA, que iria ocupar 

vastas extensões de terras ao longo do Corredor de Nacala. Embora os executores do 

ProSAVANA alegassem que o programa visava a promover um “desenvolvimento 

sustentável e inclusivo” ao longo do Corredor de Nacala, as organizações da sociedade 

civil e associações de camponeses rebatiam este discurso, sinalizando que o programa 

era insustentável sob ponto de vista ambiental e excludente socialmente. 

Até aqui, estava instalado o “braço de ferro” entre ambos os atores (para não 

dizer disputa de modelos de desenvolvimento), fato que prevaleceu até quase o ano de 

2017. Enquanto as organizações da sociedade civil e associações de camponeses 

pressionavam os executores do ProSAVANA, do outro lado, verificavam-se avanços no 

processo de implementação do programa ao longo do Corredor de Nacala. Este fato 

levou à indignação das organizações da sociedade civil e das associações de 

camponeses, pois parecia que o que diziam não tinha nenhum significado. Por forma a 

intensificar a pressão, decidiram então internacionalizar as lutas e resistências contra o 

ProSAVANA. Neste processo de internacionalização das lutas e resistências, as 

organizações da sociedade civil e associações de camponeses moçambicanas aliaram-se 
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às organizações das sociedades civis brasileiras e japonesas. Esta aliança foi estratégica, 

na medida em que o ProSAVANA foi pensado e idealizado pelos governos do Brasil e do 

Japão. 

O fato do PRODECER, programa em que o ProSAVANA se inspira ter sido 

implementando no Brasil com financiamento do Japão, contou muito para que a tal 

aliança entre as organizações da sociedade civil destes dois países e de Moçambique se 

materializasse. Internamente, decorria uma mobilização encabeçada pelas organizações 

da sociedade civil e associações de camponeses, exigindo que o ProSAVANA parasse 

com as suas atividades ao longo do Corredor de Nacala. Em vez dos executores do 

ProSAVANA pararem com a implementação do programa, iam testando os modelos que 

supostamente poderiam ser usados para a expansão das culturas identificadas para 

serem produzidas ao longo do Corredor de Nacala. Vendo-se ignoradas pelos executores 

do ProSAVANA, as organizações da sociedade civil e associações de camponeses 

moçambicanas optaram por criar uma frente que defendesse os mesmos ideais, a luta 

contra o ProSAVANA. Esta frente chamou-se «Campanha não ao ProSAVANA». 

A «Campanha não ao ProSAVANA» surge momentos depois das reivindicações 

das organizações da sociedade civil e das associações de camponeses terem sido 

ignoradas pelos governos de Moçambique, Brasil e Japão, após o envio duma carta 

aberta em 2013. Esta carta intitulada “Carta Aberta para Deter e Refletir de Forma 

Urgente o Programa ProSAVANA” foi assinada por um número de 51 organizações da 

sociedade civil, nacionais e estrangeiras. Nesta carta, as organizações da sociedade civil 

denunciavam várias atrocidades que caracterizavam a implementação do ProSAVANA, 

entre elas a manipulação da informação, ameaças, intimidação e cooptação de seus 

membros pelos executores deste programa em Moçambique. O surgimento da 

«Campanha Não ao ProSAVANA» visava a paralisar todas as atividades que vinham 

sendo implementadas e começar com o desenho de um novo programa que pudesse 

corresponder às necessidades reais das famílias ao longo do Corredor de Nacala. Um 

militante da Associação Rural de Ajuda Mútua (ORAM) argumenta que: 

 
A nossa ideia de dizer não ao ProSAVANA, [é porque], o dinheiro não pode 

justificar o sacrifício que um povo vai fazer [...], queremos alternativa para 

desenvolver a nossa agricultura. Lembro-me que até uma das palavras, foi 

essa, não queremos um trator gigante que venha lavrar as nossas terras, não 

venha um programa tão gigante, mas que fortaleça aquela nossa habilidade 

de produzir52.  

 

Cabe destacar ainda que, caso o ProSAVANA avance com a expansão das 

lavouras, a sua implementação não será pacífica. Num encontro realizado em Junho de 

2013, Graça Samo, do Fórum Mulher, fez a seguinte afirmação: 

 

                                                           
52 Entrevista realizada no dia 16/01/2016. 
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Depois de muito se refletir, concluiu-se que o assunto da terra preocupa a 

todos os setores da sociedade, o ProSAVANA, um programa milionário de 

agronegócio, foi identificado pela sociedade civil como sendo um assunto de 

agenda comum (O País, 2013, p. 14). 

 

Nesta altura, as organizações da sociedade civil avançavam o seguinte: 

 
O ProSAVANA é a maior preocupação desta classe, que acredita que o 

programa terá impactos negativos irreversíveis para as famílias, tais como, o 

surgimento de famílias e comunidades sem-terra em Moçambique, como 

resultado dos processos de expropriação de terras e consequentemente, 

reassentamentos; frequentes convulsões sociais e conflitos socioambientais 

nas comunidades ao longo do Corredor de Nacala, agravamento e 

aprofundamento da miséria nas famílias das comunidades rurais e redução 

de alternativas de sobrevivência e de existência (O País, 2013, p.14).  

 

A UNAC em 2012, sobretudo no seu pronunciamento sobre o ProSAVANA, já 

avançava estes aspectos. Neste pronunciamento, entre outros aspectos, a UNAC 

mencionava também que com a implementação deste programa, ao longo do Corredor 

de Nacala, haveria 
Poluição dos recursos hídricos como resultado do uso excessivo de pesticidas 

e fertilizantes químicos, bem como o empobrecimento dos solos; 

Desequilíbrio ecológico como resultado de desmatamento de extensas áreas 

florestais para dar lugar aos projetos de agronegócio (UNAC, 2012, p. 2). 

 

No ano seguinte, a Justiça Ambiental (JA!) também se posicionou contra a 

implementação do ProSAVANA, onde destacou os riscos socioambientais deste 

programa para Moçambique (ver JUSTIÇA AMBIENTAL, 2013). Para o sociólogo 

português Boaventura de Sousa Santos, a implementação do ProSAVANA no Corredor 

de Nacala traduzir-se-ia naquilo que considerou “maldição da abundância”, alegando 

que, o que estava em causa era “um processo muito vasto de usurpação de terra, 

expulsão dos camponeses, destruição ambiental” (O País, 2013, p. 14). Partindo do 

pressuposto de que “o movimento camponês é mais amplo do que os movimentos 

sociais” (Fabrini, 2008, p. 239), as reivindicações das associações de camponeses 

extrapolavam as das organizações da sociedade civil. 

O modelo de produção proposto para o desenvolvimento agrícola do Corredor 

de Nacala era outro ponto de embate sobre o qual as associações de camponeses não 

concordavam. A União Nacional de Camponeses (UNAC), através do seu núcleo de 

Nampula, fez questão de esclarecer, afirmando que “nós como movimento camponês 

em Moçambique, não estamos contra o desenvolvimento, mas [sim], o modelo de 

desenvolvimento53” (grifos do autor). Nas suas diversas lutas e resistências contra a 

                                                           
53 Entrevista realizada no dia 14/01/2016. 
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implementação do ProSAVAVA, as associações de camponeses adicionavam também a 

questão da soberania alimentar que dentro deste programa não é falada. 

Tanto nos discursos dos executores do ProSAVANA como no seu Plano Diretor, 

sobretudo na versão zero de 2015, apenas se fala da segurança alimentar. O fato do 

território do agronegócio caracterizar-se por uma paisagem homogênea, isto é, por 

monoculturas, este aspecto chamava (e continua até os dias atuais a chamar) atenção 

às associações de camponeses (com destaque para a UNAC, ORAM, ADECRU). A UNAC, 

vendo que a soberania alimentar estava em risco com a implementação do ProSAVANA, 

em seu pronunciamento destaca o seguinte: 

 

Continuamos firmes e fiéis na nossa aposta na agricultura camponesa e no 

modelo de produção agroecológica que se assenta na Soberania Alimentar, 

como alternativa para o desenvolvimento do setor agrário em 

Moçambique, modelo este que considera todos os aspectos ligados à 

sustentabilidade e na sua prática é amigo da natureza (UNAC, 2012, p. 3, grifo 

do autor). 

 

Aqui estava também instalada uma disputa territorial entre modelos de 

produção, isto é, entre as relações não-capitalistas de produção (campesinato 

moçambicano) e capitalistas de produção (agronegócio brasileiro que entra via 

ProSAVANA em Moçambique). Essas lutas e resistências camponesas verificadas 

durante a implementação do ProSAVANA não surgiram por acaso, pois como sinaliza 

Fernandes (2008b, p. 283) “a soberania está sempre em questão por meio da 

conflitualidade na disputa territorial no interior do território da nação”. No entanto, é 

preciso compreender que “as propriedades camponesas e as capitalistas são territórios 

distintos, são totalidades diferenciadas, nas quais se produzem relações sociais 

diferentes, que promovem modelos divergentes de desenvolvimento” (FERNANDES, 

2008b, p. 280). Foi por isso mesmo que as associações de camponeses colocaram-se a 

defender a ideia de que o ProSAVANA era um risco para o campesinato ao longo do 

Corredor de Nacala. 

A «Campanha não ao ProSAVANA» destacou ainda que a sua luta incansável 

contra o ProSAVANA é “em prol da nossa soberania alimentar e do direito de dizer não 

ao agronegócio e à transformação da nossa agricultura camponesa”. Por exemplo, no 

ano de 2017, as organizações que fazem parte da Campanha Não ao ProSAVANA, 

organizaram “III Congresso Triangular dos Povos” intitulado Entre os modelos 

dominantes de desenvolvimento Agrário as alternativas populares” onde reafirmaram o 

seu compromisso em continuar a lutar e a resistir contra a implementação integral do 

ProSAVANA. 
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Foto 2. Camponeses resistindo à implementação do ProSAVANA. 

Fonte: CATOSSA, Lucas Atanásio (foto tirada em Outubro de 2017) 

 

 Importa destacar ainda que essa disputa territorial e de modelos de 

desenvolvimento acontece em todos os territórios por onde o agronegócio se implanta. 

No Brasil durante a implementação do PRODECER foi assim e, até os dias atuais, o campo 

brasileiro continua a ser disputado com a expansão do agronegócio para outros 

territórios, é só ver o que está a acontecer na região do MATOPIBA (sigla composto pelos 

Estados de Maranhão, Tocantis, Piauí e Baia). Em Moçambique as reivindicações das 

organizações da sociedade civil e dos camponeses, em vez de serem vistas como 

contribuições ao programa, estas foram conotadas pelos seus executores. Os críticos do 

ProSAVANA foram vistos quase na sua totalidade como conspiradores, anti-

desenvolvimentistas, manipuladores de informações, mentirosos, pertencentes a 

partidos da oposição e entre outros nomes. As consultas públicas foram militarizadas, 

na medida em que nos lugares onde se realizavam notava-se a “presença de 

responsáveis das polícias fardados (e em um caso armado), extremamente 

despropositada, podendo-se considerar ato intimidatório” (MOSCA & BRUNA, 2015, p. 

25).  

É importante destacar ainda que essas consultas foram exclusivas e ao mesmo 

tempo elitizadas, com maior participação dos membros da Frelimo (partido no poder), 

dentre eles, “diretores das escolas secundárias, alguns enfermeiros ou médicos, agente 

da polícia, alguns extencionistas [pessoas] que não poderiam contribuir a favor do 

camponês, [mas sim] contribuíam a favor do governo54”. As consultas públicas foram 

também marcadas por repressões e/ou mesmo agressões dos que se posicionavam 

contra a sua implementação e “quando necessário, havia repressão contra as 

                                                           
54 Entrevista realizada no dia 14/01/2016. 
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reivindicações das comunidades e coerção psicológica contra os críticos do Programa” 

(MOSCA & BRUNA, 2015, p. 9, grifos do autor). 

O caso de agressão, por exemplo, se deu em Nampula em Janeiro de 2016, 

durante o encontro organizado pela MAJOL Consultoria e Serviços Lda, uma empresa de 

consultoria contratada pela JICA que tinha por objetivo ouvir as organizações da 

sociedade civil e os camponeses que diziam “Não ao ProSAVANA” em Moçambique. Das 

organizações convidadas, destacam-se a União Nacional de Camponeses (UNAC), Ação 

Acadêmica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU), Associação 

Rural de Ajuda Mútua(ORAM), o Observatório do Meio Rural (OMR) enquanto 

instituição de pesquisa, Fórum Terra, entre outras. Em torno da agressão verificada em 

Nampula, a UNAC descreve o seguinte: 

 
De forma agressiva e numa cena que somente não resultou num espetáculo 

de pancadaria devido à pronta intervenção dos seus colegas que o impediram 

e o retiraram da sala de eventos, João Lamela insultou os ativistas acusando-

os de serem marginais e antidesenvolvimentistas. [...] Lamela, visualmente 

transtornado e fora de si, proferiu ainda outras expressões fortemente 

insultuosas omitidas [...] por questões de sensibilidade e respeito com os 

nossos leitores (UNAC, 2016). 

 

Os militantes agredidos pelo consultor da MAJOL antes faziam parte da equipe 

da advocacia da UNAC. Este episódio deixou muitas organizações da sociedade civil e 

movimentos sociais nacionais e estrangeiras preocupadas e indignadas. Em torno destas 

preocupações e indignações, do lado brasileiro, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

chegou a endereçar uma mensagem de solidariedade. Vamos lê-la: 

 
[...] nós, representantes de movimentos do campo, de organizações da 

sociedade civil, de sindicatos, de entidades religiosas e de outros movimentos 

sociais do Brasil integrantes da Campanha Internacional “Não ao 

ProSAVANA”, [declaramos] “irrestrito apoio e solidariedade aos 

representantes da União Nacional de Camponeses (UNAC) diante das 

ameaças e tentativas de agressões físicas que sofreram no dia 11 de janeiro 

de 2016”. A CPT, enquanto Articulação das CPT’s do Cerrado participou do 

encontro55. 

 

A mobilização coercitiva foi outro aspecto que caracterizou o processo das 

consultas públicas e quem, por exemplo, negasse ir, era notificado pelas lideranças 

locais para justificar o motivo da sua ausência, conforme descreveu um camponês que 

foi vítima desta ação. 

 

                                                           
55 Disponível em: http://www.pacs.org.br/2016/01/26/organizacoes-do-brasil-manifestam-
solidariedade-aos-representantes-da-uniao-nacional-de-camponeses-de-mocambique-diante-das-
ameacas-e-agressoes-fisicas/. Acesso em: 15/08/2016.  
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Eu que estou a falar com a minha esposa, fomos notificados no gabinete do 

senhor chefe do posto porque nós não precisamos [o ProSAVANA]. O que está 

acontecer é de quem vai lá é o administrador com o seu grupo armado, 

armado refiro polícias [...] a população sente-se ameaçada e [...] é uma 

obrigatoriedade, não é da sua livre vontade da própria comunidade. Então, é 

assim que está a acontecer, o ProSAVANA não tem tido detalhe na própria 

comunidade, a comunidade não sabe, é obrigada ou alguém chega lá e assina 

invocando o nome dos camponeses56. 

 

Uma das ameaças, segundo destacaram as organizações da sociedade civil e 

associações de camponeses, foi protagonizada pelo então ministro da Agricultura e 

Segurança Alimentar, José Pacheco, durante auscultação pública realizada no dia 12 

Junho de 2015, na cidade de Maputo. Antes de avançar com os pontos da agenda do 

encontro, José Pacheco lançou um aviso prévio e bem claro para os intervenientes, 

apontando que “todas as intervenções no debate devem ser patrióticas” (MOSCA & 

BRUNA, 2015, p. 25-26). Depois do aviso, clarificou ainda José Pacheco, asseverando que 

“não venham aqui com agendas obscurantistas... Estamos firmes nesta missão” (MOSCA 

& BRUNA, 2015, p. 26) e ameaçou “qualquer obstáculo que apareça vamos atropelar e 

passar para a frente” (@Verdade, 2015). 

Por exemplo, afirma-se ainda que esta auscultação pública “foi mais uma 

batalha: de um lado da sala os representantes dos MASA, e dos Governos do Japão e do 

Brasil, e do outro lado alguns camponeses e os representantes das OSC” (@Verdade, 

2015, p. 1). Para Mosca e Bruna (2015, p. 25) a atuação de José Pacheco durante a 

auscultação pública foi “uma manifestação de autoritarismo e ausência de vontade de 

diálogo” (grifos do autor). Os camponeses também se colocaram a fazer alguma 

avaliação em torno da atuação do ministro Pacheco. Por exemplo, um dos 

representantes de camponeses entrevistados assevera que: 

 

Sempre os discursos de Pacheco são discurso que se parece com quem veio 

de outro país trabalhar aqui, parece que não tem irmão. Mesmo no encontro 

que estávamos com ele em Maputo junto com a UNAC ai, os discursos dele 

nós não gostamos. Até se fosse que pedem ao presidente íamos pedir para 

tirar ou demitir o José Pacheco porque ele não tem aquele diálogo de 

irmandade, sempre ele é agressivo. Portanto, esse discurso é um discurso 

ameaçador, é que o nosso governo está ameaçar o seu próprio povo isto é 

que é muito lamentável57. 

 

Por sua vez, Vunjanhe (2014) entende que “a equipe trilateral do ProSAVANA é 

portadora de uma direção e pensamento problemático, perigoso e contra os interesses 

soberanos dos camponeses”. Este programa, além de colocar as organizações da 

sociedade civil a criticarem-se entre si, dividi-as também em duas alas, entre elas, a ala 

«anti-ProSAVANA» e a «pro-ProSAVANA». Regionalmente, ficaram também divididas 

                                                           
56 Entrevista telefônica realizada no dia 16/02/2016.  
57 Entrevista telefônica realizada no dia 15/01/2016. 
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entre as «do Sul» e as «do Norte», se usarmos o rio Save como a linha divisoria. As da 

«ala anti-ProSAVANA», sedeadas a sul do rio Save, são as que defendiam que este 

programa representava um risco ao campesinato e à biodiversidade ao longo Corredor 

de Nacala. Este grupo é composto pela União Nacional de Camponeses, a Associação 

Rural de Ajuda Mútua (ORAM) ADECRU, Justiça Ambiental, Liga Moçambicana dos 

Direitos Humanos, Fórum Mulher, Livaningo. 

Importa destacar que algumas organizações que faziam parte da «ala anti-

ProSAVANA», segundo avançou a Campanha não ao ProSAVANA, desistiram e outras 

acabaram por moderar os seus discursos combativos. Já a «ala pro-ProSAVANA», 

sediada a norte do rio Save, era (como continua sendo) composta por aquelas 

organizações que defendem que é possível a coexistência pacífica entre o agronegócio 

e o campesinato, isto é, que podem juntos partilhar o território, embora impossível de 

materialização devido às contradições geradas pelo modelo de produção proposto. 

Destas organizações, destacam-se: a Plataforma Provincial de Organizações da 

Sociedade Civil de Nampula (PPOSC-N), o Fórum das Organizações Não Governamentais 

do Niassa (Fonagna), o Fórum das Organizações Não Governamentais da Zambézia 

(Fongza) e a Rede das Organizações para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 

Zambézia (Rendeza). 

A cooptação, fragilização, divisão e criminalização das ações de alguns 

militantes de certas organizações da sociedade civil, foi o que caracterizou o processo 

de implementação do ProSAVANA e o Japão, através da JICA com a conivência do 

governo moçambicano, foi em parte o responsável por estas ações. A alegação sobre a 

existência de supostas “terras livres” e “subutilizadas” não passa de um mito (CATSOSSA, 

2017A; MOSCA & BRUNA, 2013). Este programa não considerou a forma como a 

população moçambicana no meio rural se distribui. Também não considerou a forma 

como o modo camponês de fazer agricultura organiza e explora o seu território, 

sobretudo, ao deixar parte da sua terra em pousio. Isso apenas mostra que a tendência 

do ProSAVANA é de querer passar por cima de tudo e de todos, sobretudo, as relações 

sociais preexistentes. Posicionando-se sobre as supostas “terras livres” e 

“subutilizadas”, um dos militantes da ORAM assevera: 

 
Não sei como se diz em termos geográficos, mas se reparares o Corredor de 

Nacala não vai conseguir fazer 5, 6 ou mais quilómetros, sem encontrar lá um 

grupo de pessoas que está a habitar, e é diferente do cerrado brasileiro58.  

 

A UNAC tem o mesmo entendimento em relação a essa questão. Por exemplo, 

um dos seus militantes afirma que: 
Nós até podemos questionar que indicadores utilizaram para elaborarem 

esse dado aí. [Nós] usamos pousio da terra, por exemplo, cultivamos aqui e 

quando sentimos que os rendimentos não estão a dar como devia, deixamos 

e cultivamos noutra área. Então, quando se diz que existe terra livre, eu me 

                                                           
58 Entrevista realizada no dia 16/01/2016. 
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questiono que metodologia foi usada para se elaborar essa informação. Não 

existe essa terra. Em cada 5, 2 km existe alguma machamba de um camponês. 

Agora, quando são ignorados esses elementos, nós ficamos propensos59. 

 

Sem retirar a força exercida pela «Campanha não ao ProSAVANA», o atraso na 

implementação integral do ProSAVANA ao longo do Corredor de Nacala é justificado 

também por falta e/ou inexistência de “terras livres” e/ou “subutilizadas” para a 

expansão da agricultura comercial e/ou de grande escala tal como aconteceu no cerrado 

brasileiro na altura do PRODECER. Por exemplo, quando os executores do ProSAVANA 

tentaram duma forma autoritária implementá-lo, momentos depois viram as terras a 

serem reivindicadas pelos donos consuetudinários – os camponeses. Já que as lutas e 

resistências contra a implementação do ProSAVANA no Corredor de Nacala tinham sido 

internacionalizadas, os executores do ProSAVANA simularam uma aproximação com as 

organizações da sociedade civil e associações de camponeses como forma de sair deste 

braço de ferro. 

Nestas negociações, aos camponeses foram lhes proposto que produzissem 

para o mercado através do esquema de subcontratação, mesmo assim, entraram em 

conflitualidade. Os camponeses representados pelas organizações da sociedade civil e 

associações de camponeses, disseram que queriam autonomia produtiva, que queriam 

usar suas sementes nativas e não impostas pelo ProSAVANA. Este esquema de produção 

proposto pelos executores do ProSAVANA, na verdade, é contraditório. Além de ser uma 

forma indireta de territorialização do agronegócio em territórios camponeses, os 

próprios camponeses, ao se integrarem a este esquema de produção, tornam-se 

subalternos à hegemonia do capital, já que todas as cadeias de produção são também 

controladas por ele. O camponês com este esquema de produção torna-se dependente, 

na medida em que passa a comprar sementes em cada época agrícola, uma vez que as 

sementes em introdução (Organismos Geneticamente Modificados [OGM´s]) apenas 

produzem e não reproduzem. 

A dependência no uso de agroquímicos é outra dependência que o camponês 

sofre ao introduzirem OGM´s em seus territórios. A assimetria de poder, a exclusão dos 

camponeses descapitalizados e a sua posterior marginalização e o seu posterior 

endividamento, são outros aspectos negativos deste esquema de produção. Embora a 

produção subcontrato seja vista pelos executores do ProSAVANA como sendo uma 

forma de promover os chamados ganhos mútuos (win-win em inglês) entre os 

camponeses e o ProSAVANA e também uma solução para a prevenção de conflitos de 

terra, nada garante que isto irá ocorrer. Mesmo que se façam essas “engenharias” como 

forma de garantir a possível coexistência entre o agronegócio e campesinato, a verdade 

é que desde que o capital começou a territorializar-se em áreas tradicionais, os 

camponeses nunca conseguiram administrá-lo politicamente (Fernandes, 2008a), daí 

que os conflitos sociais eclodem no campo. 

                                                           
59 Entrevista realizada no dia 14/01/2016 
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Outro dado importante é que através deste modelo de produção, “o 

empobrecimento dos pequenos produtores e o desemprego estrutural agudizam as 

desigualdades e não resta à resistência camponesa outra saída a não ser ocupação da 

terra como forma de ressocialização” (FERNANDES, 2008a, p. 49). Seria injusto não 

considerar a porta de “ouro” que se abre para Moçambique com este programa, mas a 

verdade é que a experiência do cerrado tida como um “sucesso” e/ou um “milagre”, 

deixa muito a desejar. É verdade que com este programa Moçambique, provavelmente, 

poderá se tornar num dos grandes exportadores de grãos e assim reverter sua balança 

comercial, com mais importações que exportações. É verdade também que haverá um 

desenvolvimento ao longo do Corredor de Nacala, mas afirmar que beneficiará a todos 

como os executores do ProSAVANA professam, significa contribuir com a reprodução de 

falsas crenças. 

O desenvolvimento que provavelmente pode se verificar ao longo do Corredor 

de Nacala com a implementação do ProSAVANA é aquele de sempre, desigual, em que 

enriquece uma minoria e empobrece uma maioria local. É preciso entender que, 

economicamente, o agronegócio é uma atividade concentradora da renda e socialmente 

excludente. O “sucesso” que se fala do PRODECER além de ser uma construção 

ideológica, depende, portanto, do lado em que o ator se posiciona para relatar os fatos. 

É verdade que a modernização do cerrado brasileiro contribuiu significativamente para 

a economia e este é um dado mensurável, pois o Brasil chegou a ser considerado a 

superpotência mundial da soja, mas, em termos socioambientais, existem evidências 

claras de que deixou marcas. 

As entrevistas realizadas dentro do Brasil com vários segmentos sociais, dentre 

eles acadêmicos e congregações religiosas (o caso da CPT- Comissão Pastoral da Terra), 

militantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), não deixam de 

alertar o caminho “perigoso” e “sombrio” que Moçambique está a trilhar com este 

modelo de produção. Os mesmos alertas foram feitos durante a «III Conferência 

Triangular dos Povos», realizada na cidade de Maputo/Moçambique, em Outubro de 

2017, por movimentos sociais brasileiros. As próprias imagens e/ou as paisagens do 

campo brasileiro falam por si, e quem anda por lá consegue ver como é que elas se 

configuram. 

Além das grandes extensões de terras serem “habitadas” por apenas 

monoculturas de soja, milho e cana-de-açúcar, eucaliptos, sem dentro delas vidas 

humanas, o campo brasileiro é também caracterizado por conflitos socioambientais, 

sendo a degradação e destruição da natureza e a luta pela terra, os principais fatores. 

No caso da terra, a luta por este recurso natural tem acompanhado por massacres aos 

povos nativos, sobretudo, indígenas, como se tem registrado recorrentemente na região 

da Grande Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul. Estes dados são, no entanto, 

preocupantes, tendo em conta que se trata do mesmo modelo de produção em 

implementação e não se pode ignorar a hipótese da sua reprodução no Corredor de 
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Nacala. Portanto, vários são os riscos omissos neste modelo de produção proposto para 

o desenvolvimento agrário/agrícola do Corredor de Nacala e é o que veremos a seguir. 

Um representante da CPT (Comissão Pastoral da Terra) apenas disse que “sinto 

pena que o Brasil está exportando os conflitos, acredito que não tem como contornar 

isso”60. O geógrafo brasileiro João Edmilson Fabrini entende que se ProSAVANA for 

implementado como foi concebido, sem dúvidas “tudo caminha para uma reprodução 

dos conflitos existentes aqui, lá no Moçambique”61. Já Bernardo Mançano Fernandes, 

outro geógrafo brasileiro, disse que, “se você me perguntar, Bernardo, qual foi a 

contribuição [do PRODECER] para a população local? Nenhuma contribuição para a 

população local. Para quem foi a contribuição? Para a elite brasileira e para o governo 

japonês”62. Por sua vez, João Edmilson Fabrini entende também que “o PRODECER foi 

um sucesso mesmo, foi um êxito, maravilha do ponto de vista capitalista, [mas] do ponto 

de vista das comunidades, foi uma desgraça63”. 

Importa destacar ainda que, para o Corredor de Nacala alcançar os índices de 

produção e produtividade os quais o ProSAVANA almeja, será necessário empreender 

“um conjunto de técnicas inovadoras, conhecidas como pacotes tecnológicos para 

implementar a modernização” (PESSÔA, 2015, p. 455). Além de o cerrado brasileiro ter 

sido (re)ordenado e padronizado para passar apenas a produzir commodities agrícolas, 

a incorporação dos chamados “novos” pacotes tecnológicos “reestruturou o sistema 

produtivo baseando-se na competitividade do mercado” (Pessôa & Inocêncio, 2014, p. 

17) por forma a “atender os interesses internacionais” (PESSÔA, 2015, p. 445). 

Portanto, por de trás da propaganda sobre o suposto sucesso do PRODECER no 

cerrado brasileiro “[...] esconde-se a longa história profundamente marcada pela 

exploração, opressão, desapropriação e privação de direitos, em um sistema desigual 

com a propriedade da terra cada vez mais concentrada” (CLEMENTS e FERNANDES, 

2013, p. 19). A geógrafa brasileira, Vera Lúcia Salazar Pessôa, destaca que, durante a 

implementação do PRODECER, “muitos agricultores mudaram para a cidade e só um 

tempo depois é que perceberam o valor que as terras da chapada alcançariam com a 

agricultura moderna”64. E alerta: “no caso de Moçambique em que a população 

camponesa é muito maior do que nas áreas da chapada onde o PRODECER se instalou a 

meu ver, a situação tornar-se-á conflituosa”65. Outro impacto negativo do PRODECER 

embora publicitado em Moçambique como sendo um “sucesso”, é a fome que não 

conseguiu acabar no cerrado brasileiro. 

Na vertente segurança alimentar, estudos apontam que o “PRODECER, 

apresentado como uma verdadeira revolução a favor da produção de alimentos, [...] 

resultou em insegurança alimentar e necessidade de compra de alimentos de outras 

                                                           
60 Entrevista realizada no dia 23/09/2015. 
61 Entrevista realizada no dia 23/11/2015. 
62 Entrevista realizada no dia 06/06/2016.  
63 Entrevista realizada no dia 27/11/2015. 
64 Entrevista realizada no dia 9/08/2016. 
65 Entrevista realizada no dia 9/08/2016. 
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regiões” (SCHLESINGER, 2013, p. 45). Importa destacar que este aspecto foi apontado 

ainda por Clements e Fernandes (2013) e pela Justiça Ambiental (JA!) no seu 

pronunciamento sobre o ProSAVANA feito em 2013. Nessa mesma senda, Bernardo 

Mançano Fernandes sinalizou que “o PRODECER foi feito para abastecer o Japão, então, 

não dá para fazer relação com a fome do Brasil”. Destacou ainda que, quem combate a 

“fome no Brasil não é o agronegócio, é o campesinato” e assegurou que “a fome no 

Nordeste só” declinou “quando o governo Lula ampliou o número de assentamentos, 

criou bolsa família e criou o Programa de Aquisição de Alimentos”66. 

Quer dizer que em Moçambique terá que haver programas específicos e 

direcionados para combater a fome. Aliás, as lideranças de camponeses em 

Moçambique adiantam que “não existe espaço para falar de segurança alimentar dentro 

do ProSAVANA se olharmos para a produção de monoculturas67”. É importante destacar 

também que as culturas que estão a ser introduzidas na produção ao longo do Corredor 

de Nacala, pelo ProSAVANA, causam imensas preocupações, pois não são o principal 

alimento dos moçambicanos, no caso soja, milho, algodão e a cana-de-açúcar, embora 

parte dos seus derivados sejam consumidos. Trocar alimentação das pessoas com a de 

animais como é a proposta, seria, no entanto, promover o aprofundamento da fome. 

Sabe-se, portanto, que o milho e a soja em introdução não são sementes 

nativas e ou tradicionais atualmente usadas pelos camponeses locais, mas sim, são 

laboratoriais (algumas transgênicas e outras híbridas), cuja missão é a produção de 

ração animal para alimentar galinhas (frangos). Outro dado importante, é que o milho 

que está em introdução ao longo do Corredor de Nacala com o ProSAVANA não é o 

mesmo que é consumido pelas populações moçambicanas no seu dia-a-dia. Trata-se de 

variedades transgênicas nada saborosas, destinadas à alimentação animal (ver 

SCHLESINGER, 2013). As contradições do PRODECER no cerrado brasileiro não pararam 

por aí. A sua implementação no cerrado brasileiro, além orientar a produção para o 

mercado internacional, criou “ordem para o capital e para a burguesia e desordem para 

a população, o povo e, sobretudo, para os trabalhadores” (SANTOS, 2014, 220). 

Entre outros impactos negativos do PRODECER no cerrado brasileiro diz 

também que além de não ter resolvido a questão da fome e da miséria, ampliou a 

“concentração fundiária e da renda, conflitos sociais pelo uso da terra entre 

camponeses, indígenas e trabalhadores” (SANTOS, 2014, p. 220-221). Os discursos 

desenvolvimentistas usados na “elaboração” do ProSAVANA são apenas uma forma de 

legitimá-lo para depois ser implementado em Moçambique. Os planejadores de políticas 

neoliberais, tal como o fizeram no passado, continuam, em pleno século XXI, a 

“fantasiar” e/ou a “iludir” o mundo ao incorporar o discurso de desenvolvimento 

sustentável em programas de desenvolvimento. O ProSAVANA é exemplo desta 

fantasia. A história, pelo menos até então, revela que a ideologia do desenvolvimento 

sustentável é inviável em termos socioambientais. 

                                                           
66Entrevista realizada no dia 06/06/2016.  
67 Entrevista realizada no dia 16/02/2016.  
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Os idealizadores do ProSAVANA, para minimizar o desmatamento e/ou 

impactos negativos sobre a biodiversidade, dizem que pretendem usar códigos de 

conduta internacional voluntário atrelado às boas práticas que, na realidade, em outra 

linguagem, seriam os Princípios de Investimento Agrícola Responsável (PIAR). Os PIAR 

são também usados muitas das vezes para “desviar as críticas e negar qualquer atitude 

errada, quando surgem problemas” (Funada-Classen, 2013b, p. 64) e o ProSAVANA não 

foge desta farsa. Pessôa (2015, p. 443) afirma também que o capital recria estes 

discursos por forma a “minimizar as críticas feitas pela sociedade civil, pelas 

organizações não governamentais e religiosas e também pelos sindicatos de 

trabalhadores rurais, à forma como os acordos são elaborados”. É o que se verificou em 

Moçambique, pois tanto a UNAC e a Justiça Ambiental apareceram a criticar o 

ProSAVANA, mas momentos depois, a emergirem discursos apontando que o 

ProSAVANA seria constituído por dois “capitalismos”, entre eles o “capitalismo verde” e 

“capitalismo social”, daí a ideia de “promover o desenvolvimento sustentável e 

inclusivo” usando os PIAR. Por sua vez, Zommers (2013, p. 34) reitera que “mesmo se os 

investidores aderirem os princípios ou aceitarem as novas regras, esses princípios não 

podem ser impostos a todo o setor e não se poderá evitar que os investidores façam o 

que querem”. 

Os idealizadores do ProSAVANA ao usar os “PIAR”, a ideia era para contornar 

os possíveis desastres socioambientais em Moçambique (como, por exemplo, a 

expropriação de terras, a destruição e degradação da biodiversidade, entre outros 

aspectos) tal como ocorreu no cerrado brasileiro durante a implementação do 

PRODECER. A verdade é que os tais PRAI´s não são 100% eficazes, pois eles “são apenas 

princípios voluntários e não incluem qualquer tipo de regulamentação obrigatória que 

proteja os agricultores locais” (FUNADA-CLASSEN, 2013b, p. 64). É preciso entender que 

os PIAR são uma recriação do capital ocorrida nesta primeira metade do século XXI. Ao 

recriar os PIAR, o capital tem o “medo de machucar a sua imagem e o bom nome” 

(Zoomers, 2013, p. 34), por isso, sempre que se implanta num determinado território, 

se apresenta como um “santinho”, tudo por forma a “fascinar” os povos do lugar, 

escondendo assim o seu lado oculto e cruel, enfim, suas contradições. 

Diante deste modelo de produção, a marginalização dos camponeses das suas 

terras e a degradação do ambiente são os aspectos inevitáveis. A ampliação das áreas 

de produção por parte dos produtores, de qualquer das formas, implicará a agressão da 

natureza, isto é, o desmatamento no Corredor de Nacala. Por isso, a ideia de que o 

ProSAVANA será “amigo” do ambiente (e do sujeito) é apenas um mito. Desde que este 

modelo de produção se implantou pelo menos já demonstrou que de responsável ele 

não tem nada. No cerrado brasileiro, segundo estudos de casos analisados, intensificou-

se o processo de devastação que vem ocorrendo desde a década de 70, com o advento 

da revolução verde, e poderá transforma-se num deserto (Clements & Fernandes, 2013). 

É preocupante ver que, enquanto de um lado se chama atenção ao próprio ser humano 

para mudança de atitude, sobretudo, por forma a ter ações cada vez mais protecionistas 
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para com a natureza, do outro, estão os políticos a desenharem políticas de 

desenvolvimentos que são uma ameaça à natureza e ao próprio homem, como é o caso 

do ProSAVANA. 

Os códigos de conduta que os executores do ProSAVANA em Moçambique 

pretendem usar não especificam as ações que poderão ser empreendidas para não 

ocorrer o processo de “pilhagem” dos recursos naturais que são vitais para as 

comunidades ao longo do Corredor de Nacala. Apenas, eles dizem, por exemplo, que a 

ideia que se pretende com elas é “educar” e/ou conscientizar o capital como se algum 

dia ele fosse educado e consciente de que as suas práticas são um atentado à 

humanidade. Quando se fala de “investimento responsável” atribuindo essa 

responsabilidade ao capital, dá indicação que ele [o capital] alguma vez já foi 

responsável. É o que os executores do ProSAVANA pretendem transmitir a sociedade 

com a ideia dos PIAR.  A questão que se coloca é: como fazer com que o capital que entra 

com o ProSAVANA em Moçambique seja responsável e educado, que tenha consciência 

de que as suas ações são uma maldição para a humanidade? 

Este, além de ser o principal paradoxo e/ou paradigma do ProSAVANA em 

Moçambique, é também um dos grandes principais desafios que os executores deste 

programa têm pela frente. O discurso segundo o qual o ProSAVANA vai gerar muitos 

postos de empregos, precisa ser questionado, pois o agronegócio não é essa maravilha. 

A expansão do agronegócio no campo vem gerando uma agricultura sem agricultores. 

Este modelo de produção desenvolveu tecnologias em que uma máquina faz todos os 

trabalhos que o homem fazia no campo, entre elas semeadoras, colhedeiras, 

pulverizadoras. A limpeza dos espaços produtivos (abertura de novas lavouras), a 

correção dos solos, é feita também através de máquinas. 

Como presenciamos no Brasil, sobretudo, na região de Dourados-MS, numa 

área de cerca de 1600 hectares de terras apenas três pessoas encontravam-se a 

trabalhar, colhendo o milho usando máquinas agrícolas. E se em Moçambique numa 

extensão de cerca de 0,5 a 1 ha, por exemplo, trabalha uma família inteira composta em 

média por 6 agregados familiares, às vezes com o apoio de seus familiares, qual é a 

probabilidade destas permanecerem nas suas machambas (campos agrícolas) caso estas 

máquinas entre em seus territórios? É preciso destacar também que com o avanço do 

agronegócio no campo, o trabalho assalariado tende a escassear em vista do uso de 

maquinarias no processo produtivo. 

A convivência entre agronegócio e a pequena produção familiar é também 

outro mito que está dentro do ProSAVANA, pois, na prática não existe essa relação, 

embora tenhamos alguns “acólitos” desta velha falácia (FINGERMANN, 2013). O próprio 

Brasil até então não consegue resolver os conflitos sociais resultantes do avanço deste 

modelo de produção e como resultado, as disputas territoriais caracterizadas por luta 

de terra, não param de ser travadas. Outro motivo de conflito entre o agronegócio e o 

campesinato é o agrotóxico. O caso de uso do agrotóxico nas lavouras não é discutido e 

nota-se um vazio dentro do Plano Diretor do ProSAVANA. Os executores do ProSAVANA 



118 
 

nunca vieram ao público explicar se haverá ou não o uso de agrotóxicos (e outros 

produtos químicos) durante a expansão deste programa ao longo do Corredor de 

Nacala. 

Mas, pela lógica deste modelo de produção proposto, acreditamos que serão 

produtos químicos no processo produtivo. Esta é outra contradição do agronegócio por 

onde se territorializa. O uso de agrotóxico nas lavouras tem sido criticado pelo fato de 

estar a contaminar não só os lençóis freáticos, destruir a natureza, mas também levar à 

morte a humanidade no seu todo. São várias doenças que têm sido apontadas, como 

resultado do uso excessivo e intensivo do agrotóxico. A contaminação pelo agrotóxico, 

não apenas direta, sobretudo, pela exposição no processo de pulverização das lavouras, 

ela é também indireta, sobretudo, pelo consumo de produtos contaminados pelo 

agrotóxico. 

Os problemas de saúde relacionados ao agrotóxico são uma realidade e as suas 

sequelas na saúde humana também são um dado tangível e no Brasil por onde sai o 

ProSAVANA, as denúncias têm sido feitas tanto por acadêmicos (Neto, 1982), como por 

movimentos sociais. Entre os problemas que depois geram patologias, está a 

contaminação do leite materno e também o câncer. É por isso mesmo que verificamos 

nos dias atuais a «Campanha não ao ProSAVANA» a combater frontalmente a entrada 

de Organismos Geneticamente Modificados (OGM´s) e também as sementes híbridas 

em Moçambique, pois entende que é um mal para a saúde pública e para a 

biodiversidade. Porém, as críticas das organizações da sociedade civil e de ligas de 

camponeses não são infundadas mentiras e/ou mesmo conspiração como os executores 

do ProSAVANA alegam. 

Consideramos que há questões que estão a ser ignoradas pelos executores do 

ProSAVANA, no lugar de aceitá-las como contribuições. Portanto, a leitura do próprio 

campo brasileiro leva-nos a dizer que é inevitável a não replicação dos conflitos em 

Moçambique. É preciso compreender que o agronegócio embora nos dias atuais 

intensifique a (sua falsa e enganosa) publicidade como acontece no Brasil, que o “Agro 

é Pop”, “Agro é Tech”, “Agro é Tudo”, só para citar alguns exemplos, esta é mais uma 

das recriações fascinantes do capital nesta primeira metade do século XXI. Cá entre nós 

sabemos que o agronegócio não é tudo isso, ele é uma verdadeira maldição para a 

humanidade, as suas práticas demonstram essa contradição. É preciso entender que 

tanto o progresso como o desenvolvimento sustentável que o ProSAVANA diz pretender 

promover em Moçambique, incluindo a atual publicidade do agronegócio 

anteriormente destacada, fazem parte do inacabado processo de ideologização do 

social. 

Por característica, o agronegócio precisa publicitar-se para alcançar mais gente, 

senão ninguém compra os seus produtos e a televisão tem sido o seu principal meio. É 

através de ideologias construídas por ele mesmo, que lhe fazem prosperar e capturar 

mais territórios para se implantar. Por isso, o discurso desenvolvimentista do 

ProSAVANA não vem ao acaso, ele é parte deste processo inacabado de construção 
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ideológica que o capital tem empreendido. Apenas nos resta concordar com o 

argumento de (PESSÔA, 2015, p. 456) segundo o qual, embora o ProSAVANA mostre 

uma “preocupação com a questão ambiental, com as populações residentes, com a 

segurança alimentar [...] sabemos que não é tarefa simples conciliar esse tripé no 

processo de desenvolvimento capitalista no campo”. 

O fim do PRODECER no cerrado brasileiro foi “inglório”, embora tido por muito 

tempo como um “sucesso” pelas elites brasileiras e como um “milagre” pelas elites 

japonesas, discursos reproduzidos pelas elites moçambicanas em seu território após o 

ProSAVANA implantar-se. O PRODECER não só significou uma “combinação 

contraditória e desigual da expansão agricultura capitalista” (OLIVEIRA, 1999 citado 

por PESSÔA, 2015. p. 448, grifos do autor), como também “uma frustração financeira 

[...] 650 produtores abrigados hoje [2001] devem R$500 milhões aos bancos (ZANATA, 

2001, citado por PESSÔA, 2015, p. 488, grifos do autor), provenientes do PRODECER III. 

No PRODECER II “ao que tudo indica a dívida bancária dos produtores [...] estaria 

estimada em cerca de R$ 400 milhões de reais” (SANTOS, 2014, p. 198-199, grifos do 

autor). Podemos questionar, como é que o ProSAVANA vai articular para que o mesmo 

desastre financeiro não ocorra em Moçambique? 

 

Apontamentos finais 

 

Depois de feitas as análises, podemos dizer que as contradições do capital são 

multifacetadas por onde se implanta e os impactos negativos gerados por ele, também 

são um dado tangível. É preciso compreender que os fenômenos de apropriação e de 

destruição da natureza são parte das contradições geradas pelo capital por onde se 

implanta. Neste processo, associa-se outro fenômeno, neste caso o cercamento das 

comunidades locais a vários níveis. Porém, a apropriação da natureza aliada ao 

cercamento das comunidades rurais tem impactos sociais negativos, porque inibe as 

pessoas a terem acesso à parte dos recursos naturais contidos para a sua sobrevivência. 

Outro problema que pode ser apontado é a destruição da natureza no processo 

de implantação do capital num determinado território. A destruição da natureza além 

de provocar constantes danos ambientais, este processo tem levado também à redução 

de alternativas de sobrevivência (e/ou de existências) para milhares de famílias rurais. 

Por isso, não se pode falar de desenvolvimento sustentável e inclusivo, pois a 

sustentabilidade deste desenvolvimento apenas tem estado a beneficiar próprio capital 

e não para as comunidades rurais como o discurso desenvolvimentista aponta. No caso 

de Moçambique, os fenômenos aqui arrolados são uma realidade e o Corredor de 

Nacala tem sido o principal palco. 

Como vimos ao longo do corpo deste trabalho, várias empresas agrícolas, além 

de se apropriarem da natureza e de destruí-la, têm estado também a cercar centenas 

de famílias rurais, muitas delas dependentes dos elementos naturais contidos na própria 

natureza para a sua sobrevivência. Em quase todo o território moçambicano e no longo 
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do Corredor de Nacala em particular, os conflitos sociais e a disputa dos territórios por 

onde o capital já se implantou são uma realidade. 

Algumas organizações da sociedade civil e associações de camponeses têm 

estado a empreender esforços por forma a reverter a atual situação marcada pela 

apropriação e destruição da natureza, que por sua vez, tem gerado impactos negativos 

para a biodiversidade. Destas organizações da sociedade civil, podemos destacar as 

ambientalistas, com destaque para a Justiça Ambiental (JÁ!) e a Livaningo. Já entre as 

associações de camponeses destacam-se a União Nacional de Camponeses (UNAC) e a 

Ação Acadêmica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU). O 

ProSAVANA, programa que dá acesso ao agronegócio brasileiro, não foge desta lógica 

capitalista caracterizada pela apropriação e destruição da natureza. 

O ProSAVANA deve ser visto como parte da atual geopolítica mundial da 

questão agrária, caracterizada pela expansão global do capital que tem levado à 

apropriação dos territórios comunitários (com destaque para terras). O ProSAVANA, 

além de ser um programa destrutivo, é promotor da destruição da natureza, na medida 

em que vai exigir que a produção seja feita em grandes extensões de terras. Neste 

processo, os produtores que se integrarem a sua lógica de produção, terão que 

expandirem as suas áreas por forma a alcançar altos níveis de produção e 

produtividades. Por isso, é impossível falar do “desenvolvimento sustentável e inclusivo” 

dentro do ProSAVANA, uma vez que se trata de um modelo voltado para o agronegócio 

onde a destruição da natureza é inevitável durante o processo produtivo. 

Este fato levam-nos a concluir que Moçambique, ao aceitar a implementação 

do ProSAVANA em seu território, está se colocar refém de si mesmo na medida em que 

os níveis de destruição ambiental são elevados. Os conflitos sociais pelo uso dos 

territórios (e da natureza), também são inevitáveis no processo de implantação do 

capital, por isso, não se pode descartar a possibilidade destes ocorrerem durante a 

implementação do ProSAVANA ao longo do Corredor de Nacala. Por isso, entendemos 

que com este modelo de produção, Moçambique corre o riso de produzir comunidades 

“sem-terra” e “sem-teto” em seu território, pois a expropriação e expulsão das pessoas 

do campo é característica deste modelo de produção proposto para o desenvolvimento 

agrícola do Corredor de Nacala. 

Porém, quem garante a sustentabilidade territorial e ambiental é o 

campesinato (praticado pelos camponeses ao longo do Corredor de Nacala) e não o 

agronegócio que entra com o ProSAVANA. É por isso que o campesinato é tido como 

sócio-biodiversidade e isto se deve ao fato de estar preocupado com a preservação da 

natureza a sua volta. Os camponeses têm a noção dos impactos negativos da destruição 

da natureza, pois isto impacta diretamente as suas vidas, pelo fato destes utilizarem os 

elementos naturais contidos na própria natureza para a sua sobrevivência. 

Contundo, se Moçambique quer alcançar o desenvolvimento sustentável e 

inclusivo, não será pelo ProSAVANA, mas sim, pela agricultura de base camponesa que 

é praticada pelos camponeses ao longo do Corredor de Nacala. É importante destacar 
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também que o ProSAVANA vai apenas enriquecer uma minoria, neste caso a elite (local 

e a de fora) e a pequena burguesia rural que está em constituição e não aos camponeses 

locais, que na sua maioria são descapitalizados. A ideia de que o ProSAVANA vai gerar 

emprego para muitos moçambicanos é apenas um dos mitos que pretende ser 

reproduzido em Moçambique, pois com ele surge apenas uma agricultura sem 

agricultores, na medida em que não emprega muita gente em face da introdução de 

“novas” tecnologias no processo produção. 

O agronegócio não é e nunca foi pela segurança alimentar e muito menos pela 

soberania alimentar, pois ele sempre foi orientado para a produção de mercadorias. 

Quem produz comida de qualidade para o consumo humano é a agricultura (de base) 

camponesa (o campesinato), pois sim, esse é que está preocupado com a saúde pública 

e interessado em garantir a segurança e soberania alimentar. Para finalizar, o 

ProSAVANA não é a solução para os problemas dos moçambicanos, sobretudo, a fome, 

mas sim, é a solução dos problemas do Japão e de outros países que necessitam dos 

produtos que serão produzidos ao longo do Corredor de Nacala.  
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Capítulo 6 

 
CARTOGRAFIAS DAS GENTES DO PANTANAL 

 

Mara Aline Ribeiro 

 

 

O Pantanal é uma grande planície alagada com cerca de 138.000 quilômetros 

quadrados, distribuídos entre o Brasil, nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato 

Grosso, o Paraguai e a Bolívia. Devido à extensão do Pantanal, optou-se por delimitar 

espacialmente a pesquisa entre os pantanais do Abobral e do Aquidauana (Figura 01), 

considerando elementos como a proximidade da BR 262, a instalação de pousadas às 

margens da Estrada-parque Pantanal e o fluxo de trabalhadores e turistas na região. 

 

 
Figura 01: Delimitação espacial da pesquisa, Pantanal do Abobral e Pantanal do Aquidauana. 

Fonte: AYRES, M. F. 

 

O Pantanal está dividido em fazendas, propriedades rurais onde, até meados 

do século XX, se praticava, em sua maioria, unicamente a pecuária extensiva de corte.  

A economia na porção sul do Pantanal se mantém baseada no criatório de 

rebanho bovino, com uma tradição de mais de duzentos anos nessa prática. O período 

reconhecido como a “crise da atividade pecuária” (entre 1980 e 1990), levou os 
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fazendeiros a vislumbrarem formas alternativas de complementação dos lucros, entre 

elas, a atividade turística se destaca. Nas últimas décadas do século passado, a região 

passou por transformações em sua forma e função, com a inserção do turismo e a 

modernização da pecuária. 

Atualmente, a reorganização espacial do Pantanal abrange imóveis rurais com 

funções especificamente pecuárias ou turísticas, assim como aqueles onde o espaço é 

compartilhado com o turismo e a pecuária em um mesmo local.  

Os novos rumos da produção promoveram a entrada de diferentes sujeitos no 

universo pantaneiro, alterando a cartografia local. 

Assim é possível constatar que o Pantanal, enquanto uma área valorizada 

mercadologicamente, é fruto das mudanças nas formas de produção. As transformações 

econômicas, visíveis e invisíveis, pelas quais o Pantanal está passando desde a década 

de 1970, com a inserção da atividade turística e a modernização da pecuária, 

reestruturam as relações sociais, culturais e com a natureza, revelando “outras 

cartografias” no reordenamento territorial. 

A compreensão de cartografia nesse estudo será para além da “leitura e 

interpretação” de mapas, partirá do conceito desenvolvido por Jörn Seemann (2005) no 

livro A Aventura Cartográfica, que analisa a cartografia “[...] como uma forma de saber, 

uma construção cultural e não apenas o resultado de um conjunto de técnicas e 

normas”. 

A partir da ideia do vivido foi possível estabelecer o objetivo do texto: 

“Compreender o processo de construção da cartografia do Pantanal pelas gentes 

pantaneiras” e, para direcionar os caminhos a serem percorridos, o trabalho se 

respaldou em autores como Smith (1988), Harvey (2005), Santos (2010 e 2008), Porto 

Gonçalves (2006), Souza Santos (2010). As especificidades da cartografia e do Pantanal 

foram subsidiadas teoricamente por Seemann (2008), Kozel (2013), Ribeiro (2015), 

Banducci (2007), Araújo (2006), Vargas (2010), dentre outros.  

O método de aplicação da pesquisa partiu do princípio da observação e do 

levantamento de dados por meio de entrevistas estruturadas, coletados diretamente 

em campo, interpretados e analisados qualitativamente à luz da Geografia e de 

diferente saberes, tais como, a Sociologia, a Antropologia, a História, entre outros. 

 

Desenhando os viveres das gentes pantaneiras... 

 

As gentes pantaneiras foram definidas neste estudo como todas as pessoas que 

vivem e produzem no Pantanal, e que, independente da origem, formam a cultura 

pantaneira. São homens, mulheres e crianças envolvidos diariamente na construção, 

reconstrução e ressignificação da cartografia do Pantanal.   

Caracterizadas como pessoas de viveres simples, a história das gentes 

pantaneiras é calcada por relações sociais e profissionais no âmbito familiar. Até a 

primeira metade do século passado, o cotidiano de homens e mulheres que 
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trabalhavam nas fazendas sempre esteve relacionado à lida com os animais. Os cuidados 

com o rebanho cabiam aos homens, os chamados peões ou vaqueiros, as mulheres se 

responsabilizavam pelos afazeres domésticos da casa da família e da casa dos patrões e 

pela preparação das refeições ricas em proteína animal, para sustentação física dos 

peões durante o trabalho no campo, constituída basicamente de carne, arroz, feijão e 

mandioca. 

Os avanços tecnológicos, sobretudo de comunicação, inseriram o Pantanal e 

suas gentes no mercado internacional, atendendo a um apelo por áreas naturais. 

Concomitantemente a esse tipo de apelo, habitantes dos países, principalmente do 

hemisfério norte, estavam em processo de reencantamento pela natureza e localidades 

com atrativos turísticos em ambientes naturais, como o Pantanal, atraíam visitantes e 

começaram a ser valorizados pela apropriação do mercado turístico. 

Nesse contexto, a atividade turística começou a despontar como uma 

alternativa de renda no Pantanal, acompanhando a demanda mundial pelo turismo 

desde os anos de 1960. Krippendorf (2000) assevera: 

 
A partir dos anos 60, o turismo se desenvolveu num passo desenfreado, com 

euforia geral. Um crescente número de países, de regiões e de empresas 

tentava apoderar-se de um filão dessa suposta mina de ouro. Para todos, a 

empresa turística representava a grande oportunidade, o meio bem merecido 

de compensar todos os anos de guerra e de crise, a possibilidade tão esperada 

de iniciar, enfim, o desenvolvimento econômico e obter vantagens com o 

estímulo que significavam as divisas estrangeiras (KRIPPENDORF, 2000, p. 95-

96). 

 

A prática turística no Pantanal, ditada pela ordem mundial, despontou como 

uma possibilidade de expansão da capacidade produtiva e aumento dos lucros para os 

fazendeiros, os quais transformavam parte de suas terras, (de mil a dois mil hectares), 

em produto turístico, uma vez que “No capitalismo a apropriação da natureza e sua 

transformação nos meios de produção ocorre, em princípio, em escala mundial” (SMITH, 

1998, p. 88). Assim, a atividade turística é uma das responsáveis pelas alterações nas 

formas de produção do espaço pantaneiro. 

As novas configurações cartográficas no território pantaneiro estão vinculadas 

às mudanças na produção e no consumo do Pantanal impostas pelo capital, ditadas pela 

economia mundial a partir do processo de globalização. 

Esse processo conduziu ao redesenho da cartografia do Pantanal, a partir de 

uma construção social, reunindo aspectos imaginários, históricos, ideológicos, culturais, 

signos, percepções, que, aliados ao cotidiano pantaneiro do trabalho, do lazer e da 

tecnologia, dão origem à cartografia a partir do viver e da prática cotidiana de homens, 

mulheres e crianças individualmente e/ou em grupo, ao construírem os mapas mentais. 

Para Kozel (2009), mapa mental é: 
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[...] uma forma de linguagem que relata o espaço vivido representado em 

todas as suas nuances, cujos signos são construções sociais. Eles podem ser 

construídos por intermédio de imagens, formas, sons, odores, sabores, 

porém seu caráter significativo prescinde de uma forma de linguagem para 

ser comunicado (KOZEL, 2009, p. 01). 

 

A cartografia do Pantanal é construída e reconstruída por diferentes elementos, 

tanto sociais quanto naturais, tais como, sociais: trabalho, lazer, pontes, estradas, sede 

das fazendas, pousadas, cultura, amores, pessoas, tecnologia, ciência, empresas 

(turísticas e pecuárias), capital, globalização, dinheiro (aquele dinheiro despótico, 

invisível, que tudo pode, a que Milton Santos se refere); naturais: animais, plantas, rios, 

vegetação, ciclos de cheias e vazantes, espetacularização da natureza, logo, tudo e todos 

produzem cartografia. 

Esses elementos possuem um significado cartográfico no Pantanal, 

denominados por Bonnemaison, (2002) de geossímbolos - imagens, gradativamente, 

construídas a partir das experiências que revelam as percepções do espaço, ou seja, a 

cartografia. O entrevistado E1868 materializa a árvore como um geossímbolo: 

 
Aqui (no Pantanal) não adianta cê69 tê inglês excelente, não adianta cê sê 

formado em turismo porque aqui não funciona a teoria, a prática é muito 

diferente. Cê tem que ter a bússola, o GPS na cabeça. Se um desses cara (os 

colegas de trabalho) caí de paraquedas no meio do Pantanal, vem pará aqui. 

Eles conversavam, entre eles, assim: “Não tem aquela árvore? Vira depois da 

árvore, ou passa duas árvores depois da porteira e cê já chega”, parece que 

eles tão na cidade, dando o nome das ruas e das esquinas onde tinha que virá. 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram elencadas quatro categorias para 

análise cartográfica: os rios, os medicamentos, o lazer e as relações amorosas. Todos 

são elementos norteadores da nova cartografia do Pantanal, construída pelas gentes 

pantaneiras ao atribuírem, a eles, diferentes valores sociais, simbólicos e de 

pertencimento.  

Das brincadeiras de infância ao sustento da família, o significado e as 

representações do rio se transformaram em produto turístico a ser comercializado.  O 

entrevistado E36, nascido no Pantanal, relatou sobre a representatividade do rio na 

infância e nos dias atuais: 

 
Eu nasci na beira do Abobral e me criei na beira do Miranda, ali eu e meus 

irmão brincava, pescava, nadava. Pra mim o rio Miranda é tudo. Porque tudo 

o que eu tenho veio dele, comprei minha casa, criei meu filho; mostrando os 

jacaré pros turistas ou quando eu era piloteiro pescando. Tudo veio do rio, 

ele é praticamente minha vida. Hoje o rio deixou de ser a estrada e passou a 

                                                           
68Foi atribuído um código para cada entrevistado para preservar a identificação: Ex: "E01" corresponde à 
primeira pessoa entrevistada. 
69As falas dos entrevistados receberam transcrição literal. 
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ser uma fonte de exploração por parte dos empresários. A galinha dos ovos 

de ouro para os empresários. Mas eles acabam matando a galinha também, 

do jeito que tá, tão matando a galinha (E36). 

 

Os rios possibilitam a participação da comunidade no novo ordenamento 

econômico do Pantanal - o turismo. Gradativamente, a função do rio foi ressignificando 

a paisagem pantaneira e se transformando em produto turístico a ser comercializado. 

De acordo com Luchiari (1999):  

 

A atratividade dos lugares turísticos (paisagens naturais ou construídas 

historicamente) precisa ser constantemente vendida, então, ela é 

constantemente recriada, ou melhor, padronizada em estilo, estética 

e atendimento. Os próprios serviços relacionados ao turismo 

produzem um novo fluxo de relações entre os sujeitos envolvidos 

(LUCHIARI, 1999, p. 131-132). 

 

Os homens, as mulheres e as crianças se relacionam com o rio como um 

elemento da natureza, responsável pela sobrevivência econômica da população 

autóctone. 

O avanço do capitalismo no Mundo Moderno, o processo de globalização, o 

reordenamento territorial, a tecnologia, o desenvolvimento do turismo, a modernização 

da pecuária, a entrada de novos sujeitos, ou seja, o novo ordenamento que está 

acontecendo no Pantanal desde as últimas décadas do século passado e, sobretudo, a 

transformação na relação com a natureza, são condutores das novas concepções sobre 

os rios.  

Os pantanais do Abobral e do Aquidauana localizam-se cerca de 200 km das 

cidades mais próximas e mantêm em média 30 km de distância entre as fazendas. O 

distanciamento das cidades, aliado aos saberes tradicionais dos indígenas, primeiros 

habitantes do Pantanal, desenvolveram nas gentes pantaneiras conhecimentos sobre a 

aplicabilidade de plantas consideradas medicinais para o tratamento de diferentes 

enfermidades, da dor de barriga às doenças respiratórias. “No mato tem remédio para 

tudo”, garante E35 em entrevista.  

A comunidade pantaneira, por décadas, fez uso de medicamentos caseiros. O 

índio pantaneiro E36 relembra os medicamentos usados pelos avós e pelos pais:  

 
Meu pai dava prá gente banha de capivara com mel de abelha. Acontecia uma 

reação. Como é muito forte os dois, as crianças toma e nas primeiras semanas 

estoura um monte de feridas no corpo todo. Aquilo inflama e fica tipo uma 

aguinha saindo prá todo lado, fica horrível, depois que sara. Depois de uma 

semana cicatriza tudo. Aí se você sofrê um corte, em três dia tá cicatrizado, é 

tipo uma vacina. É o princípio da vacina. Os primeirodia dava até diarreia 

(E36). 
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Nos dias atuais, o medicamento caseiro é utilizado em pequena escala. A 

diminuição no uso das plantas medicinais e o aumento no uso de medicamentos 

industrializados podem ser atribuídos ao processo migratório cidade campo, ao avanço 

da urbanização e à chegada de sujeitos de diferentes culturas no Pantanal. Para Oliveira 

Neto: 
Com a industrialização promovida pelo capitalismo e com a apropriação 

parcial, por parte de toda a sociedade por ela propiciada, a cidade explode e 

a urbanidade torna-se referencial para a humanidade. O indivíduo passa a ter 

as mesmas aspirações, independentemente de morar na cidade ou no campo. 

Ele é urbano em seu modo de produzir, de consumir, de pensar, de sentir, 

enfim, em seu modo de vida (OLIVEIRA NETO, 1999, p. 36-37). 

 

Os chás e garrafadas (soluções produzidas artesanalmente com ervas 

medicinais), por não serem comprovados cientificamente, progressivamente perderam 

espaço no cotidiano pantaneiro para os remédios industrializados, em função do 

domínio do paradigma técnico científico sobre a comunidade local.  

As gentes pantaneiras entrevistadas foram unânimes em atribuir o uso dos 

remédios “da farmácia” às informações recebidas pela televisão, pela internet e pelos 

turistas.  

Nesse sentido, é importante considerar a existência, no mundo moderno, de 

uma espécie de reconhecimento da indústria química farmacêutica, “garantindo” a 

qualidade ao medicamento. Trata-se da ideia de desenvolvimento relacionado à técnica 

e ao lucro. As palavras de Smith (1998) referenciam a engrenagem da indústria 

farmacêutica: 

 
A produção capitalista (e a apropriação da natureza) é acompanhada não pela 

satisfação das necessidades em geral, mas pela satisfação de uma 

necessidade em particular: o lucro. Na busca do lucro, o capital corre o mundo 

inteiro. Ele coloca uma etiqueta de preço em qualquer coisa que ele vê, e a 

partir desta etiqueta de preço é que se determina o destino da natureza 

(SMITH, 1998, p. 94). 

 

Os remédios caseiros não correspondem aos hábitos urbanos, nas palavras de 

E35 “é coisa de gente do mato”. A utilização das plantas medicinais pode caracterizar 

um descompasso com as práticas urbanas impostas pelo mercado e chega a ser motivo 

de desqualificação do remédio caseiro entre eles.  

O medicamento transformado em mercadoria - industrializado - tem 

comprovação científica em contraponto às plantas caseiras. Trata-se da primazia da 

ciência, na qual o conhecimento científico e o lucro comandam o mercado em escala 

global.  

O lazer é um dos elementos da análise cartográfica que, também, está sendo 

redesenhado no Pantanal. Para Lefebvre (2001): “Entre os elementos do sistema de 
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valores, indicamos os lazeres ao modo urbano, os costumes, a rápida adoção das modas 

que vêm da cidade” (LEFEBVRE, 2001, p. 19). 

A simplicidade das brincadeiras infantis, da produção de brinquedos artesanais 

- construídos com frutas, sementes e palitos de madeira, bonecas de pano, carrinhos de 

madeira -, do banho de rio, das histórias e dos causos contados nos galpões das 

fazendas, que permeavam o imaginário infantil, progressivamente foram substituídos 

por brinquedos industrializados, jogos eletrônicos, bonecas falantes, super-heróis e 

desenhos animados, acompanhados pela televisão. Em depoimento, E29 relembra a 

infância na fazenda “Sabe o que fazia apaixonar, eu e aqueles que foram criados lá? 

Quando a gente era criança, seis, sete, oito anos, nós vivíamos no galpão com os 

empregados. Meus heróis infantis eram os peões, os vaqueiros (...)”. 

O galpão das fazendas, onde os peões se reuniam no final da tarde, era um 

atrativo para os adolescentes. Nessa idade, os meninos começavam a trabalhar no 

campo, período considerado de aprendizagem, e integrar-se à turma da “cantoria” e dos 

“causos” no galpão garantia-lhes aceitação no grupo. Ao longo do tempo, essa prática 

se perdeu, assim como “Perdeu-se também a faculdade de escutar, dispersou-se o 

grupo de escutadores” (BOSI, 2001, p. 88).  

No novo século, os galpões das fazendas passaram por um processo de 

ressignificação, pois também servem ao turismo, tanto como atrativo turístico, quanto 

como apoio logístico. 

A cartografia da rotina de uma criança pantaneira, em idade escolar, nos dias 

atuais reproduz a infância na cidade, ou seja, escola em um período do dia, tarefa escolar 

para cumprir em outro, programas infantis na televisão e, em alguns casos, jogos 

eletrônicos, esporadicamente pescam com os pais na beira do rio. Ao questionar uma 

menina pantaneira de seis anos, sobre a sua brincadeira favorita, rapidamente veio a 

resposta: “Joguinho no computador”.  

Nesse universo em transformação, as relações amorosas também se 

ressignificaram com a inserção do turismo no Pantanal e com a chegada de outros 

sujeitos. Sessenta e três por cento dos entrevistados, todos do sexo masculino, 

afirmaram terem se envolvido emocionalmente com turistas brasileiras ou estrangeiras. 

Desse montante, doze por cento formaram suas famílias ou tiveram filhos de 

relacionamentos com turistas de outras cidades ou países. O jovem E21 manteve um 

relacionamento amoroso com uma turista espanhola e teve uma filha. “Tenho dois 

filhos, um casal. Um tem dez, a outra tem onze. Um mora em Campo Grande com a mãe 

e a outra mora na Espanha com a mãe, em Málaga”. O senhor E25 se casou com uma 

turista, atualmente ela mora em Miranda com o filho do casal: 

 
Ela veio de São Paulo. A gente se conheceu, aí ela pegou o meu endereço, 

telefone lá da fazenda e perguntou se podia me ligar. Aí ela me ligava, 

escrevia cartas e eu ficava assim com um pé atrás. Aí a gente manteve 

bastante contato e ela que me pediu em namoro, isso foi em 2001 e depois a 

gente se casou em 2004. 
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Normalmente, as uniões se restringiam a núcleos próximos, com raras exceções 

havia o casamento entre filhos de patrões e empregados, ou seja, entre classes sociais 

distintas porque as famílias tinham muita resistência a esse tipo de relacionamento. O 

entrevistado E11-02/11 relata sobre o casamento dos pais: 

 

Papai era peão, ele roubou mamãe. Minha mãe era filha do fazendeiro e ele 

era de família pobre na beira do rio. Como o fazendeiro jamais deixaria se 

casá (...). Um dia ele roubou a moça, pôs na garupa e foi embora pra beira do 

rio. Depois de uns dias os dois voltaram. Chegaram quase de afrouxá revolver 

pra atirá, mas ela disse: ‘Se você matá ele.... já tô com ele, já tô casada’. Hoje 

ela tá com 86 anos. 

 

Na cartografia do Pantanal as fotografias, os desenhos, as leituras, as conversas, os 

causos, os mapas mentais feitos pelos pantaneiros traçam o novo olhar e o novo desenho do 

lugar, envolvem a noção de tempo, de distância e a ordem topológica compreendida pelas 

gentes que vivem no Pantanal. A cartografia pantaneira construída a partir do vivido histórico, 

social e econômico traça o perfil transformado das suas “gentes” e da produção no início do 

século XXI.  

Cartografar o espaço vivido requer um mergulho no passado que referencia o atual 

momento histórico e social dos sujeitos e dos grupos envolvidos, determinado pela engrenagem 

do capital no mundo em processo de globalização. A cartografia do cotidiano, ou seja, a 

cartografia vivida, construída e praticada pelas gentes pantaneiras, atribui diferentes formas e 

funções ao espaço, conforme as necessidades impostas pelo capital para as atividades sociais, 

econômicas e culturais dos seres humanos. 
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Capítulo 7 

 
PARCERIA PÚBLICO / PRIVADA NA GESTÃO DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO: CONFLITOS E DESAFIOS NO CASO DO PARQUE 

NACIONAL DO IGUAÇU  

 

Sonia Mar dos Santos Migliorini 

 

 

Um dos principais mecanismos de proteção da grande diversidade biológica, 

dos endemismos, das estruturas geológicas relevantes e da considerável riqueza 

paisagística do Brasil é a criação de Unidades de Conservação Ambiental (UC). Algumas 

categorias de UCs, como é o caso dos parques nacionais, além da proteção ambiental 

ainda tem como objetivo a visitação pública, visando à aproximação do homem com a 

natureza.  

No caso das unidades de conservação abertas à visitação, conciliar a proteção 

da natureza e a oferta de lazer e recreação torna a gestão um grande desafio, pois é 

preciso que o local seja dotado de infraestruturas mínimas para a segurança e conforto 

do visitante e que, embora receba muitos visitantes, os impactos da visitação ao meio 

ambiente sejam os menores possíveis.  

A partir do final da década de 1990, a gestão das unidades de conservação 

ambiental (UC) passou a contar com a possibilidade de ser realizada por meio de 

parcerias entre o setor público e a iniciativa privada, sob a justificativa desse novo 

modelo de gestão suprir a carência de infraestruturas de apoio às atividades turísticas, 

mão-de-obra qualificada e recursos financeiros para gerir a UC. 

O Parque Nacional do Iguaçu foi o primeiro a “abrir as portas” para esse novo 

modelo, concedendo à iniciativa privada, ainda no final da década de 1990, toda a 

exploração econômica do seu filão turístico. A partir dele, outras UCs brasileiras 

passaram a ser administradas por meio de parcerias públicas e privadas. Este artigo 

tem como objetivo analisar os efeitos resultantes das parcerias entre setor público e 

iniciativas privadas na gestão da atividade turística no Parque Nacional do Iguaçu (PNI). 

A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa foi levantamento e análise 

de bibliografias sobre o tema proposto, coleta e análise de editais de licitação e 

contratos de concessões das atividades turísticas e entrevistas semiestruturadas com a 

direção do Parque e das empresas que atuam em parcerias. 

Este artigo está subdividido em cinco partes, a contar com esta introdução. Na 

primeira apresenta-se uma discussão sobre os desafios e possibilidades de gestão de 

unidades de conservação com permissão para uso público. Na segunda, realiza-se uma 

breve caracterização da área de estudo; na terceira parte, analisam-se as (des) 
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vantagens da parceria entre setor público e iniciativa privada na gestão do Parque 

Nacional do Iguaçu. Por fim, têm-se as considerações finais.  

 

Desafios e possibilidades de Gestão de Unidades de Conservação com 

Permissão para Uso Público 

 

As unidades de conservação ambiental são locais de conservação da natureza 

e da cultura local e, ao mesmo tempo, porção do território atraente para a realização 

de atividades em contato com a natureza. Diante disso, é fácil perceber interesses 

econômicos associados a essas áreas.      

Uma das atividades que vem crescendo nas unidades de conservação, 

especialmente nos Parques Nacionais, é o ecoturismo. De acordo com estimativas do 

setor, essa tendência deve continuar e alcançar números elevados, devido ao aumento 

do interesse pelo contato com a natureza.    

A União Internacional para Conservação da Natureza (UICN) destaca que o 

Brasil está entre os países que possuem maior diversidade de fauna e flora. Essa riqueza 

vem cada vez mais despertando o interesse de pesquisadores, curiosos, estudantes, 

aventureiros e contempladores da natureza (PASQUALI, 2006, p. 15).  

O ecoturismo desenvolvido em áreas naturais, também conhecido como 

turismo ecológico, ambiental, de natureza, turismo verde, turismo de sertão ou 

silvestre, é a denominação dada ao deslocamento de pessoas para áreas naturais, 

motivadas pelo desejo de contato com a natureza, com observação passiva ou interativa 

com o meio natural, onde ocorre a preocupação com a educação e a conscientização 

ambiental (BENI, 2003, p. 18).     

O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), responsável pela política 

Nacional de Turismo no Brasil, define ecoturismo como sendo: 

 
[...] um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 

de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações envolvidas (BRASIL, 1995, p. 19). 

 

Os parques nacionais no Brasil, em virtude de sua beleza cênica e da permissão 

de uso público, podem gerar emprego e renda para a população do entorno com o 

desenvolvimento da atividade do ecoturismo. 

 
A atenção da demanda turística volta-se, cada vez mais, para as áreas 

protegidas do país, buscando oportunidades da prática do ecoturismo. Alguns 

Parques já dispõem de atividades recreativas de campismo, caminhadas, 

banhos, piqueniques e contemplação de belezas cênicas, sempre integradas 

à natureza. Elevam-se, assim, a importância e a oportunidade da utilização 

das atividades recreativas como incentivo à interpretação e à educação 

ambiental (ROCKTAESCHEL, 1999, p. 124). 
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Diversas atividades turísticas podem ser desenvolvidas dentro das UCs, nas 

zonas especificadas para tal, como caminhada por trilhas, escalada, rafting, canyoning, 

off-road, rapel, pesca, contemplação da natureza, visitas programadas para pontos 

geoturísticos como rios, ilhas, montanhas, chapadas, cavernas, grutas, minas e jazidas 

(BENI, 2003, p. 20) 

Essas atividades podem gerar impactos negativos, mas, por outro lado, efeitos 

positivos, se desenvolvidas e administradas de acordo com os princípios sustentáveis. 

Os impactos negativos estão relacionados a danos potenciais ao meio ambiente 

e à comunidade, devido ao elevado número de visitantes, a fragilidade dos ecossistemas 

naturais e o excesso de tráfego de veículos pesados.  

Quando a UC possui um bom plano de manejo, sua efetiva aplicação pode 

disseminar a educação ambiental e lazer em contato com a natureza, gerar receita para 

a própria UC, por meio da cobrança de ingressos, da venda de passeios, serviços e de 

produtos de apoio aos turistas oferecidos no local, e para a população do entorno, sob 

a forma de ganhos com pousadas, restaurantes, serviços de guia, aluguel de material, 

criação de empregos diretos e indiretos, etc.  

Os efeitos positivos gerados para a população do entorno da UC podem ajudar 

a contornar conflitos advindos da instituição de unidades de proteção integral, nas quais 

é proibida a utilização direta dos recursos. O ecoturismo pode trazer para as 

comunidades um bem comum, “maximizando os impactos positivos e minimizando os 

negativos”, por meio da geração de benefícios socioeconômicos, diversificação da 

economia local, estímulo ao aperfeiçoamento de infraestrutura local e regional, 

conscientização e educação ambiental para a comunidade e visitantes, contribuindo 

também para a própria manutenção e conservação da UC (MENEGUEL & ETCHEBEHERE, 

2011, p. 97). 

Por outro lado, o aumento no interesse pelo ecoturismo em áreas naturais 

protegidas, que vem ocorrendo nos últimos anos, tem imposto aos gestores o desafio 

de conciliar a preservação e conservação da natureza com essas atividades, 

especialmente devido aos escassos recursos humanos e financeiros disponíveis para 

gerir as unidades de conservações públicas brasileiras, bem como os diversos impactos 

negativos produzidos pela prática do ecoturismo. Se as infraestruturas de apoio às 

atividades turísticas não forem bem adequadas às normas de um plano de manejo bem 

elaborado, podem comprometer o meio ambiente natural com alterações paisagísticas, 

no sistema hídrico e na conservação dos recursos naturais florísticos e faunísticos. 

Para a boa conciliação entre ecoturismo e preservação ambiental fazem-se 

necessários altos investimentos em infraestruturas para adequar o atrativo à visitação, 

além da oferta de serviços de vigilância, limpeza, lanchonetes, atividades recreativas 

variadas, recursos humanos especializados para gerir a atividade turística e atender o 

visitante.         
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Até a década de 1990, o poder público era o único responsável por esses 

investimentos e as UCs contavam com uma histórica limitação de recursos financeiros e 

humanos para a sua gestão. Nessa década, o Brasil passou a incorporar o neoliberalismo 

econômico - momento em que o Estado Nacional reduziu sua participação direta na 

economia e estimulou a entrada da iniciativa privada. A partir desse período o Governo 

passou para a iniciativa privada, em forma de privatização, terceirização e concessões, 

muitas das atividades que antes eram de sua responsabilidade.  

Nesse contexto, as unidades de conservação ambiental passaram a contar com 

a possibilidade de gestão compartilhada entre poder público e iniciativa privada, 

especialmente no que se refere à exploração do filão turístico dos parques nacionais.  

Com isso, nas UCs brasileiras abertas ao uso público, nos últimos anos, vem 

sendo praticada uma nova modalidade de gestão: a gestão compartilhada entre 

iniciativa privada e o poder público, ou seja as chamadas parcerias público-privada. O 

discurso usado para justificar parcerias público-privada é a carência na oferta de 

recursos físicos e humanos por parte do Estado para uma gestão. Ou seja, as parcerias 

surgiram para suprir as necessidades administrativas das UCs, sem aumentar o ônus de 

sua manutenção para o Estado.  

Elas surgem para facilitar “a execução de atividades que não são de 

responsabilidade direta do Estado”, a exemplo da atividade turística, uma vez que a 

iniciativa privada injeta recursos financeiros que são revertidos em serviços e 

implantação de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento do turismo.  

 As atividades de proteção e conservação ambiental continuam sob a 

responsabilidade do poder Público (SANTOS, 2010, p. 20). “Algumas atividades podem 

e devem ser efetuadas por particulares, que além de deterem a capacidade operacional 

e técnica, possuem condições e experiência para oferecer melhor qualidade de serviço” 

(ROCKTAESCHEL, 1999, p. 124). 

 
Com a terceirização, em vez de o órgão público remunerar diretamente os 

serviços contratados com terceiros, são estes que se autoremuneram – 

através da cobrança de tarifas e outras ações –, remunerando também a 

Unidade pela exploração de tais serviços (ALVES SANTOS, 2010, p. 42). 

 

Atualmente, no Brasil, alguns Parques Nacionais já trabalham com o sistema de 

concessões e outros tipos de terceirizações para a cobrança de ingressos, portaria, 

vigilância, limpeza, lanchonetes, restaurantes, passeios recreativos terrestres, 

marítimos, fluviais, teleféricos, lojas de suvenires e transportes de turistas, como é o 

caso do Parque Nacional do Iguaçu.    

A Constituição Federal do Brasil de 1988 ampara as concessões legalmente, ao 

determinar em seu artigo 175 que “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 

prestação de serviços públicos” (BRASIL, 1988, Art. 175). Tendo a Constituição Federal 

como amparo legal para as concessões e percebendo o grande filão do turismo em áreas 
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naturais, o Governo Federal, por meio do IBAMA, lançou no ano 2000 uma publicação 

sobre oportunidades de investimento em Parques Nacionais, a qual embasou o 

“Programa de Uso Público e Ecoturismo: Oportunidades de Negócios”. Esse programa 

deu um novo direcionamento à gestão de unidades de conservação, descentralizando-

as e atualizando os padrões de uso dessas áreas, visando a viabilizar a preservação dos 

ecossistemas naturais e, ao mesmo tempo, intensificar o aproveitamento do patrimônio 

natural e cultural do país para fins de lazer, recreação e educação ambiental (PASQUELLI, 

2006, p. 32).    

A terceirização, além dos serviços turísticos, também abrange, em alguns casos, 

o pessoal administrativo, dado sua demanda não ser suficiente para suprir as 

necessidades das UCs (ROCKTAESCHEL, 2006, p. 74).     

Para subsidiar as chefias das unidades de conservação no sentido de 

uniformizar e legalizar os procedimentos de terceirizações administrativas no interior 

das unidades de conservação sob sua responsabilidade foi lançado em 1999, pelo 

IBAMA, sob a coordenação de Benita Rocktaeschel, um documento denominado “Marco 

Conceitual e Diretrizes para Terceirizações Administrativas em Unidades de 

Conservação”. Esse documento tem como objetivo estabelecer os parâmetros para a 

exploração de serviços e atividades nas UCs federais, especialmente no que se refere 

àqueles serviços e atividades exploradas por empresas terceirizadas, a exemplo das 

concessionárias. “Considerando-se que a principal missão das Unidades é preservar e 

conservar os recursos naturais e a biodiversidade, nada mais lógico do que terceirizar a 

exploração dos demais serviços” (ROCKTAESCHEL, 1999, p. 123). No Marco Conceitual, 

fica estabelecido que: 

 

Sem abrir mão da administração, gerenciamento, jurisdição e 

responsabilidade civil das unidades de conservação, o Governo Federal deve 

promover através do uso de concessões e outras formas administrativas, 

facilidades e serviços comerciais necessários ao uso, entretenimento e 

recreação dos visitantes (Ibid., 124). 

 

Percebe-se que as concessões, pelo menos sob o ponto de vista do Estado, 

podem trazer benefícios socioeconômicos, tanto para a população do entorno como 

para a própria UC. Porém, para que isso aconteça os recursos oriundos das atividades 

de ecoturismo desenvolvidas em UC devem servir como mecanismo de 

autofinanciamento e um instrumento para alcançar os objetivos de proteção dos 

ecossistemas, conservação da natureza nesses espaços e a educação ambiental dos 

visitantes e da comunidade do seu entorno (PEDROSO, 2012, p. 71). 

Contudo, mesmo tendo um lado positivo as concessões podem trazer algumas 

implicações negativas para a conservação do ecossistema devido, por exemplo, aos 

impactos gerados e os preços cobrados do visitante pela entrada e pelos serviços 

ofertados pelas empresas privadas que atuam dentro da UC. 
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Caracterização do Parque Nacional do Iguaçu 

 

O Parque Nacional do Iguaçu (PNI) foi o segundo Parque Nacional brasileiro a 

ser criado. Sua instituição ocorreu com a aprovação do Decreto-Lei nº 1.035 de 10 de 

janeiro de 1939, no governo do presidente Getúlio Vargas. Está localizado na região de 

tríplice fronteira – Brasil, Argentina e Paraguai. Em 1986, o Parque foi inscrito pela 

UNESCO na Lista do Patrimônio Mundial (IPHAN, 2014, p. 04). Possui uma Superfície de 

185.262,5 hectares, com um perímetro de 420 km. Nele estão localizadas as Cataratas 

do Iguaçu, um dos atrativos turísticos mais visitados do País e o principal atrativo da 

região fronteiriça Brasil, Argentina e Paraguai (ICMBIo, 2015, p. 06).   

 Além de estar assentado sobre uma das maiores reservas mundiais de água 

subterrânea, o Aquífero Guarani, o PNI é “considerado uma das últimas reservas 

florestais da Mata Atlântica e a maior reserva de floresta pluvial subtropical do mundo”. 

Abriga diversas espécies faunísticas, algumas ameaçadas de extinção, a exemplo da 

onça-pintada e o jacaré-de-papo amarelo, e outras bastante raras, tais como a jacutinga, 

o gavião-real e o papagaio de peito-roxo. A flora também é rica, abrigando diversas 

orquídeas e bromélias, espécies arbóreas de grande porte, tais como Timbaúba, Cedro, 

Peroba-rosa, Angico, Canela, Cabreúva, Figueira-brava, Pau-marfim e Ipê. A diversidade 

faunística conhecida é elevada: são 257 espécies de borboletas, 18 de peixes, 12 de 

anfíbios, 41 espécies de serpentes, oito de lagartos, 340 de aves e 45 de mamíferos 

(IPHAN, 2014, p. 01). Essa diversidade de espécies demonstra a importância da UC para 

a conservação e preservação ambiental na região sul do País, a qual teve sua cobertura 

florestal reduzida fortemente nas últimas décadas. 

A área do Parque está dividida em diversas zonas que recebem manejo 

específico conforme seu estado de conservação ou a sua finalidade. São elas: Zona 

Intangível - onde a natureza permanece intacta, “representando o mais alto grau de 

preservação. Ocupa em torno de 60% da área total do Parque; zona de uso extensivo: 

constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar algumas 

alterações humanas. Caracteriza-se como uma zona de transição entre a zona primitiva 

e a zona de uso intensivo; zona histórico-cultural, na qual são encontradas 

manifestações históricas e culturais ou arqueológicas, destinada à pesquisa, à educação 

e ao uso científico; zona de recuperação, a qual apresenta áreas bastante alteradas pelo 

homem. É uma zona provisória que quando restaurada será incorporada a uma das 

zonas permanentes. No PNI, existem três porções dessa zona” (IBAMA, 1999, p.850). 

 Tem-se ainda a zona de uso intensivo, constituída por áreas naturais ou com 

alterações antrópicas. É a zona mais conhecida do Parque por receber visitação. Nessa 

zona, procura-se manter o ambiente o mais próximo possível do natural, devendo 

conter: centro de visitantes, museus e outras facilidades e serviços (IBAMA, 1999, p. 

844).          

Os limites dessa última zona no PNI são constituídos por uma faixa que abrange 

a área onde está construído o Centro de Visitantes, na entrada do Parque, e segue pela 
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BR-469, abrange a área da Sede do Parque, a trilha do Macuco e toda a área de visitação 

das Cataratas, incluindo o Hotel das Cataratas e o restaurante Porto Canoas. Compõe 

essa Zona, ainda, o Posto de Informação e Controle – PIC, do município de Céu Azul 

localizado no PNI, o qual responde pelo desenvolvimento de atividades educativas, 

atividades de proteção, informação, auxílio e controle sobre o Parque, bem como o do 

município de Santa Tereza do Oeste. O objetivo geral de manejo da zona de uso 

intensivo é facilitar a recreação intensiva e a educação ambiental em harmonia com o 

meio. Para tanto, entre as ações de manejo dessa zona está a oferta de atividades de 

uso público, em áreas específicas e de fácil acesso; redução dos impactos sobre os 

recursos ambientais resultantes dessas atividades e incentivo aos municípios limítrofes 

que apresentem possibilidade de desenvolver atividades recreativas, educativas e 

interpretativas, mais próximo à sua sede (IBAMA, 1999, p. 845). Por fim, o parque tem 

a zona de uso especial, onde estão localizadas as áreas necessárias à administração, à 

manutenção e aos serviços do Parque, abrangendo habitações, oficinas e outros. Essa 

zona abrange toda a área residencial do Parque, na região das Cataratas, e pequena área 

da residência funcional de Boa Vista.  

Em síntese, é nessa zona que ocorrem todas as atividades de visitação e turismo 

no Parque Nacional do Iguaçu. Essa parte do Parque tem grande importância 

socioeconômica para Foz do Iguaçu e região, uma vez que boa parte da geração de renda 

e muitos dos empregos ofertados no município são resultados da prática do ecoturismo 

nessa zona.   

 

Parceria Público/ Privada na Gestão do Parque Nacional do Iguaçu: Quais 

os Benefícios Para a UC? 

 

No início dos anos 2000, a gestão do Parque Nacional do Iguaçu, mais 

especificamente a zona de uso intensivo, a qual representa 0,03% da área total do 

Parque, passou por profundas mudanças com a terceirização de serviços ligados à 

atividade turística. O PNI, o segundo mais visitado em todo o País, foi a primeira unidade 

de conservação ambiental federal a ter implantado o modelo de gestão compartilhada 

entre poder público e iniciativa privada. Posteriormente, outras unidades de 

conservação seguiram esse mesmo caminho, como o Parque Nacional de Fernando de 

Noronha e o da Tijuca.  

Após o início da atuação das empresas concessionárias, o PNI passou a receber 

um número crescente de visitantes, saltando de 767.193 mil no ano 2000 para 1.642.093 

pessoas em 2015 (G1, 2016). As estimativas da direção das concessionárias e do próprio 

Parque são de que a visitação continua crescendo a uma taxa de 10% ano. 

Consequentemente, a arrecadação de renda também vem crescendo, tanto com a 

venda de ingressos quanto com a venda de passeios e produtos relacionados ao Parque.  

Esse Parque é considerado exemplo de gestão partilhada entre o Poder Público 

e iniciativa privada (PPP). São cinco as concessionárias que atuam na zona de uso 
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intensivo, explorando o filão turístico: Cataratas do Iguaçu S/A, Helisul, Macuco Safari, 

Macuco Ecoaventura, Hotel das Cataratas e Linha Martins. Até o ano de 2014 atuava no 

Parque, ainda, a empresa CânionIguaçu, porém o contrato de concessão se encerrou e 

ainda não foi licitado novamente.  Cataratas do Iguaçu S/A foi a primeira 

concessionária a ser instalada no Parque sob esse novo modelo de gestão. Ela venceu 

as duas primeiras licitações e atua, concomitantemente, com dois contratos: 01 e 02, 

ambos de 1998. No primeiro, a empresa responde sob a “condição de implantação, 

operação, administração, manutenção, conservação, modelização e exploração 

econômica” pelo centro de visitante, terminal de passageiros, transporte horizontal de 

visitantes e estacionamento de veículos (IBAMA, 1998, p. 07).       

Como forma de remuneração, a Cataratas S/A tem o direito assegurado nesse 

contrato de cobrar ingressos de acesso ao Parque, taxa de transporte e de 

estacionamento dos veículos. Os valores máximos cobrados inicialmente por esses 

serviços foram estabelecidos pelo IBAMA.  

A Concessionária teve seu contrato fixado em 15 anos (quinze anos), contando 

da data da assinatura. Seu valor estimado foi de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 

reais), pago ao IBAMA inicialmente, e posteriormente ao ICMBio (IBAMA, 1998, edital 

01, p. 04). No entanto, conforme entrevista concedida por A. D., diretor geral da 

empresa, o prazo do contrato foi estendido por mais 05 anos, ou seja, terá vigência até 

2020, dado outros investimentos que foram e serão realizados além do inicialmente 

acordado (A. D., informação verbal, 2015). 

O segundo contrato da Cataratas S/A se refere ao edital de concorrência n°. 02 

de 1998, cujo objetivo foi a concessão de uso, mediante contrato administrativo, nas 

mesmas condições do primeiro, de espaços para alimentação, comercialização e 

serviços, edifícios mirantes, elevador panorâmico e trilha suspensa (IBAMA, 1998b, p. 

02). O prazo da concessão desse contrato é de 15 (quinze) anos e o valor estimado desse 

contrato é de R$ 100.000.000,00 (cem a milhões de reais), somados os investimentos e 

a importância referente a 5% (cinco por cento) do faturamento bruto arrecadado com a 

oferta de serviços e a venda de produtos relativos ao Parque Nacional do Iguaçu (IBAMA, 

1998b, p. 21). 

Ao final do contrato ou na hipótese de sua rescisão, passarão para propriedade 

do ICMBio todos os bens referentes à concessão, sem que caiba ao Concessionário 

qualquer tipo de indenização ou ressarcimento (A. D., informação verbal, 2015). Esse 

quesito cabe para todas as demais concessionárias que atuam no Parque.  

Com o início da operação da Cataratas S/A, o transporte dos visitantes deixou 

de ser feito por carros particulares e passou a ser realizado por ônibus fornecido pela 

própria concessionária, com motoristas treinados e limites máximo de velocidade de 60 

km por hora. Isso, segundo a direção do Parque, reduziu expressivamente o número de 

animais atropelados na rodovia das Cataratas e a poluição sonora e do ar (A. R., 

informação verbal, 2015).     
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As infraestruturas de apoio à atividade turística foram revitalizadas, 

praticamente todas foram construídas novas, e ampliadas, visando a melhorar a 

qualidade da visitação e tornar o impacto visual o menor possível.      

A segunda concessionária a iniciar suas atividades no PNI sob o modelo de 

concessão vigente foi a Helisul. Seu contrato atual está relacionado ao edital de 

concorrência número 005/2002, do qual a empresa foi vencedora. O objetivo desse 

edital é a concessão de uso, mediante contrato administrativo, de voos panorâmicos 

sobre o Parque Nacional do Iguaçu (IBAMA, 2002, p. 01).  O prazo de concessão 

decorrente desta licitação era de 10 (dez) anos. No entanto, o contrato já foi renovado 

por duas vezes, por um período de cinco anos cada, tendo vigência até 2018 (G. G., 

informação verbal, 2015). O valor estimado do contrato da Helisul, para o prazo dos 10 

primeiros anos de concessão, foi de R$ 8.850.000, 00 (oito milhões, oitocentos e 

cinquenta mil reais), soma resultante da edição entre o valor global estimado de 

investimentos e o valor global da remuneração estimada como mínima devida ao 

ICMBio (ICMBIO, TERMO ADITIVO n. 013/2008, p. 04).     

 A concessionária paga à concedente a título de remuneração o equivalente a 

cento e vinte horas/ano voo, em aeronave do tipo helicóptero com capacidade para 

quatro passageiros para uso a critério da administração do PNI. As horas de voos não 

utilizadas pela administração do Parque durante o ano, no final de cada doze meses 

serão convertidas em valores financeiros que deverão ser pagos pela concessionária à 

concedente.         

A concessionária oferece dois tipos de voos: um voo panorâmico de dez 

minutos que é somente sobre as Cataratas e custa R$ 315,00 e um voo de trinta e cinco 

minutos que engloba as Cataratas e a Itaipu e custa em torno de R$ 800,00 por pessoa, 

caso a aeronave de oito lugares seja lotada. Caso não haja 08 pessoas, o valor total do 

voo de R$ 3.600,00 é dividido pelo total de pessoas dispostas a fazer o passeio. A 

empresa emprega entre vinte de 20 a 26 funcionários no PNI (G. G., informação verbal, 

2015).   

Outra concessionária que atua no Parque é o Belmond Hotel das Cataratas. Foi 

lançado em 2007 o edital de concorrência internacional n. 01/2006, processo n. 

04905.005880/2005-9 que teve como objeto de licitação o arrendamento do hotel, 

denominado naquela época de “Hotel das Cataratas”, situado dentro do PNI, para a 

exploração de atividade hoteleira por vinte anos (BRASIL, 2006, p. 01). 

O edital de licitação estabelecia a reforma do hotel, de modo a torná-lo mais 

competitivo. O valor estimado desse investimento foi R$ 18.908.233,44 conforme 

avaliação da Caixa Econômica Federal (BRASIL, 2006, p. 01). No entanto, segundo 

informações obtidas por meio de entrevista com o gerente do hotel, C. V. (2015), a 

arrendatária investiu na reforma cerca de R$ 75.000.000,00. 

Os bens, móveis e equipamentos adquiridos pelo hotel - com exceção dos 

utensílios de cozinha, roupas de cama e de banho, serão incorporados ao patrimônio da 
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União ao final da vigência do contrato sem jus à indenização pela arrendatária (C. V., 

informação verbal, 2015). 

Na concepção do IBAMA, a presença do hotel no interior do PNI, apesar de 

desempenhar um fator de aproximação do visitante com as Cataratas, constitui um 

elemento impactante do meio ambiente local. Considerando esse fator e que sua 

localização estratégica (próximo às Cataratas) é o principal motivador do elevado 

número de turistas que ali se hospedam, “mostra-se razoável que o arrendatário do 

imóvel assuma também um papel de comprometimento mais amplo com os propósitos 

do Parque”. Assim, a empresa arrendatária tem como obrigação efetuar investimentos 

em algumas áreas consideradas prioridades pela administração do PNI, os quais se 

reverterão em prol do meio ambiente, dos visitantes e inclusive do próprio hotel (A. R., 

informação verbal, 2015, p. 10). 

Entre os investimentos expressos no edital de licitação estão a substituição da 

rede elétrica e de telefonia aérea do interior do Parque por rede subterrânea, por 

considerar que a linha de energia elétrica e de telefonia aérea contribui para o aumento 

dos impactos causados ao meio ambiente pela BR 469, dentro do Parque, dado ao 

alargamento da estrada que se faz necessário para a manutenção dessa rede, além do 

impacto visual gerado. “Assim, a Arrendatária deverá executar a implantação da rede 

elétrica e de telefonia subterrânea, desde o portão de entrada até o {restaurante} Porto 

Canoas”. O valor dessa obra foi estimado em R$ 4.274.761,11 na época do lançamento 

do edital (BRASIL, 2006, p. 10). 

Outro investimento de responsabilidade do hotel é a implantação da ciclo trilha 

e área para caminhada às margens da BR-469, sentido Portão principal até o Porto 

Canoas (aproximadamente 10 km). Essa medida visa a apoiar alternativas 

ambientalmente sustentáveis através do uso de bicicletas ou de caminhadas no acesso 

às Cataratas, diminuindo o uso de veículos automotores neste trecho, reduzindo os 

impactos decorrentes. Na época do lançamento do edital (2006), o valor estimado desse 

investimento foi de R$ 977.000,000. 

Soma-se a essas obras a reforma e implantação do portão de entrada do 

Parque, com vistas a incluir uma área para recepção dos hóspedes. Essa medida foi 

justificada pelo fato dos visitantes adentrarem o Parque passando pelo portão de 

entrada, local de controle utilizado para monitorar o ingresso de veículos. Essa reforma 

é uma exigência exposta no Plano de Manejo da UC. O valor desse investimento foi 

estimado em R$ 196.200,00 (BRASIL, 2006, p. 03). Cabe ainda à arrendatária viabilizar a 

execução do projeto de pesquisa intitulado “Carnívoros do Iguaçu”, elaborado pela 

equipe técnica do PNI, através da contratação de instituição para execução, cuja 

coordenação é feita pela administração do Parque (BRASIL, 2006, p. 08). Sua duração é 

estimada em 10 anos, com um valor de investimento aproximado em R$ 1.240.000,00. 

Somados todos os investimentos, o valor total estimado que a arrendatária 

efetuará no decorrer do período de arrendamento do hotel passa de R$ 80.000.000,00. 
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Porém, a direção do hotel briga na justiça para reaver a diferença que investiu na 

reforma do empreendimento, em forma de abatimento do aluguel mensal. 

Além desses investimentos, a arrendatária paga mensalmente um aluguel do 

imóvel. No final do ano de 2015, segundo entrevista com o gerente do hotel, C. V., o 

valor aproximado do aluguel correspondia à quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quintos mil), a qual é dividida entre a Secretária de Patrimônio da União e ICMBio. 

O hotel recebe em média 40.000 hóspedes por ano e emprega 265 

funcionários. O preço da diária para dois adultos varia entre R$ 1000,00 e R$ 2.250,00 

(Belmont Hotel, 2016). 

Atua ainda no Parque a concessionária Ilha do Sol Agência de Viagens, a qual 

administra duas concessionárias dentro do Parque: o Macuco Safari e o Macuco 

Ecoaventura, além de uma loja de souvernirs. Ela firmou contrato com o ICMBio em 

2010, nesse novo modelo de concessão. O prazo de vigência dessa concessão é de dez 

anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogável por mais 

cinco anos. A concessionária paga ao ICMBio o equivalente a 8% do seu faturamento 

mensal. O valor total do contrato foi estimado em R$ 11.200.000,00 (ICMBio, 2010, p. 

02). 

Além desse valor, está entre as obrigações da concessionária disponibilizar cem 

diárias, de 24 horas, de barco por ano com serviço completo (embarcação, piloto, 

combustível, EPI´s), para monitoramento da visitação, pesquisa e proteção do Parque 

(ICMBio, 2010, p.15).  

O valor do principal passeio dessa empresa (o macuco safari, passeio de barco 

em baixo das cataratas), no início do contrato, ou seja, em 2010, foi de R$ 140,00, por 

usuário (ICMBio, 2010, p. 04). Atualmente, conforme dados disponíveis no site da 

concessionária, o preço do passeio do Macuco para adulto é de R$198,00, por pessoa 

(Macuco Safari, 2016). O valor é reajustado anualmente. 

Além das obrigações expressas em contratos, as empresas oferecem diversas 

vagas de empregos diretos e geram outras indiretamente, contribuindo com o 

desenvolvimento sócio econômico do município de Foz do Iguaçu. 

 

Considerações Finais 

 

O modelo de gestão compartilhada entre poder público e iniciativa privada em 

unidades de conservação abertas ao uso público vem se tornando uma tendência nos 

últimos anos no Brasil. O Parque Nacional do Iguaçu foi a primeira UC a implantar essa 

nova forma de gestão. As concessões da exploração do filão turístico do Parque tiveram 

início no final da década de 1990. Seu exemplo foi expandido para outras UCs. 

A análise dos contratos de concessões, as entrevistas com dirigentes das 

concessionárias e do ICMBio, juntamente com as visitas in locus revelam que as 

concessões da exploração dos serviços turísticos em UCs, se bem normatizadas e 

fiscalizadas, podem trazer benefícios em termos de infraestruturas e geração de renda.  
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Os ganhos auferidos dessas parcerias passam pela melhoria das infraestruturas, 

como a construção e reforma de edifícios destinados à oferta de serviços de apoio à 

atividade turística, tais como construção de restaurantes, lojas, trilhas, elevadores, 

mirantes, disponibilidade de transportes adequados e seguros para os visitantes.  

As concessionárias oferecem diversas opções de passeios que possibilitam a 

aproximação do visitante com a natureza. A concessão oportuniza a oferta de recursos 

humanos qualificados para atendimento ao turista e libera os técnicos do ICMBio para 

se dedicarem à proteção ambiental. O hotel, além de propiciar a melhoria e adequação 

de diversas infraestruturas, também financia um projeto voltado à preservação da onça 

pintada, principal símbolo de conservação do parque.  

As concessões promovem renda para gerir a própria UC e outras que não têm 

arrecadação, uma vez que os recursos auferidos pelas concessionárias são depositados 

diretamente na conta do ICMBio de Brasília e esse faz a sua distribuição. As empresas 

contribuem para a gestão dos recursos ambientais do Parque como um todo, pois 

algumas delas, no caso da Ilha do Sol e da Helisul, têm como parte de suas obrigações 

expressas em contratos a oferta de barcos e helicópteros para uso da administração, 

conforme sua necessidade. 

As concessionárias criaram dezenas de postos de trabalho para a população do 

município de Foz do Iguaçu e proporcionaram o aumento do número de turistas de todo 

o território nacional e internacional, o que contribui para o aquecimento da economia 

local.         

Os contratos de concessões são bastante detalhados, estabelecendo normas e 

critérios rígidos de organização e prática das atividades ofertadas pelas concessionárias. 

Eles englobam desde a adequação ao meio natural dos projetos de infraestruturas de 

apoio às atividades turísticas - tentando produzir o menor impacto visual possível - 

perpassa pela exigência de contratação de profissionais qualificados, até o pagamento 

dos direitos trabalhistas em dia. Nesse sentido, as próprias exigências expressas nos 

contratos obrigam a oferta de um serviço com maior qualidade e com menor impacto 

possível para o Parque. 

Na concepção da administração do Parque, a parceria público - privada é o 

caminho mais eficaz para as unidades de conservação que comportam visitação 

turística, uma vez que são concedidas apenas as atividades de turismo, que não 

constituem o objetivo mais importante de uma unidade de conservação. Com a 

concessão, as atividades turísticas passam a ter maior qualidade e, ao mesmo tempo, 

não sobrecarregam os colaboradores do ICMBio, que podem se dedicar à proteção 

ambiental.      

Apesar das concessionárias fazerem uso apenas de uma pequena parcela do 

território do Parque, menos de 0,05%, e trazerem importantes contribuições, é preciso 

que as ações que as empresas podem ou não exercer sejam especificadas com clareza 

em contratos e fiscalizadas no dia a dia, pois apesar das concessionárias estarem 
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instaladas dentro de uma unidade de conservação ambiental seu objetivo maior é a 

geração de lucros.  

No decorrer do desenvolvimento desta pesquisa se observou que se as 

exigências de preservação não fizessem parte dos contratos, possivelmente não seriam 

efetivadas atividades com esse objetivo pelas concessionárias, pois elas apenas 

cumprem as obrigações que estão expressas nos contratos, não realizando 

espontaneamente nenhuma outra ação de preservação e conservação da UC. 

Isso revela a importância do ICMBio elaborar contratos que incluem obrigações 

por parte das concessionárias na preservação ambiental, como os financiamentos de 

projetos de pesquisas que contribuam para a ampliação do conhecimento dos 

ecossistemas, bem como a conscientização dos turistas e da população de seu entorno 

sobre a importância ecológica, econômica e social do Parque.    

No que diz respeito aos serviços ofertados pelas concessionárias, com exceção 

da empresa Cataratas S/A, que responde pela cobrança de ingressos e pelo transporte 

dos visitantes, os demais serviços não atendem a todos que visitam o Parque, em grande 

parte, devido aos altos preços cobrados.    

Poucos turistas podem pagar para se hospedar no Hotel das Cataratas ou para 

realizar os voos de helicóptero, ou mesmo fazer o passeio do Macuco Safari. A instalação 

dessas empresas que cobram altos valores pelos serviços oferecidos no Parque, 

atendendo apenas uma pequena elite, soa como uma apropriação social de espaço 

público por determinados grupos sociais mais privilegiados em detrimento daqueles que 

não possuem um bom poder aquisitivo e, por isso mesmo, às vezes possuem poucos 

espaços para o contato com a natureza - algo tão importante na atualidade em que 

vivemos, cuja concentração de pessoas nas cidades é cada vez maior e a correria do dia 

a dia, somada à poluição sonora, eleva o aumento do estresse. 

 A direção do PNI deve acompanhar as receitas das empresas para poder 

regular as concessões de forma satisfatória para que o maior número possível de 

pessoas possam ter a possibilidade de visitar esses espaços.  A grande maioria da 

infraestrutura de apoio às atividades turísticas já foram construídas. A partir de agora as 

concessionárias que entrarem para explorar a atividade turística ou aquelas que 

renovarem seus contratos terão poucos investimentos em infraestruturas para realizar. 

Assim, os administradores do Parque poderão exigir maior contrapartida dessas 

empresas, convertida em projetos de monitoramento e conservação da biodiversidade, 

tanto da própria UC como de outras. 

Além disso, os preços cobrados pelos serviços podem ser melhorados em 

benefícios dos visitantes. Também é importante que a Administração estabeleça 

entrada gratuita no Parque um dia de cada mês para atender todos os extratos sociais, 

como é feito em alguns países da Europa, a exemplo da França, que abre uma vez por 

mês seus museus ao público gratuitamente. Além disso, algumas atividades, 

especialmente as que são realizadas mais diretamente em contato com a natureza, 

como caminhadas guiadas em trilhas na mata para observação da flora e fauna e 
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contemplação da natureza, deveriam ter alternativa grátis para o visitante que não pode 

pagar por ela. 
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Capítulo 8 

 

APROPRIAÇÃO MERCANTIL DA NATUREZA E A PRODUÇÃO DOS 

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: O EXEMPLO DA BACIA 

DO RIO MIRANDA-MS 
 

Vera Lúcia Freitas Marinho 

Edvaldo Cesar Moretti 

 

 

A abordagem temática proposta neste capítulo interessa a distintos setores da 

sociedade, como pesquisadores, ambientalistas, organizações não governamentais, 

representações das comunidades locais, usuários de recursos hídricos e gestores 

públicos. O texto tem por objetivo geral situar a apropriação mercantil da natureza e a 

produção dos comitês de bacias hidrográficas70. Em particular, trata do resultado de 

reflexões teóricas e pesquisa empírica realizada sobre o Comitê de Bacia do Rio Miranda 

(CBH-Miranda), localizado no estado de Mato Grosso do Sul. O motivo da escolha desse 

exemplo foi pelas práticas acadêmicas de pesquisa e extensão, bem como pelo 

acompanhamento das atividades do referido Comitê71. Sobre essa opção, é fulcral 

reconhecer que a troca de experiências cotidianas, muitas vezes, ultrapassa as nossas 

concepções e interpretações do domínio científico, porém, são enriquecedoras para 

qualificar e politizar o debate para o qual acreditamos poder contribuir. 

A metodologia consistiu de revisão bibliográfica, levantamento de fontes de 

dados, mapas temáticos, normas (leis, decretos, resoluções, entre outros documentos 

públicos oficiais), além de informações disponibilizadas em relatórios oficiais elaborados 

por órgãos gestores de recursos hídricos (federal e estadual). 

Em síntese, a discussão propõe refletir sobre os interesses em “jogo” na 

sociedade capitalista, os quais criam e reproduzem distintas formas de apropriação dos 

elementos da natureza. Nesse caso, associados às políticas públicas de recursos hídricos 

e criação dos comitês de bacias hidrográficas, os interesses dos diversos atores 

envolvidos na instalação desses colegiados não se limitam ao recorte territorial da bacia 

                                                           
70O tema foi abordado na Mesa de Debate apresentada no II Simpósio Internacional do GTA: “Olhares 
geográficos sobre paisagem e natureza”, realizado no período de 13 a 17 de junho de 2016, na Faculdade 
de Ciências Humanas da UFGD, Dourados-MS. O interesse em investigar a temática dos recursos hídricos 
e a produção dos comitês de bacias hidrográficas foi objeto de pesquisa intitulada: “Leitura Geográfica 
Sobre a Política dos Recursos Hídricos no Brasil: o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Miranda (MS)”. 
Disponível em: file:///D:/Dados/Downloads/MarinhoVeraLuciaFreitas_D.pdf 
71A autora participou da composição do Comitê de Bacia do Rio Miranda, no período de 2011 – 2014, 
como representante da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul pelo segmento da Sociedade Civil.  
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hidrográfica para o qual o comitê foi criado, sinalizando, cada vez mais, submissão a uma 

lógica mercantil. 

 

Propósitos da produção dos comitês de bacias hidrográficas 

 

Os comitês de bacias hidrográficas são órgãos colegiados de natureza 

consultiva, deliberativa e normativa, integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, oficialmente criados pela Lei Nº 9.433 de 1997, a qual instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997).  

Tais colegiados são instâncias institucionais criadas no âmbito local das 

respectivas bacias hidrográficas72 cuja competência situa em discutir, mediar e arbitrar, 

como primeira instância de decisão, sobre os conflitos relacionados aos recursos 

hídricos, papel desempenhado pelas representações de entidades do poder público – 

nas esferas federal, estadual e municipal –, da sociedade civil, bem como dos setores de 

usuários dos recursos hídricos, público e iniciativa privada. Além desse aspecto, tais 

colegiados devem:  

 
I - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir 

as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca 

expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos 

de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; 

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e 

sugerir os valores a serem cobrados; 

IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso 

múltiplo, de interesse comum ou coletivo (Art. 38. BRASIL, 1997). 

 

Os comitês são compreendidos como um fórum cuja governança apoia-se em 

uma estrutura tripartite com funções consultivas, propositivas e deliberativas. Esse 

conceito dos comitês foi inspirado em um modelo de gestão das águas compartilhado e 

participativo com o propósito de integrar os governos, seja no âmbito da União, Estados 

e dos Municípios e as suas ações devem ser realizadas na unidade territorial da bacia 

hidrográfica de sua jurisdição (PAZ, 2013; BERRETA, 2012). 

Estes colegiados devem ser organizados e desenvolver suas atividades com 

base nos princípios de gestão descentralizada, integrada e participativa. Portanto, no 

processo de tomada de decisão, cabe destacar que nas várias etapas do processo de 

instalação, bem como depois de instituídos, em todas as ações se impõe a necessidade 

                                                           
72 A Lei 9.433/97 define a bacia hidrográfica como unidade territorial a ser adotada na implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (BRASIL, 1997). 
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de promover a gestão participativa com maior envolvimento possível de diferentes 

segmentos da sociedade e das entidades as quais integram os comitês.  

Segundo Berreta (2013) uma das competências mais relevantes do comitê é 

estabelecer um conjunto de regras e mecanismos os quais devem ser discutidos, 

negociados e decididos democraticamente, em ambiente público, de forma 

transparente, focando os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia. 

Entretanto, são também limitações e desafios verificados na criação e atuação da 

maioria dos comitês nacionais (IORIS, 2009, 2013). 

Considerando o papel jurídico-institucional desses órgãos, como instâncias de 

decisão coletiva para discutir e propor normatizações73, as deliberações e ações 

advindas desses colegiados passam a ser estratégicas, pois podem naturalizar os 

possíveis conflitos gerados pelos usos dos recursos hídricos no território.  

Nesse âmbito, destaca-se a construção do discurso sobre os problemas 

relacionados à água no sentido de que as soluções passam pelo uso racional dos 

recursos e por meio de uma gestão técnica de controle instrumental74. Por tais razões, 

neste estudo, partiu-se do reconhecimento de que a gestão não se reduz ao uso de 

práticas e tecnologias diretamente ligadas à distribuição, ao uso e à conservação de 

água, mas, essencialmente, às questões relacionadas às opções de modelo de 

desenvolvimento e aos interesses econômicos e políticos presentes no território (IORIS, 

2013). 

Em linhas gerais, os comitês são compreendidos como canais de participação, 

articuladores políticos para coordenar as ações de gestão a partir da congregação de 

diferentes atores, tais como citados anteriormente, as entidades representadas pela 

União, Estado, Municípios, da sociedade civil, dos usuários das águas. 

Assim, corroboram Trindade Júnior e Oliveira (2013), na formação e instituição 

dos comitês, mesmo que implícita, há uma política de Estado, um ideal racionalizado 

por uma missão institucional (a finalidade). Ou seja, na competência do colegiado, 

materializam-se as metas operadas no modelo político-disciplinar de gestão dos 

recursos hídricos, cujas decisões coletivas instrumentalizam os objetivos institucionais 

que, na prática, legitimam os aparatos instrumentais de regulações75 dos usos e ações 

de domínio e controle sobre os recursos hídricos, sendo esta uma leitura considerada 

na produção dos comitês de bacias hidrográficas. 

 

                                                           
73 Normatização [Do fr. normatif.] Adj. 1. Que tem a qualidade ou força de norma. 2. Filos. Diz-se de 
conhecimento que enuncia ou que constitui uma norma. Sf. (lat. norma) 1. Preceito, regra, teor (Michaelis, 
1998). Neste caso, adotou-se o significado de estabelecer normas formais – jurídicas e institucionais, 
visando a legitimar regras e limites aos usos dos recursos hídricos na bacia hidrográfica. 
74 São instrumentos previstos na Lei federal, os Planos de Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos 
de água em classes, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos, a compensação a municípios, e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). 
75 A regulação de uso da água inclui instrumentos legais, recomendações e incentivos utilizados por 
agências públicas para influenciar o comportamento individual e as instituições sociais (Ioris, 2013).  
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Contextualização dos comitês de bacias hidrográficas: a experiência do 

CBH-Miranda 

 

No Brasil, nas duas últimas décadas, o número de novos comitês de bacias 

hidrográficas cresceu expressivamente, conforme os dados apresentados pela Agência 

Nacional das Águas (ANA)76, até 2015, mais de 197 (cento e noventa e sete) colegiados 

foram criados em 21 (vinte e um) Estados da Federação. Em âmbito nacional, associado 

às metas da Lei federal, foram criadas as condições institucionais, instrumentos de 

gerenciamento técnico-financeiros e organizacionais visando às ações de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Dessa forma, os governos dos 

Estados adotaram uma série de mudanças de caráter jurídico (leis, decretos e 

resoluções) e institucionais, criam-se diversas secretarias e órgãos para adequar e 

operacionalizar as políticas públicas de gestão de recursos hídricos (ABERS, 2003; ABERS, 

JORGE, 2005; FORMIGA-JOHNSSON et al., 2007). 

Em específico, no Mato Grosso do Sul as mudanças são posicionadas entre o 

final da década 1990 e início de 2000. O marco jurídico que define e orienta a formação 

de comitês de bacias hidrográficas no Estado foi a Lei No 2.406 que trata da Política 

Estadual dos Recursos Hídricos, instituída em 2002, bem como a lei federal de 1997, a 

qual criou a base dos aparatos administrativos e operacionais voltados a executar o 

modelo nacional das políticas públicas de gestão de recursos hídricos. 

No Mato Grosso do Sul, até o presente, foram criados quatro comitês de bacias 

hidrográficas. Entre eles, o comitê federal do rio Paranaíba, instalado em 2008. Esse 

Comitê é considerado como de Integração, formado por membros de comitês afluentes 

entre estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e Distrito Federal77. Na esfera 

estadual, o CBH-Miranda foi o primeiro comitê estadual, criado no ano de 2005. O 

segundo foi o CBH-Ivinhema, criado em 2010 e, mais recentemente, o CBH-Santana-

Aporé, criado em 2016. Todos os comitês foram formalmente criados após aprovação 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/MS78 e instituídos por resoluções 

estaduais. 

O CBH-Miranda é um órgão orientado por Regimento Próprio no qual são 

previstas a área de jurisdição, as finalidades, as competências e a sua composição, assim 

como a definição dos critérios da escolha, indicação, estrutura e as atribuições dos 

órgãos e dirigentes do Comitê. Ainda constam os critérios de funcionamento do 

Plenário, a constituição de Câmaras Técnicas e as atribuições dos seus membros. 

Enfatiza-se que, na definição da relação entre o Comitê e o CERH/MS, cabe a este órgão 

recursos das decisões tomadas pelo CBH-Miranda. 

                                                           
76 Disponível em: <http://www.cbh.gov.br/> Acesso em: 22 jun.2016. 
77A bacia possui 197 municípios, destes, 28 sedes municipais se encontram fora dos limites da bacia. 
Disponível em: <http://www.cbhparanaiba.org.br/cbh-paranaiba/sobre-o-cbh-paranaiba> Acesso em: 22 
de maio de 2016. 
78 Órgão de instância superior do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 
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A delimitação geográfica para atuação desse colegiado é compreendida pela 

totalidade da área de drenagem abrangida pela Unidade de Planejamento e Gestão 

(UPG79) do Rio Miranda, formada pelas sub-bacias dos rios Miranda e Aquidauana. 

Localiza-se integralmente no Estado de Mato Grosso do Sul, sendo, portanto, de 

domínio estadual. Ao longo de sua extensão, encontram-se inseridos vinte municípios, 

vários distritos, assentamentos e terras indígenas.  

A bacia hidrográfica do rio Miranda possui singularidades quanto ao processo 

de ocupação histórico-cultural e aos aspectos sociais, econômicos, ambientais e 

políticos. Nesse território, reside uma multiplicidade de sujeitos que usam os recursos 

hídricos para as suas necessidades comuns, básicas e vitais, como também de forma 

privada para produzir e gerar renda, dentre as quais atuam no CBH-Miranda as 

categorias de abastecimento urbano (incluindo as empresas públicas e privadas 

prestadoras de serviços de captação e tratamento de água, e diluição de efluentes); da 

indústria (incluindo as que realizam captação e diluição de efluentes industriais) e as 

associações e sindicatos dos setores da irrigação, agropecuário, hidroviários, pesca, 

turismo e lazer e o setor energético. 

O CBH-Miranda apresenta uma organização constituída por representações 

institucionais de segmentos do poder público: Federal (incluindo a FUNAI80, como parte 

da representação da União), Estadual e Municipal, e por grupos da sociedade civil e os 

usuários das águas na bacia hidrográfica. Isso se reflete na definição dos atores os quais 

o colegiado abriga, situados em: 

 atores do poder público estadual são as secretarias de Governo de Mato 

Grosso do Sul com atuações direcionadas à gestão ambiental e dos recursos 

hídricos, produção e o desenvolvimento econômico. Os atores do poder 

municipal, na maioria das vezes, são representações de secretarias de Meio 

Ambiente e Obras e Desenvolvimento cujos territórios se situam (integral 

ou parcial) nos limites da bacia do rio Miranda; 

 atores das organizações civis dos recursos hídricos são compreendidos 

como entidades da sociedade civil, habilitadas juridicamente pela Lei 

estadual, cujas atuações no CBH-Miranda são realizadas através das 

seguintes representações: os consórcios e associações intermunicipais de 

bacias hidrográficas; pelas organizações técnicas e de ensino e pesquisa 

                                                           
79 As Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPGs). Essas unidades consistem no conjunto das 
unidades territoriais estaduais cuja divisão foi feita com base na Divisão Hidrográfica Nacional (BRASIL, 
2003). Considerando estes critérios técnicos, a área territorial do estado de Mato Grosso do Sul foi 
dividida em 15 UPGs cujos nomes guardam correspondência com a toponímia de seu rio principal e 
apresentam um número de código representado pelo algarismo romano I e II conforme situadas, 
respectivamente, nas Regiões Hidrográficas do Paraná ou do Paraguai, seguida de algarismo arábico, de 
1 a 9 ou de 1 a 6, conforme situadas em cada uma das Regiões correspondentes. Concluindo, as UPGs 
compreendem a escala espacial de execução Plano Estadual de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 
Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e a escala local de atuação dos comitês das bacias 
hidrográficas criados no Estado (MATO GROSSO DO SUL, 2010). 
80 A representação da FUNAI é realizada por indicação deste órgão junto ao poder público estadual. 
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com interesse na área dos recursos hídricos; pelas organizações não 

governamentais com interesse e atuação comprovada na área de recursos 

hídricos, bem como as comunidades indígenas residentes na área de 

atuação; 

 atores das representações dos usuários dos recursos hídricos, os quais 

compreendem as Associações e Sindicatos regionais locais ou setoriais, 

sendo este o segmento o mais presente e atuante na base de composição 

deste Comitê.  

No Regimento do CBH-Miranda encontra-se previsto número de 

representantes de cada segmento mencionado, bem como os critérios para sua 

indicação. A composição da gestão deverá ser realizada por processo de escolha 

pública81, com prévia divulgação e ampla mobilização na bacia hidrográfica, sob a 

coordenação do Poder Público Estadual como também das instituições que já compõem 

o Comitê. 

A escolha dos órgãos dirigentes do CBH-Miranda (Plenário, Diretoria, Secretaria 

Executiva e Câmaras Técnicas) deverá ser realizada em Assembleias Ordinárias (com 

prévia convocação dos integrantes do Comitê) por meio de eleição do Plenário através 

dos representantes efetivos. Esse processo, na sua formulação teórica, visa a atender 

aos pressupostos democráticos participativos em um ambiente público com 

transparência das ações de seus representantes. 

 

A experiência do CBH-Miranda: antecedentes da instituição 

 

No final da década de 1990 iniciaram-se as ações para a formação dos comitês 

de bacias hidrográficas no Estado de Mato Grosso do Sul.  Parte dessas ações foi 

consolidada por meio de investimento em programas e projetos na Bacia do Alto 

Paraguai, vinculados entre a necessidade de crédito externo e os interesses das 

empresas transnacionais neste território. 

Entre os programas de destaque, encontra-se o Programa Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), iniciado em 1991 e encerrado em 1996. O PNMA foi financiado pelo 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e contou com a 

cooperação técnica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A 

sua execução ocorreu em duas fases: a primeira PNMA I, e a segunda PNMAII – realizada 

em parceria do Governo do Estadual através de convênio firmado entre Instituto de 

Meio Ambiente-Pantanal (IMAP)82e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), iniciado em 

2003. Enfatiza-se, neste programa, o resultado do Plano de Conservação da Bacia do 

                                                           
81 Para composição dos Comitês são exigidas no cadastro e eleição que as organizações civis dos recursos 
hídricos sejam legalmente constituídas (Lei Nº 2.406/2002).  
82O Instituto de Meio Ambiente – Pantanal (IMAP) – foi criado a partir de reforma estrutural da Fundação 
de Meio Ambiente – Pantanal – (Fema-P) criada em 1993. Com base na Lei estadual nº 2.268, de 31 de 
julho de 2001, a autarquia Fema-P passou a ser denominada de Instituto de Meio Ambiente – Pantanal 
(IMAP), que alterou dispositivos da Lei estadual nº 2.152, de 26 de outubro de 2000. 
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Alto Paraguai (PCBAP) (MATO GROSSO DO SUL, 2014). Além desse, outro projeto 

executado na época foi o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal ou 

Programa Pantanal: 

 
[...] as negociações desse programa se iniciaram em maio de 1995 com a visita 

dos governadores de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul à sede do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) nos Estados Unidos, tendo como 

objetivo pleitear empréstimo para a execução de ações no Pantanal em 

parceria dos dois estados (MATO GROSSO DO SUL, 2014, p.40). 

 

Em 1997, o programa foi federalizado junto ao Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e, em 2001, foi assinado o contrato de empréstimo estabelecendo o convênio 

entre os Estados (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e o MMA83, com a inclusão de 

estudos realizados pelas universidades públicas e privadas e de organizações não 

governamentais. 

Considerando os propósitos desse programa, conforme analisado por Moretti 

(2000), apresenta-se na essência a ideia de desenvolvimento sustentável e a inserção 

desse território – no seu conjunto, nos novos direcionamentos e orientações para o 

financiamento de ações e políticas públicas apoiadas nas concepções de valorização 

ambiental e racionalidade dos usos e manejo dos elementos da natureza.  

Destacamos os objetivos sobre este Programa Pantanal, associados aos 

objetivos deste trabalho sobre as políticas públicas de gestão de recursos hídricos:  

Componente A – Gerenciamento de Bacias. O gerenciamento geral da Bacia e 

intensivo nas sub-bacias críticas, para reduzir a sedimentação e poluição proveniente da 

agricultura e mineração, aumentar a produção e a produtividade, conservar a 

biodiversidade e proporcionar melhor qualidade de vida à população rural. 

Componente B – Meio Ambiente Urbano. Ofertar água, saneamento nas áreas 

urbanas para reduzir a poluição orgânica e industrial nas sub-bacias e aumentar a 

qualidade de vida da população urbana (PROGRAMA PANTANAL – Projeto de 

Ordenamento e Promoção do Ecoturismo na BAP-MS. 1999). 

Em 1996, como meta de política de âmbito federal, foi criado o Comitê de 

Integração da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai - Pantanal (CIBHAPP)84. A partir da 

instalação deste Comitê, foram direcionados investimentos técnicos e econômico-

financeiros visando à consolidação de políticas de estruturação urbana e regional, 

                                                           
83O Programa Pantanal foi projetado para ser executado em duas fases de quatro anos cada, nos estados 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, totalizando US$ 400 milhões (quatrocentos milhões de dólares), 
parte do financiamento do Programa foi do Banco Mundial e outra parte foi dividida entre o banco 
japonês The Overseas Economic Corporation Fund (OECE), e os governos: federal e estadual (MATO 
GROSSO DO SUL, 2014). 
84 Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai – Pantanal (CIBHAPP) faz parte das 
iniciativas do Governo Federal na década de 1990 com a instalação dos Comitês Especiais de Estudos 
Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH) criados em três grandes bacias hidrográficas brasileiras, 
Paraguai, Paraíba do Sul (CEIVAP), Piranhas-Açu (CIBHPA). No ano de 2000 o CIBHAPP passou ajustes de 
normas operacionais para atender a nova Lei federal de 1997. 
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gerando uma articulação interestadual no desenvolvimento de iniciativas de estudos, 

projetos, programas e planos de ação complementares e integrados às bacias 

hidrográficas afluentes da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai – Pantanal (KETTELHUT, 

et al. 1999). 

De acordo com Pereira et al. (2004), no Mato Grosso do Sul essas ações 

favoreceram a realização de diversos eventos técnicos e a mobilização para a criação de 

consórcios municípios, entre estes: o Consórcio Intermunicipal do Rio Taquari 

(COINTA85), criado em 1997, e o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 

Integrado dos Rios Miranda e Apa (CIDEMA86), criado em 1998.  Esses consórcios tiveram 

o papel de estabelecer na região da Bacia do Alto Paraguai as condições de “[...] 

motivação do envolvimento de municípios e suas equipes e proposições e 

implementação de projetos pioneiros que possibilitaram a construção de uma gestão 

ambiental e de recursos hídricos” (PEREIRA et al. 2004, p. 77). 

Enfatiza-se que a instalação de ambos os consórcios foi fomentada pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADES) com 

a finalidade de promover o “[...] desenvolvimento regional pautado em bases de defesa 

do desenvolvimento sustentável” e atender os princípios da implementação da política 

de recursos hídricos, adotada no país, a partir de 1997 (BROCH, 2000, p. 5). Tanto que, 

em 1998, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, visando a regulamentar a 

legislação de recursos hídricos em âmbito estadual, propôs, em caráter de urgência, o 

projeto da Lei No2.406/2002. Nessa ocasião, 

 
[...] houve uma audiência pública tratando sobre os dispositivos constantes 

no referido projeto de lei. A audiência pública foi confusa, polêmica, e as 

informações referentes à gestão dos recursos hídricos estaduais foram 

insuficientes. Vários interesses da iniciativa privada e pública foram 

engendrados no processo da discussão do projeto de lei, gerando várias 

contraposições, principalmente por parte do setor agropecuário do Estado, 

que se opôs radicalmente à cobrança da água. [...] o argumento principal 

levantado foi de que a lei que criou a outorga não exigiu para a satisfação de 

necessidades de pequenos núcleos populacionais existentes no meio rural, 

para derivações, captações, lançamentos e acumulações de volumes de água 

considerados insignificantes (PEREIRA et al. 2004, p. 76). 

 

As desconfianças e polêmicas geradas em relação aos instrumentos de gestão 

da Lei No 9.433/97, principalmente o mecanismo de cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos, levaram o Governo do Estado a solicitar o arquivamento do projeto e, 

                                                           
85 O COINTA foi composto pelos municípios de: Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, 
Coxim, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora, em Mato Grosso do Sul, e Alto 
Araguaia e Alto Taquari, em Mato Grosso, congregando os municípios localizados na região denominada 
planalto da Bacia do Rio Taquari ou entorno da região formadora da planície pantaneira (Broch, 2000).  
86O CIDEMA foi constituído pelos municípios de Anastácio, Antônio João, Bodoquena, Bonito, Bela Vista, 
Caracol, Corguinho, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Maracaju, Nioaque, Porto Murtinho e Ponta Porã 
(BROCH, 2000). 
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posteriormente, contratar uma empresa de consultoria para reestruturar a Lei.  Após 

dois anos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente analisou e encaminhou à 

Assembleia Legislativa uma nova proposta da Lei No 2.406, que instituiu a Política 

Estadual de Recursos Hídricos Estadual, aprovada pela Assembleia Legislativa em 28 de 

janeiro de 2002. Nessa Lei foram aprovados os instrumentos de gestão com 

direcionamentos ao mecanismo de cobrança pelo uso dos recursos hídricos, porém 

prevendo condições especiais de isenções:  

 
[...] São considerados insignificantes e serão isentos da cobrança pelo direito 

de uso da água as capacitações e derivações empregadas em processo 

produtivo agropecuário, assim como os usos destinados à subsistência 

familiar rural ou urbana, mantida, em todos os casos, entretanto, a 

obrigatoriedade de cadastramento no órgão outorgante. [...] As 

agroindústrias que dispuserem de sistema próprio de captação, tratamento e 

reciclagem de água, com projetos aprovados pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente, Cultura e Turismo, serão isentas da cobrança pelo direito de 

uso da água.  [...] Os produtores rurais que mantiverem sistema de irrigação 

de lavouras estarão isentos da cobrança pelo direito do uso da água, desde 

que comprovado o aumento da produtividade agrícola do beneficiário e a não 

poluição da água (MATO GROSSO DO SUL, 2002. Art. 20, § 1º. Art. 23 e Art. 

24 - Grifos nossos). 

 

Na Lei estadual foram instituídos os instrumentos necessários ao ordenamento 

e gerenciamento dos recursos hídricos a serem executados no Estado de Mato Grosso 

do Sul. Contudo, os novos ajustes normativos isentam uma parcela do setor produtivo 

rural do pagamento pelo uso dos recursos hídricos. Dessa forma, em relação ao regime 

jurídico do mecanismo de cobrança do uso dos recursos hídricos apresenta-se, até o 

momento, uma situação controversa quanto à eficácia de sua aplicação. 

Considerando os termos desta Lei estadual, estão sujeitos à cobrança todos 

aqueles que utilizam os recursos hídricos destinados às necessidades domésticas de 

propriedades e de pequenos núcleos habitacionais, distribuídos no meio rural; haverá 

isenção de cobrança quando independer de outorga de direitos de uso. Para a efetivação 

da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, prevê-se que o tal instrumento será 

implantado por bacia hidrográfica cujo valor será definido pelos comitês locais e 

aprovados pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos (MATO GROSSO DO SUL, 2002). 

Essa situação passa por dois significados, tendo em vista que a Lei apresenta 

inconstitucionalidades formais que comprometem os propósitos da legislação e 

inviabilizam os próprios objetivos e as diretrizes das políticas (nacional e estadual) de 

recursos hídricos (RASLAN, 2008). Por outro lado, se aplicados os instrumentos de 

gerenciamento destinados à parte dos usuários, torna-se ainda mais efetiva enquanto 

forma injusta de pagamento e excludente do ponto de vista social e de acesso de usos 

das águas como bem comum. 
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A polêmica da rejeição desse instrumento está inserida na contradição de 

colocar na mesma condição de usuário-pagador, distintos consumidores representados 

por produtores agrícolas com diferentes condições econômicas e patrimoniais, grupos 

empresarias nacionais e transnacionais que atuam, particularmente, no agronegócio 

para exportação, como aqueles usuários representados por pequenos produtores e 

assentados rurais (THOMAZ JÚNIOR, 2012). Nesse sentido, diante do que é 

aparentemente contraditório, também se faz revelador o fato de que está atendendo, 

nas suas diferentes expressões, aos interesses empresariais do capital externo, como 

também das elites do poder local. 

Portanto, esses embates levam a refletir sobre a eficácia das políticas públicas 

de recursos hídricos que reforçam o controle racionalizado e instrumentalista de usos 

dos recursos hídricos, associados aos aspectos econômicos a serem adotados por 

decisão coletiva, a partir de proposta dos correspondentes colegiados de recursos 

hídricos. 

 

O CBH-Miranda: uma década de gestão (2005 – 2015) 

 

No final da década de 1990 iniciaram-se as ações para a formação dos comitês 

de bacias hidrográficas no Estado de Mato Grosso do Sul.  A primeira composição do 

CBH-Miranda foi formada, entre 2005 e 2006, por uma Mesa Provisória, coordenada 

pelo poder público, composta pelos conselheiros representantes de secretarias de 

Governo, Sociedade Civil – incluindo as ONGs, instituições de ensino e pesquisa e 

consórcio intermunicipal, e os Usuários de recursos hídricos – representados por 

sindicatos e associações de diferentes segmentos. 

Na primeira gestão, os cargos de dirigentes desse colegiado foram constituídos 

pelas seguintes representações: o cargo de Presidente foi ocupado pelo poder público 

municipal de Bonito; e o de Vice-presidente pelo setor de usuários de recursos hídricos, 

representado pelo Sindicato Rural de Miranda. Nesse período, o grupo formado pela 

Mesa Provisória coordenou as ações visando a estruturar e definir as regras de 

funcionamento incluídas no Regimento Interno deste colegiado, apresentado na 

primeira Reunião Ordinária do CBH-Miranda, realizada em 200687.  

Nesse período, o Comitê recebeu apoio técnico da Agência Nacional das Águas 

(ANA)88 para definição da estrutura do regimento e regras de funcionamento. Entre as 

ações, foi discutida a forma e a data para a realização da eleição dos órgãos Dirigentes 

do Comitê. A escolha do local sede do Comitê em Campo Grande foi justificada pelas 

                                                           
87Registros de Atas: 1a Reunião Ordinária do Rio Miranda, realizada em Campo Grande em: 17/05/2006.  
Posse dos membros do comitê da bacia hidrográfica do rio Miranda.  Campo Grande, 25/06/2006. 
88A ANA estimula e apoia as iniciativas voltadas para a instalação e o funcionamento de comitês de bacia 
e agências de águas e para a implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Disponível em: 
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/gestaoderecursoshidricos.aspx> Acesso em: 
22 mai.  2015. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrancaearrecadacao/cobrancaearrecadacao.aspx
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instituições com representações no colegiado e que se localizavam na capital e, dessa 

forma, facilitaria a comunicação e suas ações político-institucionais. 

A materialização dessas decisões foi conduzida aos integrantes que fizeram 

parte da gestão do CBH-Miranda, entre 2007 e 2009. Na solenidade de Posse, entre os 

pronunciamentos das autoridades oficiais do Estado, foi ressaltado o papel do poder 

público na criação e implantação do Comitê, como resultado dos trabalhos da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente - SEMA e do Instituto de Meio Ambiente Pantanal - IMAP89, 

com o apoio da Agência Nacional das Águas ANA, por meio da capacitação em gestão 

dos recursos hídricos como uma componente: 

 

[...] dentro Programa SEMEAR, e que os avanços são testemunhados pelo 

próprio Banco Mundial que é o financiador do Programa. E que agora está 

sendo desenhado o PROÁGUA Nacional e será estendida esta metodologia 

para todo o país, a qual tem dado excelentes resultados do ponto de vista de 

capacitação, dos sistemas estaduais e da sustentabilidade ambiental das 

Bacias Hidrográficas (ATA DE POSSE, 2006). 

 

Ainda nessa solenidade, indicou-se o papel do Comitê junto à sociedade civil e 

usuários para que juntos pudessem “[...] ser discutidas providências a serem adotadas 

para alcançar o equilíbrio entre a preservação e o desenvolvimento”. É importante 

lembrar que na representatividade da sociedade civil, a dos usuários das águas é de 

grande importância, “[...] haja vista que são os usuários de água que mais sentem na 

pele o que representa a perda da qualidade da água e a perspectiva de no futuro faltar 

água em função de degradação ambiental”90. Na composição da segunda gestão do 

CBH-Miranda contou-se com as seguintes representações: 

 Poder Público (União – FUNAI), Estadual (Secretaria de Governo, as quais, 

ao longo das últimas gestões, passaram por alterações de reestrutura); 

 Poder Municipal (os entes municipais passaram por alterações nas gestões 

posteriores); as representações da Sociedade Civil, entre estas: WWF-Brasil, 

Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB), Fundação Neotrópica, e 

as Associações do setor de turismo e hotelaria, a maioria sediada no 

município de Bonito; 

 Movimentos Sociais, por meio de comissões de trabalhadores como: 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), Centro de Organização de Apoio aos 

Assentados (COOAMS), Associação dos Pescadores Amadores e defensores 

do Meio Ambiente (ASPADAMA), Federação dos Trabalhadores em 

                                                           
89 Atualmente, representado pelo setor de gerenciamento de recursos hídricos do IMASUL que coordena 
as ações do comitê desde a sua criação. 
90 Registros de Ata de Posse do CBH-Miranda em 25/06/2006. Enfatizou-se essa reunião pelo conteúdo 
da leitura sobre o debate nacional em defesa de conciliar preservação e o desenvolvimento com 
argumentos que sugerem compreensão da água como recurso limitado. 
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Educação do MS (FETEMS), Colônias de Pescadores Artesanais de 

Aquidauana; 

 Entre as Instituições de Ensino e Pesquisa verificou-se a presença da 

EMBRAPA (Pantanal e Gado de Corte), no CBH-Miranda, desde a primeira 

gestão, e no setor dos Usuários, com exceção da representação do setor 

energético Enersul e FIEMS, a Empresa de Saneamento do Estado de Mato 

Grosso do Sul (SANESUL), e Sindicato Rural e Associação dos Irrigantes 

participaram de todas as gestões. 

Na segunda gestão, incluiu-se o envolvimento do colegiado na elaboração do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, iniciado em 2008. Nessa ocasião, foram abertas as 

candidaturas para representar o Comitê no Grupo de Trabalho do Plano. Os candidatos 

foram: IASB, Fundação Neotrópica e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul 

- SANESUL. Conforme registros de documento público e oficial do CBH-Miranda91, acerca 

das defesas das candidaturas: 

 

[...] a IASB representava vários produtores; a NEOTRÓPICA desde 1993, em 

Bonito. [...] gostaria de ter mais representação no Grupo de Trabalho das 

organizações não governamentais, e a SANESUL [...] pede esclarecimentos 

sobre o convite à empresa de saneamento do Estado, por não estar 

representado no Grupo do Plano. [...] o Plano vai lidar com a maior riqueza 

do Estado, e que o segmento produtivo também deve ser representado (CBH-

Miranda, Ata de Reunião Ordinária, 2008). 

 

No ano de 200892, também foi instalado um grupo de trabalho para encaminhar 

o processo de mobilização ao processo eleitoral para próxima gestão. Nessa campanha, 

o Comitê foi financiado pela WWF-Brasil, os recursos foram destinados à realização das 

reuniões que foram previstas em seis municípios abrangidos pelas sub-bacias do 

Miranda, os municípios de Jardim, Miranda e Bonito; e na sub-bacia do Aquidauana, os 

munícipios de: Anastácio, Rochedo e Sidrolândia. Nessa composição, apresentou-se 

uma diversidade de representações que, nas gestões posteriores, deixaram de integrar 

o Comitê. Entre estas, encontram-se entidades da sociedade civil, como por exemplo, a 

Fundação Neotrópica93, bem como muitas das associações ligadas ao turismo e hotelaria 

do município de Bonito. A ONG WWF-Brasil encerrou as parcerias com o Comitê com a 

finalização dos projetos da primeira fase do Programa Água Para a Vida94, executados 

pela ONG WWF-Brasil entre o período de 2002 até 2011. 

                                                           
91 Registro de Ata de Reunião Ordinária do CBH-Miranda, realizada na cidade de Campo Grande em: 
18/03/ 2008. 
92 Até essa data, ainda não havia sido formada uma Câmara Técnica (permanente). A dificuldade de 
instalar esse grupo é recorrente no Comitê, como também, a questão de dependência de recursos 
financeiros externos. 
93 A ONG participou do CBH-Miranda até o ano de 2009. 
94Neste ano, 2011, encerram os investimentos da primeira fase desse programa. Conforme nota 
apresentada pela WWF-Brasil (2011), através do investimento do Grupo HSBC, entre o período de 2002 
até 2011, foram aplicados na bacia do rio Miranda a soma de recursos de R$ 432.324,00 (WWF-Brasil, 
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Em síntese, nas duas primeiras gestões, em um primeiro momento o CBH-

Miranda organizou uma agenda de ações objetivando o fortalecimento político-

institucional, fato que foi verificado pela indicação de algumas das representações do 

Comitê perante as demais políticas públicas (Federal e Estadual). Paralelamente, 

realizou ações voltadas à capacitação técnica aos integrantes do Comitê, financiadas 

pela organização não governamental WWF-Brasil95. 

Dessa mesma fonte supracitada, no ano de 2009, também receberam 

investimentos para projetos de recuperação das nascentes dos rios Miranda e 

Aquidauana96, entretanto, sem resultados expressivos. Conforme consta o Diagnóstico 

do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda, elaborado em 2014, 

foi identificado que aproximadamente 50% das nascentes das bacias dos rios Miranda e 

Aquidauana se encontram descaracterizadas. A maior pressão é sobre as Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) que sofrem as consequências da expansão de 

atividades como agricultura, pecuárias e outras práticas de usos de ocupação do solo 

realizadas na bacia, necessitando de projetos prioritários de recuperação e de recursos 

financeiros para executá-lo (MATO GROSSO DO SUL, 2016). 

No ano de 2011, as ações do Comitê foram focadas no processo eleitoral, 

publicado em Edital97 – elaborado e aprovado na gestão anterior. Nessa campanha, 

visou-se a apresentar as datas, regras e os documentos exigidos para o cadastramento, 

habilitação e participação das entidades na composição deste órgão. São exigências de 

regras comuns institucionais, porém, burocráticas. Fato que expõe fragilidades no 

processo de representatividade, por criarem-se exigências de limitações de adesão da 

comunidade local. Além disso, o não envolvimento da comunidade sinaliza um 

descrédito na prática das ações participativas, que, de certo modo, reflete um 

esvaziamento nas reuniões abertas ao público realizadas por esse Comitê, por exemplo, 

na elaboração do Plano de Recursos da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda98 (MATO 

GROSSO DO SUL, 2016). 

                                                           
2011). Disponível em: <http://www.aguaparavida.com.br/programa/grandes-conquistas/> Acesso em: 
22 jul. 2014. 
95 No ano de 2009, foram destinados recursos financeiros para o custeio de viagens de integrantes do 
CBH-Miranda, visando à participação do Fórum Nacional de Comitês, realizados em Vila Velha e na cidade 
do Rio Janeiro. Além desses, foram financiadas visitas técnicas aos comitês dos rios Lagos São João e o de 
integração do Vale do Paraíba do Sul (CEIVAP), e no comitê dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). 
96Nessas ações foram destinados para este projeto valor de R$ 540,00 mil (Registro de Ata de Assembleia 
de CBH-Miranda, realizada em: 21/07/2009). 
97Edital N. 001/2010 do Comitê De Bacia Hidrográfica Do Rio Miranda. Disponível 
em:<http://www.imasul.ms.gov.br> Acesso em: 23 mai. 2014. 
98 O documento “Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda” foi elaborado pelo 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) cuja elaboração foi coordenada e fiscalizada pelo Instituto de Meio Ambiente 
de Mato Grosso do Sul (IMASUL), por meio do Núcleo Especial de Modernização da Administração 
Municipal (NEMAE AMBIENTAL). Para elaboração do Plano foi contratada a Empresa Deméter Engenharia 
Ltda, sediada em Campo Grande. A versão final foi aprovada em abril de 2016. Disponível em: 
<http://www.imasul.ms.gov.br/recursos-hidricos/planos-de-bacias-hidrograficas-downloads/> Acesso 
em: 22 jul. 2016. 

http://www.aguaparavida.com.br/programa/grandes-conquistas/
http://www.imasul.ms.gov.br/
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Outra questão diz respeito às representações com maior atuação nas ações do 

colegiado, centralizadas no poder público estadual, organizações não governamentais e 

o segmento dos usuários, especialmente, pelos sindicatos e associações dos produtores 

rurais da bacia. Por isso, não podemos deixar de ressaltar que, na prerrogativa de 

abertura participativa, esse processo ao invés de reforçar a mobilização popular, 

inclusive para os efeitos de Lei, na prática, as exigências na organização desse colegiado 

têm traçado um caminho formalista e de caráter tecnoburocrático que qualifica, 

direciona e seleciona as representações que o compõem. 

Nessa primeira década, o Comitê teve os investimentos aglutinados em poucas 

parcerias visando a fomentar um sistema de gestão na bacia do rio Miranda e, depois 

de criado, o Comitê passou a ser a principal fonte financiadora de suas ações, como:  

 
[...] a WWF, por meio do Programa Água Para a Vida vem fazendo parte do 

Comitê e sempre procurando colaborar para o bom andamento da gestão. 

[...] não irá participar do processo eleitoral para escolha das novas sociedades 

civis que irão compor a próxima gestão do Comitê de Bacia do Rio Miranda, 

por entender que é importante o processo de renovação e já está na hora de 

renovar e surgirem novas entidades da sociedade civil para colaborar com 

continuidade dos trabalhos para a que a Bacia do Rio Miranda possa ter uma 

gestão eficiente (Nota da WWF-Brasil – 26/04/2011). 

 

Assim, as ações do colegiado, desde a sua formação até esse período, indicam 

dependência de investimentos e um vínculo de entidades apoiadas por investimentos 

externos e interesses locais movidos pelas diversas formas de apropriação que o capital 

produz. 

No ano de 2011, na Assembleia Ordinária de eleição das representações para a 

composição do CBH-Miranda - Gestão 2011-2012, realizada em Campo Grande, capital 

do Estado, foi proposta pelos representantes dos Usuários (Sindicato Rural e Associação 

de Produtores de Arroz e Irrigantes - APAI) a inserção na pauta sobre mudanças na forma 

de compor o colegiado. A proposta apresentada e discutida no Plenário, argumentada 

pelas representações dos Usuários, foi em defesa do aumento de número total de vagas 

pelo segmento Sindicatos Rurais no Comitê. Dessa forma, se aprovada, mais de 50% da 

representação de usuário no Comitê seria pelos sindicatos de produtores rurais e 

pecuaristas. Os argumentos desfavoráveis incidiram na decisão de retirar a proposta da 

pauta, pois “estaria ferindo o Regimento Interno do CBH-Miranda” e, neste caso, 

contradizendo a composição paritária de representações previstas na formação desse 

órgão, bem como alterar o número de vagas incidiria um maior fortalecimento de um 

segmento – produção rural, em relação às representações desse colegiado. 

Contudo, nessa mesma Assembleia, foram eleitas as representações dos cargos 

de Dirigentes do CBH-Miranda, mantendo como Presidente a representação da 

Associação dos Produtores de Arroz e Irrigantes do MS (APAI), que ocupou este cargo 

no colegiado entre o período de 2011 até 2014 e, nas últimas gestões é Vice-Presidente. 

O cargo de Vice-presidente foi ocupado pelo representante do Sindicato Rural de São 
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Gabriel do Oeste, e pelo Secretário Executivo, representante do Sindicato Rural De 

Campo Grande. Com base nos registros de Atas do CBH-Miranda, nas últimas gestões, a 

composição da Diretoria foi eleita por representações dos Usuários de recursos hídricos 

através das entidades de sindicatos de produtores rurais. 

Outra questão diz respeito aos recursos destinados ao CBH-Miranda, sendo 

esta uma pauta constante na agenda de discussão das Assembleias deste colegiado, 

tanto que, no julgamento das representações desse órgão, cabe ao Estado maior 

envolvimento na execução das ações de competência do Comitê, bem como 

disponibilizar recursos financeiros para manutenção de suas atividades. Nesse sentido, 

destacam-se as solicitações por meio de Moção99, encaminhadas no final de 2009, 

cobrando apoio de recursos financeiros para estruturar as ações coordenadas nesse 

colegiado. Há, também, Moção de solicitação para regulamentar os recursos financeiros 

provenientes das compensações e royalties do setor energético, assunto em aberto, 

questionado pelo Comitê até o presente.  O Fundo Estadual dos Recursos Hídricos foi 

criado por lei100, mas não regulamentado.  

A regulamentação do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos passa por 

negociações político-administrativas, sendo assunto recorrente nas reuniões do Comitê 

e nas elaborações das moções101, encaminhadas à Assembleia Legislativa do Estado 

solicitando a disponibilidade e aplicação desses recursos como forma de proporcionar a 

autonomia financeira do colegiado.  

Até o momento, o CBH-Miranda possui dependência de fonte de recursos 

externos para realizar suas atividades e promover as participações. Sendo assim, as 

participações são voluntárias e mantidas pelas entidades (sociedade civil, usuários, 

públicas, iniciativa privada) que possuem interesse em participar do Comitê. 

No acompanhamento das reuniões públicas e Assembleias do CBH-Miranda 

(2011-2014) observa-se a dificuldade de montar equipes de trabalho por falta de 

quórum qualificado, bem como um esvaziamento de participação. Fato observado pela 

constante atuação do poder público através do órgão estadual responsável pelo setor 

de recursos hídricos em coordenar as ações dos comitês, com também dos trabalhos 

técnicos que caberiam à Câmara Técnica de Planejamento (CTP). 

Contudo, cabe refletir sobre a efetividade desse princípio nos colegiados 

gestores, tendo em vista as prioridades dos interesses do Estado na execução da atual 

Política Estadual de Recursos Hídricos. Com base nesse estudo, pode-se concluir que se 

                                                           
99 Moção No 02 de 10 de dezembro de 2009 (publicada no D.O. em 15/12/2009). Disponível em: 
<http://www.imasul.ms.gov.br/controle/ShowFile.php?id=110468> Acesso em: 12 fev. 2015. 
100 Art. 20, § 1º da Constituição Federal e a legislação estadual. Esse Fundo possui como fontes as receitas 
provenientes de cobranças: do uso dos recursos hídricos, das infrações e de controle da poluição das 
águas; a compensação financeira que o Estado dos royalties das empresas do setor de geração de energia 
hidroelétrica, além dessas, ainda faz referência aos empréstimos e apoio financeiro proveniente de 
organizações civis dos recursos hídricos, por exemplo, as organizações governamentais e das ONGs 
nacionais e internacionais. 
101Moção Nº 03 de 02 de agosto de 2011. Disponível em: <http://www.imasul.ms.gov.br> Acesso em: 5 
de maio de 2015. 
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fazem presentes nesse colegiado os interesses particulares das elites locais e de setores 

da iniciativa privada, os quais têm se apropriado do processo participativo desse 

colegiado. Entretanto, sabe-se que as disputas entre os interesses de setores políticos e 

econômicos dominantes, conforme analisa Loris (2009, 2013), trata-se de uma velada 

dissimulação daquilo que é aparentemente novo, mas genuinamente velho no controle 

e direcionamentos da gestão das águas no país. 

Portanto, mesmo que criada a estrutura mínima para funcionamento do 

Comitê, incluindo os regulamentos e o fundo de manutenção, contextualizadas com as 

ações práticas na bacia hidrográfica do rio Miranda, permanecem os obstáculos para 

produzir respostas às injustiças sociais e ambientais existentes, bem como as polêmicas 

criadas pelas atuais formas de exploração e apropriação dos recursos hídricos próprias 

do modelo de desenvolvimento. 

 

O CBH-Miranda: as entidades e os atores 

 

A discussão visou a compreender o conteúdo e materialização das decisões do 

CBH-Miranda na bacia hidrográfica do rio Miranda, no sentido de indicar nas ações desse 

colegiado a construção do seu perfil participativo ao longo da última década. A partir de 

uma primeira leitura sobre as prerrogativas de princípios descentralizados, integrados e 

participativos previstos nas legislações (Federal e Estadual) que criam os comitês de 

bacias hidrográficas. Estão habilitadas a participar do processo de gestão destes 

colegiados as representações dos indivíduos, grupos, entidades ou coletividades que 

utilizam a água e os corpos d´água para retiradas, lançamento de resíduos ou meio de 

suporte de atividades de produção ou consumo numa bacia hidrográfica (BERRETA, 

2013). 

Ao analisar esses princípios e a materialização das representações no CBH-

Miranda, embora se cumpra a paridade das representações, com base no histórico de 

formação desse colegiado, enfatiza-se que na prática se destacam representações de 

segmentos mais atuantes, entre os Usuários de recursos hídricos, aqueles 

representados pelos Sindicatos Rurais e Irrigantes, os quais congregam o setor produtivo 

agropecuário de vários municípios abrangidos pela bacia do rio Miranda.  

Em 2006, na primeira composição do CBH-Miranda, conforme registros de Ata 

de Posse102 havia indicativos de outro perfil participativo neste Colegiado. Contava-se 

com representações de movimentos sociais, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), o Centro de Organização de Apoio aos Assentados (COOAMS), a Associação dos 

Pescadores Amadores e defensores do Meio Ambiente (ASPADAMA), a Federação dos 

Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul (FETEMS), as Colônias de Pescadores 

Artesanais de Aquidauana. As pesquisas de campo permitiram concluir que além de um 

                                                           
102Registros de Ata de Posse dos membros do comitê da bacia hidrográfica do rio Miranda, realizada na 
data de 25/06/2006, em Campo Grande – Capital do Estado. 
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esvaziamento por essas representações no Comitê, ocorreu também uma 

desconstrução no perfil de tais representações. 

Nas últimas gestões desse colegiado, há registros de representações de setores 

constituídos pela produção rural, da energia e da navegação (IPAR), como os segmentos 

mais organizados e atuantes nas ações do CBH-Miranda, isso se materializa na base de 

poder econômica e territorial predominante agrícola da bacia.  

No acompanhamento das assembleias e reuniões do CBH-Miranda, realizada 

de 2011 a 2014, foi possível constatar que, até o presente, não se encontram 

representados os pequenos usuários de água como, por exemplo, os grupos de 

assentados, agricultores familiares e comunidades de quilombolas, bem como os povos 

indígenas– observou-se que há registros de indicação da FUNAI, porém sem participação 

de representações das comunidades indígenas que se encontram na área da bacia 

hidrográfica do rio Miranda, como também não há espaço para qualificar tais 

representações no comitê. Outra questão observada foi um constante esvaziamento das 

assembleias e reuniões do colegiado, no entanto são tímidas as ações de mobilização 

para manter e agregar representações nesse órgão.  

Na prática, esse colegiado é coordenado pelo poder público (Estadual), que 

demonstra preocupação sobre a falta de participação dos membros do comitê no 

sentido de garantir quórum para deliberar as ações acerca da política pública de 

recursos hídricos a serem encaminhadas via comitê, por exemplo, o acompanhamento 

e aprovação do Plano de Recursos Hídricos. Diante disso, o IMASUL tem atuado junto às 

prefeituras solicitando a confirmação e presença das suas representações no Comitê. 

Além disso, tem cogitado sobre a disponibilização de recursos aos representantes da 

sociedade civil para participarem das suas reuniões103. 

A consulta dos documentos públicos (leis, resoluções, atas, editais) e os 

registros realizados (entrevistas, relatos e fotos) no acompanhamento das atividades do 

CBH-Miranda permitiram analisar as entidades e os atores agrupados nesse colegiado, 

com a seguinte leitura:  

 as Organizações da Sociedade Civil, nos casos das ONGs, destacam-se por 

atuarem em programas de projetos técnicos visando à proposição de 

gestão integrada de recursos hídricos com parcerias e financiamento de 

recursos de organismos financeiros (corporações empresariais nacionais e 

internacionais). Nestas, podemos citar o Instituto das Águas da Serra da 

Bodoquena (IASB), a WWF-Brasil, e a Fundação Neotrópica, as duas últimas, 

atuantes no início da organização do CBH-Rio Miranda, se retiraram da 

composição do CBH-Miranda a partir de 2010; 

 as Associações intermunicipais, neste caso, representadas pelo CIDEMA – 

Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos 

Rios Miranda e Apa. Enfatiza-se, nessa representação, que os limites de 

                                                           
103Registros de Ata da 19a Reunião Ordinária do comitê de bacia hidrográfica do rio Miranda, realizada em 
Campo Grande, em: 01/07/2014. 
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abrangência dos consórcios, necessariamente, não são os mesmos 

delimitados pela bacia hidrográfica, por esse motivo há nessa 

representação organizações independentemente da localização da base 

física de atuação do Comitê; 

 os usuários possuem o mesmo número das demais representações no 

Comitê, contudo, nota-se que desde a sua criação, ocupam posições de 

Diretoria segmento representando pelo setor produtivo rural da bacia. Com 

base nos registros das Atas das eleições de Diretoria do Comitê foi possível 

constatar que, nos últimos dez anos de criação do CBH-Miranda, os 

dirigentes nos cargos de Presidência, Vice-Presidência e Secretário 

Executivo foram exercidos numa alternância de representações entre os 

setores: agropecuário e irrigação. 

Destacam-se ainda, nas participações, os usuários de recursos hídricos, 

representados pela iniciativa privada (grupos e associações empresariais), entre eles, a 

Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL) e a Associação 

de Produtores de Arroz e Irrigantes (APAI). Participam também pelo segmento de 

abastecimento urbano e industrial: a Empresa de Saneamento do Estado de Mato 

Grosso do Sul (SANESUL), a empresa privada Águas da Guariroba e a Federação das 

Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS). No setor energético, a Associação 

dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (BIOSUL).  

Considerando a atual composição do CBH-Miranda, muitas das representações, 

mesmo habilitadas de modo formal, são frágeis ou inexistentes no processo decisório 

deste colegiado, não indicando representação104. Ao analisar as representações dos 

povos indígenas no Comitê, até então, aparece apenas uma indicação, entretanto, sem 

efetiva participação. Situação semelhante ocorre com as comunidades tradicionais 

quilombolas e a população que vive nos assentamentos existentes na bacia. Portanto, 

ainda se encontra em um patamar distante de um ideal participativo, incluir no debate 

qualificado sobre o gerenciamento e acesso aos recursos hídricos as representações dos 

grupos menos favorecidos e coletividades que dependem dos usos livre e comum das 

águas dessa bacia hidrográfica. 

Nesse sentido, indica-se que esse Comitê possui o poder público centralizado 

nas representações nas esferas federal e estadual cujos órgãos de gerenciamento de 

recursos hídricos – a ANA e o IMASUL –, acompanham e coordenam as ações desde a 

sua instalação até o presente. Igualmente, destacam-se os usuários de recursos hídricos, 

com o perfil de representações constituído de produtores rurais, irrigantes e 

pecuaristas, e os atores da sociedade civil representados pelas organizações não 

                                                           
104 Cabe destacar que vivem na bacia do rio Miranda as comunidades de diversos povos indígenas, entre 
esses: Buriti 2007 (Terena), Buritizinho (Guarani Kaiowá), Cachoeirinha (2007), Lalima (Kinifin o, Terena), 
Limão (Terena), Nioaque (Terena), Nossa Senhora de Fátima (Terena), Pilad Rebu (Terena), Taunay 
(Terena). 
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governamentais com vínculos de financiamento de ações internacionais e também 

locais. 

Entre outros grupos empresariais e corporações internacionais105, por 

exemplo, foram identificados financiamentos de ações ao CHB-Miranda pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), corporação internacional do Grupo HSBC, e 

o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com projetos focados em 

desenvolver propostas de gestão de recursos hídricos. 

Desse modo, as assimetrias existentes entre as representações mais atuantes 

e as excluídas de participar e compor este colegiado são compreendidas como reflexo 

desse processo. Por isso, no processo participativo, as decisões vindas desse colegiado 

poderão manter o predomínio de interesses políticos e econômicos locais, presentes no 

Estado. 

Assim, ao considerar as relações estruturais dominadas pelas elites do poder 

político e econômico desse Estado percebe-se que a execução das políticas públicas de 

recursos hídricos não busca responder a problemas ambientais e sociais, mas constitui 

um mecanismo de apoio a novas formas de minimização de conflitos pelas formas de 

apropriação geradas no processo de expansão do capital no território nacional. 

Considerando os propósitos de criação do CBH-Rio Miranda, conclui-se que, se 

por um lado, abrem-se as possibilidades ou canais de participações à sociedade civil no 

processo de decisão, por outro, articula-se a compreensão deste comitê como instâncias 

de poder político-institucional, associadas aos seus protagonistas, cujas atuações 

refletem os interesses de grupos da elite dominante deste Estado. 

 

O CBH-Miranda: interfaces entre o institucional e o poder local 

 

Ao contextualizar o processo de instalação desse Comitê, apontou-se a 

polêmica, no ano 1998, movida por representações de sindicatos de produtores e 

pecuaristas contrários aos instrumentos de gestão contidos na referida Lei estadual, 

particularmente, a outorga e a cobrança dos usos de recursos hídricos. As manifestações 

de oposição levaram o Estado a arquivar o projeto e reformular a Lei que, no ano de 

2002, instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) constando isenções de 

cobrança de usos dos recursos hídricos ao setor rural. Na época, soma-se, ainda, o fato 

de o Estado não ter aprovado a sua legislação de recursos hídricos, que possuía 

limitações de diversas linhas de financiamento nacional e internacionais para projetos 

de recurso hídricos em si, de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, muitos 

desses em estágio de execução. 

                                                           
105 Segundo Carmely (2009) entre os parceiros de financiamento da ONG – WWF encontram-se grupos 
que atuam na exploração de petróleo, gás, farmacêutica e minas, dentre estes:  Dow Chemical, Monsanto 
Chemical, W.R. Grace, Du Pont, Merck, Nalco, Union Caribe, GeneralEletric,Westinghouse, Combustion 
Engineering, Honeyweel, Beckman Instrumento, AlcoaUniversal, Oil Products, North American Rockewell 
que também são as maiores poluidoras do meio-ambiente. 
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Essa situação indica, ainda, questões de vínculos de interesses entre as 

instituições governamentais de Mato Grosso do Sul e as elites dominantes que, 

tradicionalmente, se encontram envolvidas nas disputas de desenvolvimento regional. 

Entretanto, tal reforma, mesmo em conflito com a Lei Federal No 9.433/97 no aspecto 

das isenções atribuídas ao mecanismo de cobrança, a Lei e o Sistema de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul está em processo de implantação que 

prevê a criação e institucionalização dos órgãos colegiados, entre eles, os comitês de 

bacias hidrográficas. 

O CBH-Miranda foi criado no ano de 2005, durante a primeira fase de 

implantação da Lei estadual, paralelamente aos investimentos de organismos 

financeiros internacionais em programas e projetos realizados majoritariamente por 

meio de parcerias entre o Estado e entidades da sociedade civil (sindicatos, associações, 

consórcios, organizações não governamentais, técnicas e de ensino e pesquisa). 

Destacaram-se os atores que tiveram papel direto no fomento e criação deste Comitê: 

o poder público (federal) Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), e estadual (SEMA-IMAP), as organizações civis dos recursos hídricos 

– Associações e Consórcios (CIDEMA - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 

Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa), e organização não governamental – 

WWF-Brasil, além da representação dos usuários de recursos hídricos, Sindicatos de 

setores produtivos do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Ao considerar o processo de instalação do CBH-Miranda, enfatizou-se que a sua 

institucionalização ocorreu em contexto histórico relacionado à execução das metas de 

política de Estado e os investimentos de interesses externos. Nesse caso, as 

representações da sociedade civil não organizada, por exemplo, a organização não 

governamental WWF-Brasil que estabeleceu parceria com entidades do setor público 

estadual, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e o IMAP – atualmente 

IMASUL –, órgão responsável pela gestão de recursos hídricos, como também com 

entidades de usuários de água na bacia. 

Conclui-se que as representações da sociedade civil – entre estas, os consórcios 

e as ONGs – apoiaram as mobilizações de formação deste órgão colegiado. Entre as 

ações conjuntas, executadas desde o início da década de 1990, identificaram-se as 

parcerias de programas e os projetos com finalidades de apoio ao Estado na implantação 

das políticas públicas de gestão de recursos hídricos na bacia do rio Miranda. Todavia, 

em circunstâncias políticas que, conforme corrobora Brandão, acabaram por reforçar:  

 
[...] os discursos de urgência e profundidade da crise e o imperativo da 

descentralização, da governança territorial, a interpretação localista da 

realidade, “sugerindo”, através das agências multilaterais, modelos de 

comportamento e “recomendações” de estratégias e ações “públicas” para o 

desenvolvimento (BRANDÃO, 2007, p. 02). 
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Tais opções atendem às reformas política e econômica de prerrogativas 

neoliberais que buscaram adotar mecanismos mais flexíveis nas decisões, por meio de 

princípios de gestão descentralizada, visando à implantação de instrumentos e normas 

de racionalização e controle dos usos dos recursos hídricos. Em suma, visa a instituir um 

modelo de gerenciamento que torne legítimos tais propósitos perante a sociedade. 

Destacam-se a instituição de comitês como um órgão integrante do Sistema 

Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SEGRH), cuja descentralização prevê 

agregar representatividades do poder público, os usuários de águas e a sociedade civil, 

os quais passam a possuir legalidade jurídico-institucional, fluidez e mobilidade 

necessárias às metas de implantação das políticas públicas de recursos hídricos.  

Considerando os fundamentos de criação dos comitês de bacias hidrográficas, 

apontados como novos canais de participação “aparentemente” democráticos, 

articulador político para coordenar as ações de gestão dos recursos hídricos adotando 

como escala espacial a unidade físico-territorial de bacias hidrográficas. Há, assim, um 

desejo de democracia, porém incompleta, que parece ser a palavra mágica reveladora 

das decisões coletivas, incapaz de traduzir a utopia dos princípios participativos 

previstos nessa Política. 

Nesse sentido, consideram-se as finalidades e competências desse órgão 

colegiado, especialmente, em discutir, apoiar, decidir e deliberar sobre políticas, 

projetos, plano de bacia e estabelecer os critérios da cobrança dos recursos hídricos na 

bacia hidrográfica do rio Miranda. Assim, o Comitê possui o papel de formalizar tais 

finalidades e, na prática, revela os objetivos de garantir o controle dos usos das águas 

neste território e, sobretudo, legitimá-lo do ponto de vista jurídico-institucional. Nessa 

perspectiva, assume relevância a competência deliberativa desse comitê no sentido do 

controle das decisões por parte das representações mais atuantes, refletindo interesses 

econômicos sobre os usos e acesso à água da bacia do rio Miranda.  

Associada à dimensão das suas representações nos Conselhos e Comitês, 

corroborando com nossa análise sobre o papel e envolvimento da sociedade civil da 

formação dos colegiados gestores de recursos hídricos, Camely (2009) considerou que 

ela, a sociedade civil, personifica as classes médias, no sentido de prolongamento do 

braço social do Estado mínimo, forma de governo que adquire cada vez mais adeptos na 

atualidade, como também fortalece a expansão dos novos mercados com vínculos 

mercantis e não mercantis. 

Ao considerar o perfil da composição do CBH-Miranda faz-se necessário partir 

de uma abordagem sobre as multiplicidades geográficas vistas como legado histórico, 

cultural e político desse Estado. No que diz respeito, em específico, das participações de 

movimentos sociais, grupos de comunidade indígenas, pequenos produtores, por ser 

compreendida como uma despolitização da sociedade civil, como também uma 

desconstrução dessas representações nesse Comitê. 

Compreendemos que tais representações nesse colegiado materializam uma 

construção histórica conflituosa, pactuada entre os governos de Estado e as elites 
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política e econômica, que nega os direitos essenciais às minorias existentes nesse 

território. De certa forma, as regras burocráticas e institucionais produzidas para 

compor a representatividade dos comitês, intencionadas de ações democráticas, 

também representam um filtro das representações no perfil desses colegiados. Mas, 

essencialmente, destaca-se que a indicação de tais atores na agenda representativa 

destes órgãos gestores, como de fato ocorre, não significa uma inserção no lócus das 

políticas públicas estaduais.  

Por outro lado, as representações voluntárias da sociedade sem fins lucrativos 

– associações e as ONGs (há mais de uma década) indicam os interesses destes atores 

em discutir e se fazerem representados nas decisões relacionadas ao controle sobre os 

usos dos recursos hídricos da bacia do rio Miranda. Assim, se as decisões partem, por 

exemplo, desses atores que representam os segmentos das elites política e econômica 

desse Estado, factualmente, haverá os interesses de uma minoria que decide e se 

beneficia de um processo de gestão participativa viabilizada nos comitês. 

Ao considerar sobre os recentes investimentos na área da bacia do rio Miranda, 

particularmente, por grupos empresariais internacionais do setor de agronegócios, 

energético e indústrias de papel e celulose, compreendem-se as características 

essenciais à concentração de terras, tecnologias e renda. 

Nesse contexto, também se enfatizou sobre a inclusão do componente 

ambiental, no planejamento de desenvolvimento regional, que está associada às 

questões de valorização da natureza enquanto elemento integrante da reprodução 

capitalista, visando às necessidades de exportação e avanços de competitividade no 

mercado internacional, incluindo a expansão de processos produtivos vinculados ao 

intenso uso e apropriação dos elementos da natureza – entre estes o solo e a água. 

Portanto, é necessário ter cautela, pois, associados ao modelo de 

desenvolvimento implantado nesse Estado, incluem-se também os fundamentos de 

uma política de gestão dos recursos hídricos na qual a água deixa de ser considerada um 

bem livre e disponível na natureza e se transforma num bem de domínio público e 

recurso de apropriação mercantil. 

Desse modo, enfatiza-se que deter o controle sobre as decisões desse colegiado 

significa intervir nas diretrizes de usos e nos instrumentos de gestão, entre eles, o 

pagamento pelos usos hídricos dessa bacia cujo setor agropecuário, mesmo isento por 

lei, expressa argumentações contrárias na implementação do instrumento, 

compreendido como mais uma tributação para o setor. Fato que tais manifestações 

foram recorrentes nas reuniões de apresentação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Miranda, e no documento final foi apontada como uma 

recomendação de estudos futuros para verificar a viabilidade de instalar tal instrumento 

de gestão na bacia do rio Miranda. 

Nesse comitê, observaram-se possíveis conflitos entre os usuários de recursos 

hídricos, especialmente, entre os segmentos do turismo e agropecuário, atualmente, 

por divergir nas formas de apropriação de usos das águas da bacia do rio Miranda. Ao 
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considerar tais práticas de ocupação na bacia hidrográfica, conforme apontadas no 

estudo de Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Miranda, há perdas 

nos índices de qualidade das águas associadas ao crescente desmatamento, 

particularmente, de matas galerias em áreas de APPs e nascentes gerando, entre outras 

consequências, processos erosivos e o carreamento de solos que, somados com a 

poluição de carga difusa de agrotóxicos e fertilizantes provenientes das atividades 

predominantes na bacia, comprometem a qualidade das águas dessa bacia hidrográfica. 

A perda de qualidade das águas da bacia tem gerado manifestações do setor 

turístico, particularmente, no município de Bonito, que, nos últimos anos, tem 

apresentado o turvamento das águas dos principais rios utilizados por atividades de 

ecoturismo, e a balneabilidade. Na mesma linha de reflexão, há indicativos de possíveis 

conflitos entre os usuários entre diferentes segmentos, como também a manutenção 

do mesmo perfil das suas representações, já atuantes por mais de uma década na 

composição do Comitê. 

Tal realidade indica possíveis disputas entre atores no gerenciamento dos 

recursos hídricos. Razões pelas quais também se sinaliza, para os próximos anos, que as 

ações nesse Comitê poderão ser cada vez mais políticas. Nesse caso, é necessário ter 

cautela, pois as representações desse colegiado podem mediar ou reafirmar interesses 

no sentido de controle e apropriação sobre recursos hídricos da bacia do Miranda. Esta 

é uma das possíveis leituras sobre a geografia dos comitês de bacia hidrográfica, aqui 

entendidos conforme Santos (2015)106, pelo “olhar geográfico”, olhar sobre as coisas 

que pode situar teoricamente a produção dos comitês de bacia hidrográfica sul-mato-

grossenses. 

 

Considerações Finais 

 

O objetivo principal dessa discussão foi apresentar algumas questões acerca 

dos comitês de bacias hidrográficas cuja criação está associada ao conjunto de ações 

definidas na Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), adotada no país a 

partir de 1997. Em específico abordou-se a experiência no estado de Mato Grosso do 

Sul – o CBH-Miranda, formalmente criado em 2005. 

Os resultados permitiram refletir sobre a dimensão democrática e participativa 

prevista na instituição desses fóruns de gestão dos recursos hídricos e a sua função, para 

o Estado e a sociedade. Desse modo, cabe ressaltar que a gestão dos recursos hídricos 

não se reduz aos conteúdos técnicos, uso de práticas diretamente ligadas à distribuição, 

uso e conservação das águas, mas as questões relacionadas às opções de uma política 

de Estado a qual, além das demandas socioambientais, permeiam, especialmente, os 

interesses de ordem político-institucional e econômica. 

                                                           
106 Palestra proferida no Grupo de Pesquisa Território Ambiente – GTA/FCH/UFGD, maio de 2015. 
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Compreende-se que as institucionalizações dos comitês de bacias hidrográficas 

podem atender a essas necessidades no sentido de tornar legítimos, legais e 

institucionais tais interesses perante a sociedade. Nessa política de Estado, há uma 

“roupagem” em defesa ambiental, participativa e democrática que, na essência, possui 

interesses no controle dos encaminhamentos das práticas de gerenciamento dos 

recursos hídricos. Isso está presente na gestão dos recursos hídricos por meio dos 

aparatos de regulações dos usos das águas, das orientações tecnicistas e ajustes político-

administrativos recomendados e aplicados pelas políticas públicas.  

Nesse estudo, foi possível verificar que os colegiados podem mediar, ou ainda, 

reafirmar interesses econômicos, políticos e conservação. Certamente, esse jogo de 

interesses se apoia mais nos aspectos econômicos do que na conservação dos recursos 

hídricos – o que, de certa forma, não foge aos preceitos de implementação do novo 

marco regulatório brasileiro a partir do começo da década de 1990, que seguiu o modelo 

internacional de reformas institucionais influenciadas por conceitos como governança, 

sustentabilidade e valor econômico dos recursos hídricos. 

No presente, os comitês de bacia são apontados como parlamento das águas, 

entretanto, faz-se necessário refletir sobre as relações entre os seus atores ou agentes 

protagonistas, pois, ao considerar que suas decisões são de caráter normativo e 

institucional, diretamente ou indiretamente, podem assumir e exercer poder sobre as 

formas dos usos, o acesso e controle sobre os recursos hídricos.  

Levando em conta as diversas demandas de água, do ponto de vista da gestão, 

podem surgir disputas setoriais entre usuários, as quais evidenciam o embate entre os 

interesses do setor público e da iniciativa privada. Nesses casos, parece razoável admitir 

a existência de obstáculos, limitações e fragilidades, revelando os desafios impostos aos 

comitês de bacias hidrográficas já existentes. Por tais razões, afirmamos que os 

interesses transcendem aos limites da escala local da bacia hidrográfica do rio Miranda, 

na qual o CBH-Miranda juridicamente foi criado e coordena. 

Concluímos que essa é uma leitura sobre a produção dos comitês de bacias 

hidrográficas e, certamente, há outras. Nessa abordagem, encontram-se as diretrizes 

norteadoras de implementação da Lei federal – Lei No 9.433/1997 –, cujas metas 

envolvem processos horizontais e verticais nas esferas estadual e local. Nesse caso, por 

exemplo, objetiva-se apoiar a criação de novos comitês de bacias hidrográficas no país 

e fortalecer os já existentes. Em âmbito estadual, isso sugere afirmar que, como parte 

das ações estratégicas dessa Política, encontra-se a instituição do CBH-Miranda – 

previsto na Lei estadual No 2.406/2002, bem como os demais colegiados a serem criados 

no estado de Mato Grosso do Sul. 
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