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RESUMO 

 

A tese procura investigar o desenvolvimento de iniciativas agroecológicas em região de 

predominância do setor sucro-energético na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Procura-se, 

através de uma perspectiva geográfica, analisar a trajetória e os obstáculos que dificultam a 

construção de redes territorializantes para a agricultura familiar de base agroecológica e 

seu viés de comercialização alimentar diferenciado. As unidades de produção integradas na 

região em apreço são fortalecidas mediante processos de intercâmbios e articulação entre 

sujeitos sociais (pessoas) e atores sociais (instituições) viabilizando estratégias de inovação 

ao mesmo tempo em que revalorizam saberes tradicionais e uma relação mais harmoniosa 

entre os sistemas de produção agrícola e a natureza. Através da aplicação de entrevistas 

semi-estruturadas e dados coletados durante os trabalhos de campo elaborou-se um banco 

de dados que possibilitou subsídios para construção do material cartográfico, bem como 

pensar a espacialidade da agricultura familiar em termos da construção de territórios-rede. 

Foram reconhecidas estratégias territorializantes de integração em diversas escalas, com 

base no sentimento de pertencimento à agroecologia. Apoiados sobretudo pelo Centro em 

de Desenvolvimento Agroecológico – SABIÁ uma ONG que desenvolve trabalhos na 

perspectiva agroecológica em algumas regiões de Pernambuco, agricultores são 

empoderados na sua base, proporcionando visibilidade e expressividade às iniciativas 

locais. Os territórios-rede da agroecologia, enquanto hipótese deste trabalho, se configuram 

não apenas através dos permutas e processos interativos, mas também enquanto espaços de 

comercialização e diálogos – onde a produção ganha expressividade geográfica através das 

feiras agroecológicas, sobretudo em Recife. Nesta comercialização procura-se trabalhar no 

sentido de construir um mercado mais justo e solidário que aproxime produtores e 

consumidores, estimulando não apenas o consumo de alimentos ecológicos, mas 

desmistificando a relação campo/cidade e fortalecendo a agricultura familiar de base 

agroecológica. Os territórios-rede da agroecologia são espaços conectados em várias 

escalas territoriais e quase imperceptíveis na imensidão do “deserto verde da cana-de-

açúcar” na Mata Sul, constituem-se como uma forma de contestação da produção familiar 

perante o capital hegemônico na região, materializando-se enquanto um processo de “re-

existência”, isto é, novas estratégias territorializantes dos sujeitos e atores sociais aqui 

estudados. Os resultados obtidos demonstram que as iniciativas agroecológicas em região 

de monocultivo de cana-de-açúcar são fortalecidas na sua base através do processo de 

organização e articulação espacial dos envolvidos, que por sua vez, possibilita a construção 

de territórios-rede da agroecologia, garantido um espaço de integração prioritário na busca 

de canais estáveis de formação e comercialização. Uma geograficidade da agricultura 

familiar em busca de outra forma de produzir e de relacionar-se ao meio. 

 

Palavras-chave: Territórios-Rede de “Re-existência”; Territorialidades Alternativas; 

Agricultura familiar; Agroecologia; Zona da Mata de Pernambuco. 
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ABSTRACT 

 

The thesis investigates the development of agroecological initiatives in the region of 

predominance of sugar-energy sector in South Forest Zone of Pernambuco. Looking up 

through a geographic perspective, understand the trajectory and the obstacles to building 

networks territorializing for small family production and marketing feed your bias 

differential. The integrated production sites in the region under consideration are 

strengthened through processes of exchange and networking among social subjects 

(people) and social actors (institutions) enabling innovation strategies at the same time they 

revalue traditional knowledge and a more harmonious relationship between systems 

agricultural production and nature. Through the application of semi-structured interviews 

and data collected during the field work we elaborated a database that allowed subsidies 

for construction of cartographic material, and think the spatiality of family farming in 

terms of network-building territories. Were recognized territorializing integration strategies 

at various scales, based on the feeling of belonging to agroecology. Supported primarily by 

the Center for Agroecology Development - an NGO that develops SABIÁ work in 

agroecological perspective in some regions of Pernambuco, farmers are empowered in 

their base, providing visibility and expressiveness for local initiatives. The territories of 

agroecology-network while working hypothesis, configure themselves not only through 

exchanges and interactive processes, but also as a marketing spaces and dialogues - where 

production gains geographical expression through agroecological fairs, especially in 

Recife. This marketing seeks to work towards building a more just and solidary market that 

brings farmers and consumers, stimulating not only the consumption of organic food, but 

demystifying the relationship field / city and strengthening family agriculture. Such spaces, 

connected in various territorial scales and almost imperceptible in the immensity of "green 

desert of cane sugar" in the Forest Atlantic, constitute themselves as a way of challenging 

the small family production before the hegemonic capital in the region, materializing as a 

process of "re-existence", e territorializing new strategies of social actors and subjects 

studied here. The results show that agroecological initiatives in the region of monoculture 

sugar cane at its base are strengthened through the process of organization and articulation 

of space involved, which in turn enables the construction of territories-network of 

agroecology, guaranteed an integration priority in the search for stable channel training and 

marketing. A geographicity family farm in search of another way to produce and to relate 

to the environment. 

 

Keywords: Network-Territories "Re-existence"; Territorialities Alternatives; Family 

farming; Agroecology; Forest Zone of Pernambuco. 
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INTRODUÇÃO 

A elaboração desta tese tornou-se uma tarefa prazerosa, já que o seu conteúdo 

perpassa um pouco da minha trajetória acadêmica, enquanto estudante, pesquisador, 

professor e geógrafo. Nessa jornada, procurou-se uma síntese da produção acadêmica e do 

empirismo científico que muitas vezes proporcionou o norte geográfico do trabalho e, 

buscando a afinidade com algumas linhas de pesquisa da Ciência Geográfica preocupadas 

com a transformação da realidade agrária do país.  

No decurso dessa trajetória sempre se procurou vivenciar de forma integral a 

Universidade e o curso de Geografia. Essa vivência teve maior expressividade através da 

participação em vários Congressos, Simpósios, Projetos Acadêmicos, Pesquisas e 

Extensão, Apresentação de Trabalhos Científicos e Seminários, onde pude participar 

ativamente dos debates sobre os vários temas ligados à Geografia. Estive-se atento, enfim, 

a todas as modalidades de eventos que permitissem oportunidades de aprendizado e através 

da interdisciplinaridade e do diálogo entre as várias áreas do conhecimento científico, 

procurando sempre aliar teoria e prática. 

Adotando essa postura enquanto princípio, sempre estive aberto ao conhecimento e 

ao debate acadêmico, assim como procurei entender as complexas relações existentes no 

universo da pesquisa científica. Foram vários os momentos de questionamentos, vivências 

e trocas de experiências. O percurso de vida acadêmica que aqui rememoro e descrevo visa 

fornecer ao leitor as informações mais marcantes sobre meu perfil na universidade 

enquanto pesquisador e estudioso da Ciência Geográfica. A escolha de trilhar itinerários 

acadêmicos exige dedicação e esforço, portanto gostaria de frisar que durante essa jornada 

muitos foram e são os obstáculos com os quais me deparei. Porém, nada arrefeceu o meu 

empenho e afinidade com a Geografia. 

As perspectivas geográficas que direcionaram a confecção desta tese consolidam-se 

em um dos principais conceitos chave que norteiam os estudos geográficos: território. Dos 

vários projetos dos quais tive a oportunidade de participar e vivenciar o mais importante 

para minha formação enquanto cidadão e pesquisador foi o Estágio de Vivencia em 

Assentamentos Rurais realizado pela Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro 

na década de 1990. Somando-se a essa trajetória o Estágio de Vivência em Comunidades 

Rurais e Assentamentos de Reforma Agrária no Estado de Pernambuco no ano 2000, além 

da participação em alguns Módulos do Programa Universidade Solidária. A participação 
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nesses projetos permitiu vivenciar a realidade de sujeitos e atores sociais
1
 que na maioria 

das vezes são relegados a sua própria sorte. É com base nesse quadro que sobressai na 

minha história acadêmica o interesse por estudos e pesquisas direcionadas ao mundo rural. 

Sendo assim, a Ciência Geográfica através da Geografia Agrária ofereceu-me um campo 

fértil de pesquisa para melhor compreender a trajetória de vida de atores e sujeitos sociais 

que fazem parte da história de formação territorial e social deste país.  

Minha contribuição para melhor entendimento desta questão ganha expressividade 

no Mestrado em Geografia, sendo uma grande oportunidade de aprofundar meus 

conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, de ter contato com leituras mais 

aprofundadas, como também de enfrentar novos desafios enquanto pesquisador. Nesse 

momento chega hora do empenho do pesquisador na instrumentalização do conhecimento 

adquirido. O foco dessa instrumentalização foi direcionado a partir dos conhecimentos 

sobre sistemas ambientais, agroecologia, agricultura orgânica, geografia agrária, estudos 

do campesinato brasileiro e alguns conceitos chaves da geografia: território, espaço e 

região. Através da Pós-Graduação pude perceber a evolução do meu empenho enquanto 

pesquisador dedicado aos estudos da Geografia Agrária numa abordagem da Agroecologia.  

 Durante o transcorrer da Pós-Graduação em Geografia (Mestrado e o Doutorado) 

foram várias participações em Congressos, Seminários, Simpósios e Encontros de Estudos 

Geográficos os quais resultaram na produção e apresentação de muitos trabalhos de cunho 

acadêmico. Grande parte dos trabalhos estão voltados para a problemática e análise do 

Mundo Agrário, da Desertificação em Áreas da Região Semiárida do Nordeste Brasileiro, 

Construção do Conhecimento Agroecológico numa perspectiva da Ciência Geográfica, a 

Questão Agrária em Pernambuco, O Desenvolvimento da Agroecologia no Nordeste 

Brasileiro, Identidades Culturais e Territoriais de Comunidades Tradicionais e 

Assentamentos de Reforma Agrária. Além da produção de artigos e textos científicos 

houve a minha participação como membro ativo do Laboratório de Estudos sobre Espaço e 

Cultura e Política - LECgeo da UFPE o que fortaleceu o diálogo e o conhecimento sobre 

temas relacionados à Geografia Cultural, que por sua vez, ofereceu-me subsídios teóricos 

para melhor compreensão das áreas de pesquisa desta tese.  

Diante do exposto, posso afirmar que a elaboração deste trabalho de tese consolida-

se enquanto resultado de uma trajetória acadêmica que se dedica e se debruça aos estudos 

                                                           

1
 A terminologia: atores e sujeitos sociais esta sendo usada neste trabalho considerando-se Atores Sociais = 

instituições de promoção ao desenvolvimento agroecológico e Sujeitos Sociais = indivíduos, pessoas adeptas 

das práticas agroecológicas de produção agrícola. 
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da Geografia Agrária em suas várias perspectivas e interfaces com outros campos de 

saberes científicos. Além disso, este material concretiza-se como um espaço de análise e 

reflexão sobre as oportunidades e perspectivas futuras. É nesse contexto que se 

desenvolveu a construção desta pesquisa de doutoramento na qual procura-se o 

aprofundamento de conceitos como territórios-rede e construção do conhecimento 

agroecológico no campo da Ciência Geográfica. É necessário frisar, ainda, que o presente 

estudo parte do acúmulo de pesquisa sobre o tema e o recorte espacial em apreço, 

sobretudo da obra “Una Estrategia de Desarrollo Local desde las Experiencias 

Agroecológicas de la Región Cañera Pernambucana – Brasil” do professor Marcos 

Figueiredo (2010), tese defendida na Espanha e ainda inédita em português. Buscando 

contribuir assim com uma visão geográfica sobre o mesmo objeto de estudo, a presente 

tese contou ainda com valiosos depoimentos do supracitado autor, que nortearam grande 

parte das discussões subsequentes. Sem a pretensão de realizar um estudo comparativo 

espera-se com o atual trabalho contribuir ainda mais para o conhecimento acumulado do 

recorte espacial da Mata Meridional pernambucana. 

Na Mata Pernambucana, a precariedade social aliada à estrutura fundiária 

concentrada histórica são, na sua maioria, os principais fatores dos processos de 

degradação dos recursos naturais e da manutenção da miséria local. Nessa região a terra 

ainda é sinônimo de poder e barganha ou, porque não dizer, de status e prestígio político; a 

figura do ex-senhor de engenho é  representada nos dias atuais pela imagem do usineiro ou 

pelo empresário da indústria açucareira globalmente falando. Detentores de grandes 

extensões de terra, assim constroem no imaginário cultural local a figura de empresários 

bem sucedidos, gozando de regalias, influências econômicas e políticas, que lhes 

possibilitam o deleite e o prestígio, ora no cenário local, ora no nacional. A partir da 

década de 1960, com a implementação da Revolução Verde, aos poucos os 

empreendedores usineiros vão acrescentando para si a imagem de empresários que 

contextualizavam um ideário de modernização rural fincado na implementação de 

complexos agroindustriais e do agronegócio em geral. Os incentivos para a agricultura 

monocultora direcionada ao mercado externo gerou uma série de problemas, tais como: 

êxodo rural em algumas áreas, impactos ambientais, avanço no processo de 

industrialização do campo e mecanização entre outros fatores. Esse processo coloca em 

risco a segurança alimentar do país e se configura como uma contradição entre o legado 

histórico da humanidade, como bem afirma o geógrafo Porto-Gonçalves (2006): 

O advento de uma agricultura monocultora, voltada exclusivamente para o 

mercado, tem sido responsável pela dissociação entre agricultura, pecuária e 
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extrativismo (caça, coleta e pesca) cuja consorciação, até muito recentemente, 

estava amplamente disseminada pelo mundo. Observe-se que o objetivo de 

segurança alimentar inerente a múltiplas agriculturas e seus consórcios começa, 

com as monoculturas, a ser subvertido, trazendo sérias conseqüências políticas, 

quase sempre olvidadas pela ideologia economicista e os sucessos tecnológicos 

obtidos com as revoluções agrícolas (motomecanização, agroquímica, seleção e 

melhoramento genético). A Monocultura de alimentos (e outras) é, em si mesma, 

a negação de todo um legado histórico da humanidade em busca da garantia de 

segurança alimentar na medida em que, por definição, a monocultura não visa a 

alimentar quem produz e, sim, a mercantilização do produto. Sequer podemos 

falar de produção do excedente com a monocultura, até porque essa idéia 

pressuporia que o produtor direto vende o que lhe excede, o que está longe de ser 

o caso. Assim, a relação entre o produtor e o produto muda de qualidade e, mais 

ainda, a quantidade torna-se a qualidade mais desejada (p. 213-214). 

Ciente da problemática acima esboçada pela modernização da agricultura, o 

presente estudo não pretende abarcar todos os municípios da Mata Pernambucana, mas 

sim, alguns de sua parte sul (Ribeirão, Rio Formoso e Sirinhaém); nesses municípios as 

áreas contempladas para pesquisa são os assentamentos: Águas Claras, Serrinha, Amaraji e 

Engenho Conceição e Quilebas. Esse recorte espacial permite estudar com maior precisão 

de detalhes as estratégias territoriais da agricultura familiar consistindo metodologicamente 

em um estudo de caso.  

A escolha pela parte sul da região justifica-se pela atuação mais expressiva de 

vários movimentos sociais de luta por reforma agrária, o contexto histórico de 

expropriação e exclusão social, a degradação ambiental e, sobretudo o número modesto, 

porém significativo de pequenas propriedades familiares que estão aderindo a práticas 

agroecológicas. Além desses fatores levou-se em consideração o histórico de vida dos 

agricultores(as) junto aos movimentos sociais de luta pela terra, bem como sua atuação em 

sindicatos e associações locais. O recorte temporal do presente trabalho está referenciado 

em uma década, isto é, 2000 a 2010, pois entende-se que no transcorrer desses anos várias 

foram as experiências e iniciativas de muitos sujeitos e atores sociais como o Centro de 

Desenvolvimento Agroecológico – SABIÁ, Federação de Órgãos para Assistência Social e 

Educacional – FASE, entre outros na busca por um desenvolvimento agrícola que agrega 

valor cultural, ambiental e econômico para a agricultura familiar de base agroecológica na 

região.  

Observe-se no mapa 01 a região Nordeste, mais precisamente o estado de 

Pernambuco com destaque para a Mesorregião da Mata Pernambucana.  
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     Mapa 01- Destaque para Mesorregião da Mata Pernambucana 

 
Fonte: Base Cartográfica do IBGE, 2009. Designer Gráfico: Girlan Cândido da Silva. Org.: 

Robson Soares Brasileiro.  

 

Os efeitos dessas iniciativas são visíveis, pois já podem ser observados em lotes de 

agricultores familiares nos assentamentos de reforma agrária aqui estudados. São inúmeras 

as iniciativas agroecológicas na região em apreço, algumas ainda em fase de transição 

(mudança do cultivo convencional para as iniciativas agroecológicas), outras já 

consolidadas e muitas ainda não catalogadas ou registradas, mas que desenvolvem o 

cultivo da terra dentro dos princípios da agroecologia. As iniciativas com enfoque 

agroecológico na parte sul da região estão espalhadas em vários pontos do território, 

principalmente em áreas periféricas do domínio canavieiro o que, por sua vez, torna o 

processo de “re-existência” dos agricultores familiares mais árduo, estando estes 

vulneráveis a processos de desterritorialização e reterritorialização que podem advir da 

própria condição social e organizacional desses sujeitos sociais inseridos nos territórios-

rede da agroecologia na região. Neste trabalho o termo resistência encontra-se grafado de 

duas maneiras: re-existência e r-existência. Ambos são neologismos criados por Porto-

Gonçalves e também utilizados por Leff (2006) em alguns de seus trabalhos na vertente 

sócio-ambiental: 

A noção de “reexistência” foi formulada por Carlos Walter Porto-Gonçalves 

(2002b e Leff et al., 2002). Implica dizer que não apenas resistem e, assim, que 

agem em reação a alguém, simplesmente. Significa dizer que se age a partir do 

que é próprio, de que existem e, a partir de sua existência, resistem quando se 
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confrontam racionalidades distintas. Daí, re-existem. Há protagonismo por todos 

os lados, mesmo sob relações sociais e de poder assimétricas. É preciso uma 

ética de autoridade para se estar aberto a essas vozes, a esses corpos outros (p. 

513). 

 

O território-rede é aqui entendido como espaços alternativos da agricultura familiar 

de base agroecológica e estratégia de re-existência desses sujeitos sociais, conforme o 

entendimento dos autores supracitados. Nesses espaços poderão ocorrer situações de 

tensões ou conflitos, entretanto tais obstáculos são contornados mediante um conjunto de 

conexões e articulações que vão muito além da questão de produção agrícola. Em relação 

às práticas de cultivo, percebe-se que esses territórios não são áreas contínuas, já que as 

várias iniciativas agroecológicas
2
 estão fragmentadas, sendo quase imperceptíveis ou 

invisíveis.  Por outro lado, é justamente através de uma articulação geográfica que os 

agricultores transcendem suas limitações inserindo suas pequenas propriedades como 

pontos luminosos em territórios-rede que busca suplantar o domínio espacial e produtivo 

do agronegócio canavieiro. A tese buscou analisar as conexões que conformam a rede de 

produtores familiares ligados à agroecologia em busca do protagonismo, re-existindo sob 

relações de poder assimétricas que marcam a região. 

A rede formada a partir de relações sociais enfatiza o contato entre seus 

membros. É o que se chama, na Sociologia, de “sociologia relacional” com a 

valorização de vínculos e conexões de atores entre si e não dos atributos 

individuais (características ou qualidades dos atores) (SILVA, 2010a, p. 29). 

No contexto descrito acima percebe-se que essas redes podem ser formadas não 

apenas a partir de relações pessoais, mas também no âmbito profissional, institucional e 

político. No dizer de Santos (2006, p. 188): 

As redes são, pois, ao mesmo tempo, concentradoras e dispersadoras, condutoras 

de forças centrípetas e de forças centrífugas. É comum, aliás, que a mesma 

matriz funcione em duplo sentido. Os vetores que asseguram à distância a 

presença de uma grande empresa são, para esta centrípetos, e, para muitas 

atividades preexistentes no lugar de seu impacto, agem como fatores centrífugos.  

Nesse caso pode-se aferir que os territórios-rede aqui estudados não estão 

conectados a uma unidade física contínua, mas sim a partir das iniciativas agroecológicas 

desenvolvidas nos assentamentos com base no uso das tecnologias alternativas. Daí surgem 

avanços nos processos de articulações e comunicação com demais atores e sujeitos sociais 

e sua influência na produção e transformação de territórios. Deve-se lembrar que a 

organização territorial predominante na Zona da Mata articula redes técnicas opressivas à 

                                                           

2
 O termo iniciativas agroecológicas neste trabalho compreende as práticas com agricultura familiar de base 

agroecológica desenvolvida nos lotes de agricultores(as) assentados nas áreas de estudo desta pesquisa, bem 

como a própria participação destes agricultores(as) em alguns eventos e ações  ligados direta ou 

indiretamente ao fortalecimento da agricultura familiar de base agroecológica na região. 
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produção familiar, e por conseguinte os territórios-rede alternativos precisam ser 

construídos por esses sujeitos sociais e seus mediadores em contraposição ao poder 

hegemônico do meio técnico-científico convencional:   

 
Nesse aspecto, no território organizado em redes, alguns atores atuam com maior 

força que outros. Os atores que produzem e controlam as redes técnicas fazem 

com o objetivo de tornar a rede um instrumento de poder no território. Assim, os 

atores que têm o poder de construir e controlar as redes técnicas também passam 

a ter a possibilidade de controlar territórios. (COSTA e UEDA, 2007, p. 138). 

 

Se por um lado os atores hegemônicos do agronegócio (setor sucro-energético) 

detém o poder de construir e controlar redes técnicas que condicionam o espaço regional, 

as técnicas agroecológicas e as atitudes políticas disseminadas pelos mediadores
3
 

colaboram para o empoderamento dos agricultores familiares possibilitando que re-existam 

e controlem frações do território.  

Os agricultores familiares pesquisados para a realização deste trabalho possuem 

uma forma de organização própria no que diz respeito ao seu lugar de habitação, à unidade 

de produção, à comercialização do excedente e a forma de lidar com a terra; então percebe-

se que as relações e articulações voltadas para a produção de base agroecológica nos 

assentamentos estudados aqui vão muito além das unidades familiares, isto é, constituem-

se territórios-rede no qual os processos de organização do agricultor familiar estende-se a 

outros canais de articulação (no caso desta pesquisa os exemplos mencionados 

anteriormente: os intercâmbios agroecológicos, a comercialização nas feiras 

agroecológicas, a assessoria técnica, dentre outras). Assim, os territórios-rede da 

agroecologia formados a partir das unidades familiares na região em apreço acabam sendo 

constituídos por mecanismos pluriativos. No dizer de Costa Neto (2010, p. 105): 

Os territórios-rede desencadeiam dois processos conflitivos, mas concomitantes: 

um de assimilação, pelas unidades familiares camponesas, das transformações 

provenientes de suas relações multiterritoriais rurais e/urbanas; outro de 

“preservação” das unidades familiares camponesas em função destas relações 

multiterritoriais. 

Ainda segundo esse autor, os mecanismos pluriativos de formação dos territórios-

rede , do ponto de vista material, podem incluir:  

[...] as redes de organização da produção agrícola/pecuária e não agrícola 

(agroindústria, extrativismo, turismo rural, etc.) e de distribuição da produção; as 

formas de obtenção de fontes de tecnificação agrária e tecnologias de produção; 

as formas de arregimentação de mão de obra para produção (agrícola e não 

                                                           

3
 Mediador é aqui considerado enquanto ator social institucional e ator social enquanto sujeito ligado a 

alguma instituição, organização ou associação. Para maior aprofundamento sobre a temática consultar: A 

Mediação Política e o Ordenamento do Território (GONÇALVES, 2002). 
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agrícola); a utilização de mão de obra da UPF para trabalho de geração de renda 

em outros pontos do território-rede; as formas de obtenção e utilização de 

insumos; os tipos de mercantilização empregados; os tipos de externalidades 

geradas pelas atividades produtivas; as formas de apropriação da natureza e dos 

recursos naturais; os tipos de organização de processos de produção de alimentos 

e matérias-primas. Em termos imateriais ou simbólicos, os territórios-rede são 

formados pelos seguintes mecanismos pluriativos: deslocamento e transferência 

de familiares e amigos; apropriação e utilização de novas tecnologias de 

comunicação; formas de auxílio mútuo, entre familiares e/ou vizinhança, por 

parte de membros de UPFs, para atividades de geração de renda em diversos 

pontos dos territórios-rede (Idem, Ibidem). 

Portanto, as áreas de assentamentos de reforma agrária contempladas pela pesquisa 

organizam-se a partir de espaços rurais específicos, isto é, consolidados pelo uso de 

tecnologias alternativas ao sistema hegemônico na região, que continua bastante opressor e 

mesmo limitativo à novas racionalidade produtivas. Nesse caso, a forma de expansão e 

visibilidade das iniciativas agroecológicas se sobressai através dos territórios-rede, 

ultrapassando os limites das áreas de assentamento (através do fluxo de informação, 

proporcionados, inclusive, pelo acesso às novas tecnologias de comunicação e articulação) 

até outras áreas rurais ou urbanas. Exemplos disso são as feiras agroecológicas realizadas 

na cidade do Recife e, em algumas cidades do interior, além dos intercâmbios 

agroecológicos que acontecem em várias localidades.  

Segundo Haesbaert (1999) os territórios, em seus diferentes níveis, são sempre 

territórios-rede, isso por estarem articulados em maior ou menor grau a fluxos ou 

hierarquia. Partindo dessas considerações pode-se dizer que os territórios-rede da 

agroecologia na Mata Sul de Pernambuco ganham visibilidade e expressividade por meio 

de suas conexões (materiais imateriais) realizadas entre as várias iniciativas de base 

agroecológica na região. Isso se dá a partir de cada espaço alternativo familiar (sítio ou 

lote) mediante os fluxos de informações e tecnologias via intercâmbios agroecológicos. Ao 

buscar entender a geograficidade desses sujeitos sociais mergulhados na realidade 

homogeneizante do monocultivo da cana na Mata Sul de Pernambuco, a pesquisa 

encontrou apoio nas teorias sobre processos de re-existência e territórios-rede. 

Na Mata Sul de Pernambuco a identidade territorial e cultural não se limita ao senso 

de pertencimento ao território, lugar ou a determinada comunidade, pois está é mais 

complexa a partir do momento em que se busca a inclusão social do agricultor familiar 

através de um conjunto de relações, sejam elas sociais, estruturais, econômicas, políticas, 

enfim, essa identidade deriva de um saber coletivo o qual é vivenciado através da ação dos 

portadores das práticas e conhecimentos – ou se preferirmos segundo as palavras de Saquet 

(2007), construtores do território e de novas lógicas identitárias aos lugares.  
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No dizer de Costa Neto (2010), a formação de territórios-rede não inviabiliza, ao 

contrário, pode reforçar o lugar territorializado, de origem, da organização familiar. 

Segundo esse autor isso estabelece um fluxo territorial através dos territórios-rede 

permitindo não apenas o fortalecimento do saber tradicional, mas ampliando as atividades 

na unidade familiar associadas a novas funções: “Essas funções, exercidas em decorrência 

da vivência em um território-rede, material e simbólico, articulam outras territorialidades, 

de base camponesa ressignificada” (Idem, p. 111). Partiu-se da hipótese de que tal processo 

estaria em curso na área pesquisada, sendo uma estratégia dos agricultores e seus 

mediadores para fazer frente ao domínio do monocultivo de cana. 

Os territórios com iniciativas agroecológicas na região em apreço são unidades de 

agricultura familiar que ainda re-existem aos processos de degradação socioambiental 

gerados pelo grande monocultivo da cana. Sendo assim, corrobora-se o entendimento de 

que: “o território é um produto socioespacial, de relações sociais que são econômicas, 

políticas e culturais e de ligações de redes internas e externas” (SAQUET, 2007, p. 81). 

Coloca-se nesta tese um debate delicado: como já mencionado, os territórios com 

enfoques agroecológicos nessas áreas são espaços “marginais” no contexto histórico social 

em que a região encontra-se inserida, ou seja, sob a exploração da terra através do grande 

latifúndio e do monocultivo avassalador da cana. Porém, as pequenas iniciativas da 

agricultura familiar sob manejo das práticas agroecológicas estão se territorializando e 

constituindo redes e, ao mesmo tempo expandindo suas experiências e iniciativas através 

desses arranjos territoriais, que são cada vez mais amplos e densos. Sentido “tangencial” 

das iniciativas é revelado pela sua pequena expressão espacial diante da agroindústria 

sucro-energética, porém é esta mesma conotação de “nicho” que revela a importância dos 

fenômenos aqui definido como re-existência. Nesse sentido, tais territórios têm 

possibilitado a conquista e consolidação de espaços alternativos e nichos de mercados 

diferenciados para o agricultor familiar da região adepto das iniciativas agroecológicas. É 

importante ressaltar que esses territórios não são áreas homogêneas, pois as próprias 

iniciativas agroecológicas estão pautadas em contextos diferenciados de organização 

coletiva e apoio das entidades mediadoras. 

Os territórios com iniciativas agroecológicas são comunidades formadas por uma 

estrutura social estabelecida de forma dinâmica e coletiva que são historicamente 

construídas, desconstruídas e reconstruídas. As histórias de vida de seus atores e sujeitos 

sociais são modeladas e definem uma identidade territorial e cultural. Essas características 
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geralmente são coletivas e serão fundamentais para o sentido de pertencimento a um 

determinado grupo, lugar ou região. 

Em acréscimo, as iniciativas agroecológicas no presente trabalho são analisadas 

numa perspectiva do conhecimento geográfico, isto é, enquanto elemento indispensável 

para melhor compreensão da sua territorialidade. Assim, o estudo atenta para os processos 

de re-existência formados através das multiterritorialidades que conformam o universo 

geográfico dos atores e sujeitos sociais, interligando várias iniciativas de agricultura 

familiar desenvolvidas em áreas de assentamentos na região.  

No caso em estudo a escala é um elemento essencial para maior compreensão da 

formação dos territórios-rede, haja vista que muitas das ações com agroecologia na Mata 

Sul são quase que imperceptíveis, como mencionado anteriormente, frente a 

predominância do monocultivo da cana-de-açúcar. Mas constata-se que esses espaços são 

consideravelmente articulados, o que fortalece as iniciativas agroecológicas como também 

a identidade territorial e cultural pautada na autonomia da produtividade e do território.  

Ao analisar esses territórios com iniciativas agroecológicas foi muito relevante 

considerar a atuação das Organizações Não-Governamentais – ONGs como também dos 

movimentos sociais presentes na região, pois esses atores e sujeitos sociais possuem forte 

representatividade nas ações de agricultura ecológica desenvolvida na Mata Sul do estado. 

O papel dos sujeitos sociais vem se concretizando pelo apoio no processo de transição de 

uma agricultura tradicional, muitas vezes praticada através de métodos artesanais (o caso 

dos agricultores familiares) ou de modo intensivo em tecnologia, capital ou mão-de-obra (o 

caso dos grandes latifundiários adeptos do monocultivo da cana-de-açúcar). Ressaltando 

que o apoio aqui descrito é direcionado exclusivamente aos agricultores familiares ou 

comunidades tradicionais inseridas no processo de transição para uma agricultura familiar 

de base agroecológica. 

 Todavia, é importante mencionar que existem várias diferenças ideológicas e 

políticas na atuação dos atores sociais e sujeitos sociais presentes nos territórios-rede da 

agroecologia. Tais diferenças podem estar relacionadas ao processo de luta pela “re-

existência” no território ou simplesmente a metodologia de participação dos agricultores 

familiares em uma transição agroecológica e sua gestão. Não se pretendeu aprofundar tal 

questão no presente estudo, mas apenas levantar alguns elementos para reflexão.   

A elaboração desta tese é parte das pesquisas e constatação do desenvolvimento da 

agricultura familiar de base agroecológica em propriedades rurais na região da Mata Sul do 
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estado de Pernambuco. A construção de modelos alternativos de produção agrícola familiar 

na área em apreço surge, muitas vezes, através da organização das propriedades familiares 

em prol de uma agricultura familiar de base agroecológica, como também de lutas sociais 

de re-existência de pescadores artesanais ou de comunidade quilombolas
4
.  

A presente pesquisa deve-se também à atuação de vários sujeitos sociais, 

ressaltando-se as ações do Centro SABIÁ, ONG fundada em 1993 com sede em Recife – 

PE, dedicada ao trabalho de promoção de uma agricultura familiar de base agroecológica 

valendo-se da multiplicação de sistemas agrícolas agroflorestais. Assim, é através das 

ações dessa entidade, em articulação com outros atores sociais e sujeitos sociais na região, 

que se processa a visibilidade social dessa forma alternativa de produção familiar de base 

agroecológica na Mata Sul Pernambucana e que se concretizam os espaços agroecológicos, 

denominados neste trabalho de territórios-rede da agroecologia.  

Diante desse contexto, entre a teoria e o empírico, o objetivo do pesquisador é 

problematizar a realidade desenvolvendo questões que lhes forneçam subsídios para 

melhor compreensão dos elementos e seus significados. Assim, essa tese constrói-se a 

partir de várias hipóteses e indagações sobre a natureza dos atores em foco. Nesse caso, a 

elaboração do trabalho é reflexo da realidade local e do processo de exclusão e 

subordinação do agricultor ao capital hegemônico, como também as ações de re-existência 

dos sujeitos sociais na região. A tese encontra-se estruturada em cinco capítulos conforme 

uma sequência de entendimentos das questões desenvolvidas:  

No primeiro capítulo ressaltam-se os procedimentos metodológicos, onde procura-

se problematizar e direcionar analiticamente a abordagem da agroecologia numa 

perspectiva geográfica. Para tanto, fez-se uso do método de uma pesquisa de corte 

qualitativo e descritivo onde “os sujeitos sociais são privilegiados desde que apresentem os 

atributos de que o pesquisador necessita para sua investigação” (GONÇALVES, 2005, p. 

121). Neste tipo de pesquisa a amostra selecionada é intencional em função da relevância 

que os interlocutores possuem em relação ao assunto analisado. Portanto os indivíduos e 

mesmo os grupos escolhidos o são “em função de sua representatividade social dentro da 

situação considerada” (Idem). Além disso, o capítulo traz um breve relato sobre o 

desenvolvimento da agroecologia na América Latina, partindo das principais associações 

globais até as locais. Procura-se também ressaltar as principais hipóteses que nortearam o 

                                                           

4
 Vide estudos de Plácido Junior (2011) e Araújo (2011). 
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trabalho, bem como, a produção de uma base cartográfica que deu visibilidade e 

expressividade à temática estudada.  

A constituição do segundo capítulo foca a caracterização territorial e os aspectos 

sócioambientais da região. Apresenta o contexto histórico da Zona da Mata com maior 

ênfase em sua parte sul, devido à localização geográfica do objeto de estudo deste trabalho. 

Em seguida, apresenta a dinâmica econômica consolidada no capital industrial com base 

no setor sucro-enérgico pautado no desenvolvimento do monocultivo da cana-de-açúcar.  

Para estabelecer uma crítica sobre racionalidade do modelo de “desenvolvimento e 

modernidade” fincado na região busca-se compreender os processos de re-existência de 

agricultores familiares em áreas sob o domínio do agronegócio. Nesse caso, a análise da 

estrutura fundiária dominante e suas consequências para o processo de expropriação de 

trabalhadores rurais, especialmente no âmbito da agricultura familiar se faz necessária. 

Para entender esse processo histórico, o referido capítulo traz autores consagrados no que 

diz respeito a pesquisas e estudos direcionados a região em apreço. Esse referencial teórico 

fornece a base ao capítulo para uma análise mais apurada sobre os impactos do plantation 

canavieira na Mata Pernambucana e a relação entre o Agro e o Ecológico. Procura-se 

assim, compreender a identidade canavieira e a ecologização do debate sobre a agricultura 

familiar. Finalizando este capítulo e já abrindo passagem para o terceiro, buscam-se as 

complexidades e os entraves entre os territórios da plantation e os territórios da 

agroecologia na Mata Sul. 

O terceiro capítulo delineia de forma sucinta o contexto histórico do 

desenvolvimento e construção do conhecimento agroecológico na região em foco, 

utilizando como guia tanto a tese de Figueiredo (2010) quanto os depoimentos desse 

estudioso ao autor, em entrevista concedida especialmente para o presente estudo. 

Inicialmente, buscam-se as bases históricas da agroecologia no âmbito nacional 

procurando desenvolver uma breve investigação teórica sobre os fundamentos teóricos e os 

seus principais atores e sujeitos sociais que contribuíram para dar visibilidade as ações 

agroecológicas no país.  Em seguida, apresenta-se uma síntese do contexto histórico da 

agroecologia no estado de Pernambuco. Esta etapa só foi possível devido à realização de 

entrevistas com outros atores que fizeram e fazem parte da história do desenvolvimento 

agroecológico no estado como ONGs e pessoas ligadas ao assunto. A ausência de dados 

registrados oficialmente sobre o desenvolvimento de iniciativas agroecológicas dificulta 

bastante a análise e construção de uma cronologia. Nesse caso, se fez uso das entrevistas 

concedidas para maior compreensão da evolução da agroecologia em Pernambuco. Por 
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fim, a partir da construção do contexto histórico da agroecologia na região, busca-se 

compreender o progresso de um modelo alternativo ao modelo convencional de 

desenvolvimento rural implementado na Mata Sul, entender essa conjuntura e traçar as 

bases da evolução da agroecologia em região de monocultivo da cana-de-açúcar.   

 No quarto capítulo da presente tese demonstra-se o cenário empírico e os aspectos 

geográficos dos estudos de caso investigados, bem como a produção da base cartográfica e 

dos Modelos de Elevação Digital construído com o auxilio de alguns softwares 

computacionais, além de cartas e mapas georreferenciados. 

O quinto capítulo apresenta o processo de construção dos territórios-rede 

defendidos neste trabalho. Essa racionalidade permitiu analisar os dados empíricos 

dimensionados à agroecológica configurada num espaço de convivência de predominância 

canavieira. Inicialmente o capítulo apresenta alguns dados qualitativos buscando construir 

as bases de formação dos territórios-rede da agroecologia na região. Além da parte 

empírica faz-se uso de aportes teóricos fundamentais sobre a construção do conceito de 

território, territorialidades, desterritorialização, reterritorialização, identidade territorial, 

novas territorialidades e territórios-rede. A análise dos dados trouxe indícios que podem 

comprovar as hipóteses desta pesquisa, sugerindo a existência de novas territorialidades na 

região estudada através da construção de territórios-rede implementados pelo uso de 

tecnologias alternativas, convergindo na formação de espaços alternativos e processos de 

re-existência a partir de estratégias produtivas de base agroecológica, como tentar-se-á 

mostrar ao longo do texto.  
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CAPÍTULO I 

APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 

1.1 A Construção das Hipóteses e o Modelo Conceitual da Pesquisa 

Produzir e comercializar produtos agroecológicos pela agricultura familiar abre 

oportunidades para a agregação de valor com perspectivas de maior geração de renda e 

empregos. O mercado para esses produtos em Pernambuco apresenta-se em expansão, 

porém está intimamente relacionado a mudanças no hábito alimentar dos consumidores, 

que são bastante receptivos a esses produtos, isso pelo fato de serem alimentos sadios que 

promovem a conservação dos recursos naturais e a identidade territorial, cultural e 

geográfica dos agricultores. 

Essa busca pelo intercâmbio entre população urbana e as comunidades rurais, tem 

promovido maior integração entre diferentes atores sociais e, ao mesmo tempo promoção 

da agricultura familiar de base ecológica desenvolvida no estado. Nesse caso, as ações 

agroecológicas em Pernambuco parecem viver um momento propício. Sendo assim, a 

pesquisa buscou aprofundar as discussões em relação à temática com o objetivo de elucidar 

algumas indagações a respeito da organização espacial e territorial das iniciativas 

agroecológicas em propriedades familiares. 

Assim, a relevância do trabalho está na análise e aprofundamento do processo de 

novas territorialidades e o surgimento daquilo que foi construído em termos de hipótese 

enquanto “territórios-rede com iniciativas agroecológicas”, além do debate sobre as 

identidades territoriais e culturais, enfim, de áreas agrícolas com propriedades familiares. 

Além desses aspectos, deve-se levar em consideração que a população rural, formada 

majoritariamente por estes agricultores, sente fortemente o impacto da precariedade das 

suas condições sociais, econômicas, ambientais e geográficas, consequência da utilização 

dos recursos públicos para o fortalecimento da agricultura "convencional" (voltada à 

indústria agroalimentar internalizada ou de exportação) o agronegócio. 

No entanto, a permanência da indústria sucroalcooleira em Pernambuco vem 

pressionando alguns grupos de agricultores familiares a adotarem novas estratégias 

produtivas como meio de re-existência à adesão ao cultivo de cana-de-açúcar em seus 

sítios ou a sua transformação em trabalhadores rurais. Nesse caso, a expansão de 

iniciativas agroecológicas incentivadas por diversos atores institucionais e sujeitos sociais 

atuantes na região tem motivado grupos de agricultores em área da plantation canavieira a 

aderirem a novas estratégias tanto produtivas como espaciais e organizacionais de 
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agregação de valor ao trabalho familiar, à produção tradicional,  baseadas ao mesmo tempo 

na minimização dos impactos socioambientais.   

A análise geográfica traz a possibilidade de envolver tanto os aspectos físicos, 

sociais, ambientais e humanos, elementos determinantes para as diversas territorialidades, 

pois talvez isso explique as transformações na relação homem-natureza buscando superar, 

na prática, a dicotomia entre Geografia Agrária e Meio Ambiente, ainda presente em 

muitos trabalhos acadêmicos.  

O presente trabalho se concretiza enquanto um estudo de caso e análise qualitativa. 

“Essa característica constitui uma modalidade de pesquisa cujos dados são coletados 

através de interações sociais e analisados subjetivamente pelo pesquisador” 

(APPOLINÁRIO, 2004, p. 155). Este procedimento foi adotado levando-se em 

consideração o perfil dos sujeitos sociais investigados, ou seja, agricultores familiares e 

lideranças sociais locais, tornando possível maior flexibilidade ao analisar os aspectos 

geográficos, sociais, ambientais, econômicos, culturais e políticos da área escolhida. 

Fase bastante complexa do processo de investigação foi à construção do referencial 

teórico uma vez que o tema é eminentemente multidisciplinar a despeito de estar ancorado 

no arcabouço da geografia, sobretudo no conceito de território. Optou-se por distribuir à 

análise dos referenciais teóricos ao longo de todo o trabalho. Porém, serão ressaltados aqui 

apenas os autores chaves que propiciaram a base para o estabelecimento da hipótese dos 

territórios-rede. 

Um dos autores mais importantes na abordagem do conceito de território Raffestin 

(1993) merece destaque, pois na sua obra o caráter político do território, bem como a sua 

compreensão sobre o conceito de espaço geográfico, o entende como substrato, um palco, 

preexistente ao território. Nas palavras desse autor:  

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se 

forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator 

sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar 

de um espaço, concreta ou abstratamente [...] o ator “territorializa” o espaço 

(Idem, p. 143). 

Na concepção enfatizada pelo autor, o território é tratado, principalmente, com uma 

ênfase político-administrativa, isto é, como o território nacional, espaço físico onde se 

localiza uma nação; um espaço onde se delimita uma ordem jurídica e política; um espaço 

medido e marcado pela projeção do trabalho humano com suas linhas, limites e fronteiras. 

Um fator importante, que não se deve negligenciar, na formação do território é a totalidade 

das relações efetivadas neste, ou seja, a noção de territorialidades:  
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De acordo com nossa perspectiva, a territorialidade assume um valor bem 

particular, pois reflete o multidimensionamento do "vivido" territorial pelos 

membros de uma coletividade, pela sociedade em geral. Os homens vivem ao 

mesmo tempo o processo territorial e o produto territorial por intermédio de um 

sistema de relações existenciais e/ou produtivas (RAFFESTIN, 1993, p. 158).  

Deste modo, o território ganha uma identidade, não em si mesma, mas na 

coletividade que nele vive e o produz. Ele é um todo concreto, mas ao mesmo tempo 

flexível, dinâmico e contraditório, por isso dialético, recheado de possibilidades que só se 

realizam quando impressas e espacializadas no próprio território. O território resulta da 

produção humana a partir do uso dos recursos que dão condições à nossa existência. Além 

disso, percebe-se que a identidade não é apenas concreta, mas é também simbólica, pois ao 

se excluir o agricultor da terra fragmenta-se a sua identidade territorial e simbólica, pois se 

quebra o vínculo com o espaço e com os elementos ali existentes. 

Por sua vez, Andrade (1995), faz uma análise da questão do território no Brasil, 

retratando o conceito com uma abordagem política e econômica de ocupação do espaço. A 

exemplo de Raffestin, a ideia de poder é uma constante na sua análise: 

O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de lugar, 

estando muito ligado à idéia de domínio ou de gestão de uma determinada área. 

Deste modo, o território está associado à idéia de poder, de controle, quer se faça 

referência ao poder público, estatal, quer ao poder das grandes empresas que 

estendem os seus tentáculos por grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras 

políticas (Idem, p. 19). 

Apesar de Andrade expandir a noção de território para além do poder público 

estatal reforçando a ideia de domínio e gestão do espaço pelo poder de grandes empresas, é 

factível pensar que, pela sua aproximação com as ideias de Raffestin, o autor possibilita-

nos pensar que sujeitos sociais como trabalhadores rurais organizados, podem estabelecer 

outro tipo de gestão do território, nem que seja na forma do que se está denominando de 

processos de re-existência. Enfim, todo território associa-se à ideia de poder, e mesmo 

onde tais relações são muito assimétricas (caso da região estudada) é possível que grupos 

organizados busquem um “empoderamento” através de estratégias de associação no 

espaço. 

No que tange ao objeto de estudo aqui considerado os processos de transformação 

regional não devem ser analisados apenas através das relações produtivas estabelecidas 

pelo monocultivo dominante da cana, mas também, por laços de identidade que os 

agricultores estabelecem com o território a fim de gerar resistência. Almeida (2008) faz a 

esse, respeito, uma relação entre território e práticas sociais no espaço:  

O território é, antes de tudo, uma convivialidade, uma espécie de relação social, 

política e simbólica que liga o homem a sua terra e, simultaneamente, estabelece 



35 

 
sua identidade cultural. Este vínculo do homem com o espaço ocupado nos 

remete à discussão sobre identidade territorial. Haesbaert (2007) é enfático ao 

afirmar que ela somente se efetiva quando se torna elemento central para a 

identificação e ação política de um grupo social e este se reconhece de alguma 

forma, como participante de um espaço e de uma sociedade comum (Idem, p. 

318). 

Portanto, nos estudos geográficos os processos de territorialidade e identidade 

devem ser analisados também a partir dos elementos e da diversidade da paisagem natural 

e humana, já que certos símbolos criam laços afetivos entre o indivíduo e o território, 

reforçando a sensação de pertencimento a determinada localidade. Somando-se a essa 

dimensão existencial de uma maneira inseparável encontram-se as diferentes dimensões 

das técnicas, pois elas “expressam, por meio dos objetos técnicos, seu conteúdo histórico, e 

em cada momento de sua existência, da sua criação à sua instalação e operação, revelam a 

combinação, em cada lugar, das condições políticas, econômicas, sociais, culturais e 

geográficas que permitem seu aproveitamento” (LIMA DA SILVEIRA, 2003, s/p). Os 

objetos técnicos investigados aqui contribuem para formação de uma rede territorialmente 

alternativa.  

Nesse viés, o território é analisado enquanto uma construção social, caracterizado 

pelas iniciativas de cooperação e conflitos entre diferentes atores ou grupos sociais inter-

relacionados, enquanto a perspectiva agroecológica pode ser integrada como:  

[...] aplicação de conceitos e princípios da Ecologia, da Agronomia, da 

Zootecnia, da Veterinária, da Sociologia, da Antropologia, da Ciência da 

Comunicação e outras áreas de conhecimento na reestruturação e manejo de 

agroecossistemas que desejamos que sejam mais sustentáveis ao longo do tempo 

(SAQUET, 2008, p. 143). 

Depreende-se até aqui que o território significa resumidamente natureza e 

sociedade; economia, política e cultura; ideia e matéria; identidade e representações; 

conexão e redes; domínio e subordinação; degradação e proteção ambiental; terra, formas 

espaciais e relações de poder; diversidade e unidade (Idem, 2007, p. 24). Quanto à ideia de 

rede é importante lembrar que: 

A palavra rede provém do latim retis e aparece no século XII para designar o 

conjunto de fios entrelaçados, linhas e nós. A essa definição corresponde a dos 

principais dicionários modernos, como o de Aurélio Buarque de Holanda: "Rede: 

entrelaçamento de fios, cordas, arames etc., com aberturas regulares, fixadas por 

malhas, formando uma espécie de tecido". Embora a palavra ainda não existisse, 

desde a antigüidade a rede aparece como técnica de tecelagem composta de fios 

regularmente entrelaçados e servia para capturar pequenos animais (DIAS, 

2007a. p. 59-60). 

 

Para definir o conceito de rede, Santos (2006) leva em consideração as seguintes 

características: o aspecto, a realidade material e o dado social. O aspecto e a realidade 

material retratam os elementos físicos da rede, ou seja, a sua infraestrutura que, por sua 
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vez, possibilita a mobilidade, os fluxos de informação, transporte, mercadorias levando em 

consideração a topologia dos pontos luminosos, nós ou bifurcações. Todavia, a rede 

também é social e política, pois ela contém valores e pessoas; sem estes elementos ela seria 

pura utopia. Partindo desse contexto o conceito de rede abordado neste trabalho leva em 

consideração não apenas as dimensões físicas e materiais, mas ainda as dimensões sociais e 

políticas.  

Vê-se, por conseguinte, que nesse contexto de agricultura convencional e 

agricultura familiar de base agroecológica, o território torna-se um espaço onde surgem 

tempos diferenciados, no qual se articulam identidades culturais e potencialidades 

ecológicas. “É, portanto, o lugar de convergência dos tempos da sustentabilidade: os 

processos de restauração e produtividade ecológica; de inovação e assimilação tecnológica; 

de reconstrução de identidades culturais” (LEFF, 2009, p. 274). 

Nesta tese a base teórico-conceitual se concentra na relação entre as categorias de 

território, territorialidade e território-rede. Para isso, utilizaram-se vários autores da 

geografia que trabalham com os referidos conceitos. Todavia, no desenvolver do trabalho 

as definições sobre território estão centradas nas contribuições de Haesbaert (1994) e 

Saquet (2007), pois as obras desses autores mostraram-se instrumentos eficazes para a 

compreensão do problema empírico representado acerca da re-existência de produtores 

familiares a partir de iniciativas agroecológicas.  

A ideia de que a noção de território está intimamente imbricada à de rede, 

implicando fluxos e hierarquias partiu das considerações de Haesbaert (1999). O autor 

tornou-se imprescindivel ao entendimento de que as redes são ao mesmo tempo causa e 

consequência do surgimento de identidades territoriais que são na verdade um processo de 

identificação que acontece de forma contínua Haesbaert (Idem). Por fim, ainda segundo 

suas análises, interessa neste trabalho a noção de que redes criadas no permanente processo 

de identificação dos sujeitos sociais tornam-se elementos territorializantes: as redes 

territorializantes são “aquelas mais simbólicas ou de solidariedade, voltadas para as 

territorialidades mais alternativas ao sistema dominante" (HAESBAERT, 2006, p. 123).  

Parte-se da premissa que agricultores familiares organizados em bases 

agroecológicas na Mata Sul pernambucana estariam criando redes territorializantes, 

contrapondo-se ao sistema monocultor dominante. Ao mesmo tempo, a existência de 

territorialidades alternativas anteriores ao aparecimento de iniciativas agroecológicas é 

fundamental para o entendimento destas, uma vez que os processos de identificação 

coletiva realizado por entidades como FASE, Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
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Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE), ONGs 

e movimentos sociais como o Movimento Trabalhadores Sem Terra (MST), podem ter 

contribuído para potencializar os espaços de re-existência.  

Portanto, contextualizar conceitos de território explicando sua ligação com o 

surgimento de territórios-rede e a possível construção de uma geograficidade da 

agroecologia na região, pode vir a ser a contribuição maior desta pesquisa. 

A hipótese geral que guiou o estudo pode ser assim enunciada: o desenvolvimento 

de iniciativas da agricultura familiar de base agroecológica na região da Mata Sul de 

Pernambuco pode estar efetivando territórios-rede e novas territorialidades como um modo 

desses agricultores vencerem as características negativas e os entraves à sua existência 

numa região geograficamente marcada pela plantation canavieira. É justamente esse 

processo que se vem denominando nesta tese de re-existência em uma dimensão 

geográfica. 

Assim, observa-se que o desenvolvimento da agricultura familiar de base 

agroecológica na região, vem crescendo nos últimos anos, seja pelo aumento do número de 

ONGs e associações que trabalham com iniciativas agroecológicas, seja através de sujeitos 

e atores sociais ou, talvez, pelo fato de ser uma agricultura “limpa” (livre de agroquímicos) 

agregar valor ao produto e, ao mesmo tempo conquistar um mercado bastante promissor. 

Dito de forma direta, procura-se analisar os resultados dessas ações para a formação de 

territórios-rede enquanto espaços de re-existência da agricultura familiar e como essas 

territorialidades expressam-se na região de hegemonia do monocultivo da cana-de-açúcar.  

Ao longo do labor investigativo surgiram várias indagações correlacionadas à 

hipótese geral, das quais foram consideradas como mais significativas as seguintes 

conjecturas: estaria havendo a criação de uma identidade territorial coletiva através da 

vontade de vários sujeitos e atores sociais em realizar outra agricultura na Mata Sul? Como 

consequência desta questão, seria o processo de identificação (naquele sentido precisado 

por Haesbaert) suficientemente consolidado a ponto de gerar uma rede territorializante da 

agroecologia? Por fim, em sendo afirmativa a resposta para à indagação anterior, estariam 

sendo criados territórios-rede da agroecologia como uma forma eficaz de re-existência de 

pequenos produtores no domínio da plantation? A estrutura geral da pesquisa pode ser 

visualizada de forma esquemática na figura 01:  
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Figura 01 – Modelo de Análise Teórica dos Territórios-rede da Agroecologia 

na Zona da Mata Sul de Pernambuco 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Org.: Do autor, 2008-2012. 

Assim procurou-se compreender os efeitos da articulação, organização e expansão 

dos territórios com ações agroecológicas na região. Além da dinamicidade das novas 

territorialidades (formação de territórios-rede) mediante uma mudança de postura de atores 

e sujeitos sociais que atuam na região em prol de uma “agricultura de base ecológica” a 

partir de novas estratégias produtivas. Esboçado o corte teórico conceitual da investigação, 

passar-se-á ao detalhamento dos instrumentos de pesquisa usados. 

1.2 Material e Método 

Para realizar o trabalho segundo o esquema conceitual acima apresentado tomou-se 

como estratégia o estudo de caso de caráter qualitativo e investigativo. Além do mais, o 

método de pesquisa é neste trabalho entendido como um conjunto de técnicas disponíveis 

ao pesquisador com o propósito de possibilitar a interpretação científica da realidade e do 

objeto em estudo: “Em outras palavras, trata-se das ferramentas que o pesquisador dispõe 

no decorrer do processo de realização de seu trabalho, relacionando-se, mais diretamente, 

aos problemas operacionais da pesquisa” (SANTOS, 2010, p. 18).  
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No dizer Bogdan & Biklen (1994) a pesquisa qualitativa estabelece uma relação 

direta entre os sujeitos sociais investigados e o pesquisador. Nesse caso, esse tipo de 

abordagem passa a ser instrumento fundamental onde os dados coletados em grande parte 

são de caráter descritivo. Assim, o estudo de caso investigativo nesta tese assume 

características de análise de alguns objetos de estudo geograficamente distintos (quatro 

áreas de assentamentos em municípios vizinhos) e dos sujeitos sociais, diretamente 

contatados pelo investigador, permitindo maior aproximação das diversidades e realidades 

que permeiam as áreas escolhidas.  

Assim sendo, pode-se dizer que neste trabalho o estudo de caso assume o papel de 

uma “unidade dentro de um sistema mais amplo “[...] e incide naquilo que ele tem de 

único, de particular, mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas 

semelhanças com outros casos ou situações” (LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p. 17). Ainda 

sobre o assunto Ludke & André (Idem) descreve que os materiais obtidos durante as 

pesquisas qualitativas são informações valiosas, podendo apresentar-se sob a forma de 

relatos dos sujeitos sociais, acontecimentos, depoimentos, fotografias, entrevistas, etc. 

enfim todas as informações obtidas podem subsidiar partes ou trechos da pesquisa.    

Já no dizer de Yin (2005), o estudo de caso é de caráter empírico e social, no qual 

se procura investigar determinado(s) fenômeno(s), tendo por base a sua realidade através 

de múltiplas fontes de evidência. Na presente tese o estudo de caso foi utilizado com os 

seguintes objetivos e propósitos: a) procurar compreender o cotidiano das comunidades 

que fazem parte desta pesquisa; b) relatar os contextos nos quais foram evidenciadas as 

entrevistas e demais etapas da pesquisa; c) explicar e testar as hipóteses e variáveis que 

nortearam esta pesquisa.                               

Este tipo de metodologia de pesquisa pode apresentar técnicas de coletas de 

informações que irão subsidiar a interpretação das situações empíricas possibilitando 

relatar a diversificação cultural, ambiental dos sujeitos aqui estudados. Em consonância 

com essa postura metodológica, a utilização de entrevistas semi-estruturadas e informais 

durante os trabalhos empíricos objetivaram a interpretação da realidade local, bem como, 

conhecer um pouco mais sobre o perfil dos entrevistados e sua inserção no processo de 

identificação coletiva que gera as redes territorializantes com base em iniciativas 

agroecológicas.  

Para tais entrevistas semi-estruturadas foi elaborado um roteiro de perguntas, muito 

semelhante a um questionário, porém com questões mais abertas. Isso teve por finalidade 



40 

 

estabelecer uma relação fixa de perguntas nas quais a ordem e redações permaneceram 

invariáveis, resguardando, contudo, a possibilidade dos próprios informantes trazerem 

informações não previstas pelo pesquisador. Esse tipo de entrevista na maioria das vezes 

foi realizada através de conversas simples com lideranças locais, tendo como objetivo a 

coleta de informações. “Nos estudos desse tipo, com freqüência, recorre-se a entrevistas 

informais com informantes-chaves, que podem ser especialistas no tema em estudo, líderes 

formais ou informais, personalidades destacadas etc.” (GIL, 2011, p. 111). 

No caso das entrevistas informais, estas foram bastante utilizadas nos primeiros 

trabalhos de campo de caráter exploratório, realizados ao longo do ano de 2008 num total 

de quatro visitas, onde estava-se procurando conhecer os sujeitos e atores sociais que iriam 

fazer parte da pesquisa, como também familiarizar-se com  as áreas de estudo. Sobre as 

pesquisas exploratórias deve-se destacar que “têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (Idem, p. 27). De fato, foi 

nesta fase de diagnóstico que a hipótese de uma geograficidade dos agricultores familiares 

envolvidos com iniciativas agroecológicas começou a evoluir no sentido de 

estabelecimento dos territórios-rede.  

Prosseguindo nesse contexto, o método qualitativo se configura enquanto um 

referencial para dar ênfase à relação estabelecida entre os sujeitos sociais desta pesquisa e 

o pesquisador. Conforme Lüdke & André (1986) o pesquisador se transforma em um 

veículo ativo entre o conhecimento acumulado e as novas informações que vão surgindo 

durante o andamento da pesquisa.  

Este estudo fez uso dos seguintes procedimentos metodológicos: levantamento de 

dados secundários, revisão bibliográfica, levantamento de dados primários em trabalhos de 

campo, realização de entrevistas semi-estruturadas, levantamento cartográfico e uso de 

softwares concomitantemente a programas e ferramentais digitais para elaboração de 

mapas e bases cartográficas georreferenciadas.  

Para o desenvolvimento da pesquisa se fez necessário à consulta a órgãos 

institucionais, seja de caráter público quanto privado, bem como entrevistas com atores 

sociais (pessoas ligadas a instituições públicas, privadas e ONGs) e sujeitos sociais 

(agricultores familiares, presidentes de associações e sindicatos). O referencial teórico foi 

construído ao longo dos três primeiros anos do doutorado à medida que iria sendo cursadas 

algumas disciplinas chaves para a pesquisa, além de leituras paralelas que dariam suporte 
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as linhas do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de 

Pernambuco (PPGEO/UFPE).  

No mesmo sentido, buscando-se maior compreensão acerca da complexidade do 

objeto e da área e, principalmente em relação à temática em estudo, optou-se por realizar 

algumas disciplinas em outros programas de pós-graduação como: Programa de Pós-

Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local (POSMEX/UFRPE), onde foi 

cursada a disciplina: Imaginário e Cotidiano Rural. As leituras e debates conduzidos 

durante o curso contribuíram de modo significativo para maior compreensão da realidade 

da região em apreço, bem como para o melhor entendimento dos costumes das 

comunidades trabalhadas e das espacialidades da agricultura familiar de base 

agroecológica em territórios de predominância do monocultivo da cana-de-açúcar. 

No âmbito Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(PRODEMA/UFPE) foi cursada a disciplina: Educação Ambiental na Gestão do Meio 

Ambiente. Com isso foi possível melhor compreender a importância das estratégias de uma 

agricultura de base ecológica como meio de convivência mais harmoniosa entre ser 

humano e a natureza. Entretanto, a contribuição maior da referida disciplina foi a 

possibilidade de compreender com maior embasamento teórico os processos de re-

existência através de estratégias produtivas em propriedades de agricultura familiar para 

um desenvolvimento ambiental que agrega-se valor ao trabalho e à cultura das 

comunidades aqui estudas, bem como a participação em busca de um desenvolvimento 

diferenciado do setor sucro-energético na região. Tais experiências somadas ao caráter 

interdisciplinar do estudo geográfico da agricultura familiar de base agroecológica reflete-

se no referencial teórico adotado ao longo do texto e que pode ser vislumbrado na 

diversidade das referencias bibliográficas. 

Em paralelo a etapa da revisão de literatura processou-se a escolha do recorte 

espacial propriamente dito e a área contemplada com a pesquisa. De início almejava-se 

contemplar todo o estado de Pernambuco, entretanto após algumas participações em 

eventos sobre agroecologia no estado, conversas com alguns professores universitários e 

assessores técnicos de ONGs, achou-se mais pertinente e factível reduzir o recorte espacial 

à Mata Pernambucana. Tornou-se necessário levar em conta a expressividade que a 

agroecologia vem ganhando no estado nos últimos anos, bem como a adesão de novos 

agricultores familiares ao processo de transição agroecológica. Sendo assim, optou-se por 

reduzir o recorte espacial a região da Mata Sul pernambucana, isso devido à expressividade 

das ações agroecológicas nessa porção do estado, bem como a atuação dos sujeitos e atores 
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sociais na promoção da agricultura familiar de base agroecológica. De fato como pode ser 

observado no mapa 02, dos dezesseis municípios que apresentam ações agroecológicas na 

Mesorregião da Mata pernambucana nada menos do que sete encontram-se na 

Microrregião da Mata Meridional (Escada, Ribeirão, Sirinhaém, Rio Formoso Água Preta, 

Joaquim Nabuco e Palmares). 

Mapa 02 – Mesorregião da Mata Pernambucana e Municípios com Ações 

Agroecológicas 

 
        Fonte: Base Cartográfica do IBGE, 2009b; Design. Gráfico: Girlan Cândido 

da Silva; Org.: Robson Soares Brasileiro. 

 

Após algumas análises sobre o histórico de tensões e conflitos que permeiam a 

região como um todo, reforçou-se a convicção de que seria melhor reduzir o recorte 

espacial a Mata Sul de Pernambuco. À escolha pela porção sul desta região deveu-se ainda 

à sua grande pujança de movimentos sociais, tais como MST e FETAPE, dentre outros, 

além do contexto político e histórico de luta pela terra e conflitos territoriais.  
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Outro fator que influenciou na escolha do referido recorte territorial desta pesquisa 

diz respeito ao grande número de iniciativas agroecológicas desenvolvidas em vários 

assentamentos de reforma agrária nesta porção da Mata Pernambucana, bem como a 

atuação das ONGs que prestam assessoria técnica a alguns agricultores no sentido de 

promover uma agricultura familiar de base agroecológica. Somam-se a estas características 

as potencialidades naturais da Mata Sul como: a boa disponibilidade de recursos hídricos e 

os resquícios de Mata Atlântica que ainda resistem ao modelo monocultor implementado 

há mais de cinco séculos na região.  

Estando delimitado o quadro territorial da pesquisa, tinha-se o desafio de selecionar 

as áreas de assentamentos de reforma agrária com iniciativas agroecológicas. Como 

mencionado anteriormente, a Mata Sul de Pernambuco possui uma grande expressividade 

em termos de iniciativas agroecológicas, devido à atuação das ONGs, além da própria 

presença das universidades
5
 através da extensão rural dos agroecólogos e do Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA) através da atuação do Núcleo de Horticultura 

desenvolvendo pesquisas e prestando assessoria técnica a alguns agricultores familiares.  

Neste contexto procurou-se entrar em contato com alguns assessores técnicos das 

ONGs que atuam ou atuavam na região. A primeira Instituição Não Governamental 

contatada foi a FASE/PE. Nessa instituição o contato estabelecido foi com uma técnica 

agrônoma que prestava assessoria a alguns assentamentos de reforma agrária na Mata Sul 

de Pernambuco que tinham iniciativas agroecológicas em algumas parcelas. Após algumas 

reuniões com a referida técnica visitaram-se dois assentamentos de reforma agrária que 

desenvolvem iniciativas agroecológicas. As referidas áreas foram os assentamentos 

Amaraji no município de Rio Formoso e o Assentamento Engenho Conceição no 

município de Sirinhaém. É importante frisar que os primeiros contatos nestas duas áreas 

foram feitos com a presença da referida técnica ainda em 2008, isso para facilitar o contato 

com as principais lideranças locais como também para os sujeitos sociais tomarem 

conhecimento da presença do pesquisador e ficarem a par das intenções e objetivos desde o 

início da tese.  

Em reuniões de orientação ficou definido que para atingir os objetivos e as 

hipóteses da referida tese seria pertinente à escolha de mais duas áreas de assentamentos na 

                                                           

5
 No âmbito da UFPE anotam-se trabalhos recentes sobre a Mata Meridional pernambucana, dentre os quais 

os de Silva (2010); Araújo (2011); Silva Junior (2011); sobre a região canavieira em geral incluem-se nesse 

rol as pesquisa de Momesso (2011) e Melo (2011). Isso demonstra a efervescência suscitada pelo recorte 

espacial em apreço. 
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região. Nesse caso, entrou-se em contato com a CPT através de um agente pastoral que 

estava desenvolvendo trabalho de Dissertação de Mestrado na Mata Sul e prestava 

assessoria técnica a algumas comunidades na referida região. Após algumas conversas com 

este ator social ficou definido que este me apresentaria a comunidades de dois 

assentamentos que viriam a ser: o assentamento Águas Claras e o assentamento Serrinha, 

ambos no município de Ribeirão.  

Da mesma forma como nas duas primeiras áreas definidas para esta pesquisa, os 

primeiros contatos com os sujeitos sociais das localidades de Ribeirão processaram-se na 

presença do mediador ligado a Igreja Católica naquele mesmo ano. Tal estratégia foi 

fundamental para se conquistar pouco a pouco e de maneira sólida a confiança dos 

agricultores que trabalhavam com iniciativas agroecológicas nesses assentamentos, como 

também um modo destes ficarem inteirados das intenções do pesquisador. Observe-se no 

mapa 03 a localização geográfica das áreas desta pesquisa
6
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 A proximidade do recorte aqui adotado com escopo espacial de Figueiredo (2010) possui como 

condicionante o número relativamente reduzidos de iniciativas agroecológicas consolidadas na Mata Sul 

pernambucana, sendo que a maioria dos interlocutores contatados de modo independente na fase exploratória 

da pesquisa apontou para as mesmas áreas de estudos enquanto as mais relevantes. O presente estudo, 

portanto não teve a pretensão de realizar um trabalho comparativo, mas apenas agregar outros referenciais 

para o entendimento do fenômeno agroecológico na região. 
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Mapa 03 – Mata Meridional de Pernambuco e Áreas da Pesquisa 

 
Fonte: Base Cartográfica do IBGE, 2009; Design. Gráfico: Lucas Cavalcanti; Org.: Robson 

Soares Brasileiro. 

 

Tendo feito as primeiras visitas de campo com a presença dos atores institucionais e 

estabelecido os contados iniciais com as principais lideranças nas áreas, bem como o 

diagnóstico das mesmas, chegou-se a conclusão de que essas localidades seriam as áreas 

contempladas pela referida pesquisa. O motivo da escolha das áreas também envolveu 

vários outros aspectos, dentre os quais se podem destacar: o contexto histórico dos sujeitos 

sociais que trabalham com agricultura familiar de base agroecológica, pois são pessoas que 

possuem uma solidariedade social expressiva, isto é, possuem trajetórias reconhecidas 

frente aos movimentos sociais de luta pela terra; do ponto de vista geográfico, ressaltam-se 

as características ambientais das áreas, tais como topografia, vegetação, solos e 

disponibilidade de recursos hídricos. Complementando os fatores acima citados destaca-se 

a expressividade das iniciativas agroecológicas desenvolvidas nestes assentamentos, pois a 

grande maioria dos sujeitos entrevistados mencionou que já trabalhavam com agricultura 

agroecológica há mais de quatro anos, fato confirmado pela presença comum nos quatros 

assentamentos assessorados pela ONG Centro SABIÁ.  

Após esta fase iniciou-se a coleta de documentos escritos e materiais cartográficos 

nos órgãos públicos. Nesta etapa visitou-se o Instituto de Colonização e Reforma Agrária – 

(INCRA/PE), pois dos quatro assentamentos selecionados para esta pesquisa dois deles são 

de responsabilidade do Governo Federal. Através do INCRA se teve acesso ao Projeto de 
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Desenvolvimento do Assentamento (PDA) Amaraji, bem como a posse do material 

cartográfico georreferenciado da área.  

O segundo assentamento sob a responsabilidade do órgão federal INCRA é o 

engenho Conceição e Quilebas; entretanto não foi possível ter acesso aos documentos 

escritos e muito menos a qualquer tipo de material cartográfico georreferenciado da área, 

pois segundo o setor de cartografia do órgão até a presente data ainda não havia sido 

realizado o processo de georreferenciamento da área do assentamento, apenas a sua 

delimitação e divisão dos lotes. Este contratempo dificultou a construção do material 

cartográfico do assentamento, bem como as sobreposições de áreas para construções do 

Modelo Digital de Elevação (MDE) utilizado como estratégia para demonstrar as 

dificuldades estruturais de cada área pesquisada. Este assunto será tratado como mais 

detalhes no decorrer da metodologia.  

Para superar a dificuldade acima mencionada foi necessário recorrer à 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), mais precisamente ao 

setor de cartografia. Neste órgão se teve acesso às cartas topográficas FOLHA SC.25-V-A-

V/VI MI-1449-1449-A, escala: 1:100.000 do município de Sirinhaém – produzida pelo 

Ministério do Exército – Departamento de Engenharia e Comunicação/Diretoria de 

Serviços Gráficos/Região Nordeste (1986) e a FOLHA  SC. 25-V-A-V-2-NE/SC.25-V-A-

VI-1-NO, escala:  1:25.000 do município de Sirinhaém – produzida pelo Ministério do 

Interior – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste/Região Nordeste do Brasil 

(1974). A partir desse material foi extraído o ponto georreferenciado da área deste 

assentamento. Porém ao realizar as sobreposições das áreas (do assentamento e do 

município) não foi possível identificar o engenho Conceição e Quilebas dentro do território 

de Sirinhaém, pois o mesmo estava sendo localizado no território de Rio Formoso.  

Esse empecilho cartográfico iria ao desencontro das informações prestadas pelos 

entrevistados durante os campos. Para esclarecer essa situação contatou-se uma funcionária 

do setor de cartografia do INCRA, onde se obteve a seguinte informação: essa situação 

poderia estar ocorrendo porque muitos imóveis rurais estão geograficamente localizados 

em um município, porém cadastrado em outro; poderia ser ainda que o nome de cadastro 

do imóvel rural no INCRA não fosse engenho Conceição (já que muitos moradores 

atribuem diferentes denominações às suas localidades de origem); poderia ser que os 

1.350ha do engenho ultrapasse o território de Sirinhaém abarcando assim partes do 

território de Rio Formoso e; por último a possibilidade de existir mais de um engenho com 

o nome Conceição, denominação bastante comum.  
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A par dessas possibilidades foram averiguadas cada uma das probabilidades, onde 

nenhuma destas apresentou sentido e informações relevantes. Diante disto achou-se mais 

pertinente realizar um campo extra à referida área para coleta de pontos. Nessa visita 

aproveitou-se para conversar com um dos moradores mais antigos do engenho sobre a 

situação, e o mesmo prestou o seguinte esclarecimento: existem três engenhos Conceição, 

um está localizado no município de Ipojuca (PE), outro em Rio Formoso (PE) e um em 

Sirinhaém (PE). Esta possibilidade já tinha sido identificada cartograficamente, entretanto 

precisava-se de dados concretos, pois qualquer erro mudaria neste trabalho toda a base 

cartográfica construída, bem como alguns itens da pesquisa. Para eliminar qualquer dúvida 

teve-se acesso ao cadastro de uma das parcelas do referido imóvel e ficou confirmado que 

este está cadastrado no município de Sirinhaém. Para reforçar esta informação foram 

coletados os seguintes pontos georreferenciados com Global Positioning System (GPS -

Garmim): ponto 49: S 08º 35' 53.2"/W 035º 14' 07.9"; (rio Camaragibe passa dentro das 

terras do engenho Conceição e Quilebas); ponto 50: S 08º 35' 51.3"/W 035º 14' 10.8" (sede 

do engenho) e Ponto 51: S 08º 36' 00.5"/W 035º 14" 05.1 (área de mata do engenho).  

É importante frisar que devido à grande extensão desse imóvel rural (1.350ha) não 

foi possível coletar pontos de toda a sua área, sendo este processo realizado por meio de 

amostragem, isto é, foram coletados pontos georreferenciados de algumas partes do 

território do assentamento. A partir das informações prestadas pelo morador juntamente 

com os pontos coletados puderam ser elaborados com certa confiabilidade os mapas de 

localização geográfica da área e o Modelo Digital de Elevação. Finalmente, confirmou-se 

de maneira expedita a posição geográfica do engenho (localizado no município de 

Sirinhaém) ao contrário das informações obtidas através da coleta das coordenadas 

geográficas das cartas mencionadas anteriormente. Outrossim, ficou-se sabendo também 

do nome completo do engenho, isto é, não sendo apenas engenho Conceição, mas estando 

registrado como engenho Conceição e Quilebas. 

As informações documentais e cartográficas relacionadas aos assentamentos Águas 

Claras e Serrinha foram obtidas no antigo Fundo de Terras do Estado de Pernambuco 

(FUNTEPE), atual Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (ITERPE), isso 

porque esses dois assentamentos são de responsabilidade do poder estadual. No ITERPE se 

teve acesso aos PDAs dos assentamentos e ao material cartográfico georreferenciado da 

área do assentamento Águas Claras. Quanto ao assentamento Serrinha, o material 

correspondente apenas foi conseguido em sua versão impressa, uma vez que o arquivo 
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digital encontrava-se extraviado, fato que dificultou a produção do Modelo de Elevação 

Digital (MDE) desta área.  

O MDE é uma representação digital sobre as características fisiográficas da 

superfície terrestre. Nesta pesquisa o referido modelo esta sendo utilizado com o objetivo 

de gerar perfis topográficos digitais das áreas de assentamento selecionadas e, a partir 

disso, realizar uma análise do relevo das áreas destinadas à produção familiar de base 

agroecológica nos três municípios em apreço. A elaboração do referido material teve como 

um dos seus objetivos mostrar que os processos de re-existência nos territórios-rede da 

agroecologia na região não são apenas de ordem social, cultural, política e econômica, mas 

também de fatores ambientais devido à topografia bastante irregular das áreas desta 

pesquisa. 

Para isto foi preciso extrair na carta as coordenadas georreferenciadas da área e, a 

partir disso colocá-las no Programa AutoCAD Map 3D, um software de cartografia e SIG 

(Sistema de Informações Geográficas) com funcionalidade para levantamentos 

topográficos. Feito isso, foi possível detectar a posição geográfica da área do assentamento 

no município, além da construção do MDE. O SIG é um aplicativo para armazenamento 

digital e tratamento de informações geográficas georreferenciadas de determinados pontos 

da superfície terrestre, podendo a partir do uso de alguns softwares gerar representações 

numa projeção cartográfica. A partir do uso do SIG é possível interpretar a forma de 

organização do espaço geográfico, mas não a sua função. Pode-se ainda traçar a estrutura 

do espaço geográfico ao projetar o objeto de estudo, mas dificilmente poder-se-á 

caracterizar as relações sociais sem que haja o recurso a outras metodologias. Assim sendo, 

o uso deste aplicativo na referida pesquisa tem por objetivo auxiliar a projetar e descrever a 

estrutura dos espaços aqui estudados, bem como colaborar na identificação das formas de 

organização espacial dentro das áreas de assentamento desta pesquisa. 

O planejamento das visitas de campo privilegiou o entendimento das articulações 

espaciais na escala local e microrregional. Todavia, achou-se pertinente compreender um 

pouco sobre a dinâmica de rede local; associações, articulações, sociedade cientifica e 

ONG da agroecologia atuantes em outras escalas. Apesar de não ser o foco da presente 

tese, apontam-se abaixo as referidas entidades nas esferas local, regional e global, as quais 

possuem algum nível de influência junto aos atores e sujeitos sociais pesquisados: 
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Articulação Nacional de Agroecologia (ANA)
7
 - congrega nacionalmente movimentos 

sociais, redes e organizações envolvidas com o desenvolvimento de ações para promoção 

da agroecologia e fortalecimento da agricultura familiar, além da construção da difusão de 

tecnologias alternativas para desenvolvimento rural. Na região a influência da ANA se dá 

através da atuação de entidades associadas, cujo exemplo maior é o Centro SABIÁ (ver 

adiante). 

Associação Brasileira de Agroecologia (ABA)
8
 – integra a Articulação Nacional de 

Agroecologia, e está presente nas principais comissões que discutem políticas públicas 

para a agroecologia, representando não apenas os espaços acadêmicos, que são importantes 

para a associação, mas a sociedade como todo.  Encabeçando seminários e congressos esta 

entidade influência na formação e na ação dos acadêmicos e técnicos que atuam em todas 

as escalas. 

Sociedade Científica Latinoamericana de Agroecologia (SOCLA)
9
 – esta entidade tem 

um papel análogo ao da ABA, porém em uma escala internacional. Procura também apoiar 

as instituições Governamentais e Organizações Não Governamentais – ONGs por meio da 

colaboração, pesquisa, capacitação e publicações.  

Centro de Desenvolvimento Agroecológico SABIÁ
10

 - Organização Não Governamental 

com sede no Recife, trabalha na promoção da agricultura familiar através dos princípios da 

agroecologia. Procura interagir com os diversos setores da sociedade civil, desenvolvendo 

ações inovadoras junto ao trabalho com vários atores sociais. Essa organização participa de 

redes e articulações interligando os sujeitos sociais além de promover de forma bastante 

consistente territorialidades que serão analisadas ao longo da tese. 

Articulação de Entidades da Zona da Mata de Pernambuco (AEZM) – responsável por 

articular instituições da sociedade civil, somando esforços e promovendo ações em busca 

de um desenvolvimento rural sustentável na região. Contudo, após eventos atribulados dos 

quais destacam-se as grande enchentes de 2010 e 2011, a influência desta articulação 

parece ter sofrido um certo arrefecimento.  

 Rede de Agroecologia da Mata Atlântica (RAMA), fundada em 2008, a partir de uma 

demanda e articulação da agroecologia na Mata Norte, devido à expansão das iniciativas 

com agroecologia para esta porção do estado. Esta rede consiste num espaço de articulação 

                                                           

7
 Para mais informações sobre a referida articulação consultar:< http://www.agroecologia.org.br/>.  

8
 Para mais informações sobre a referida associação consultar:< http://www.aba-agroecologia.org.br/aba/ >. 

9
 Para maiores esclarecimentos sobre esta associação consultar: <http://agroeco.org/socla/ >. 

10
 Sobre a referida ONG consultar: <http://www.centrosabia.org.br/>. 

http://www.agroecologia.org.br/
http://www.aba-agroecologia.org.br/aba/
http://agroeco.org/socla/
http://www.centrosabia.org.br/
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e visibilidade da agroecologia em uma região de remanescentes de Mata Atlântica em 

Pernambuco. Suas ações consistem na articulação dos atores institucionais e sujeitos 

sociais no território biogeográfico da floresta costeira - sobretudo agricultores e 

agricultoras familiares inseridos com iniciativas agroecológicas, promoção de eventos 

regionais, capacitações locais e visibilidade da agroecologia, principalmente em atos 

públicos, feiras de saberes e sabores e de ações de gestão junto às prefeituras dos 

municípios da Mata Pernambucana.  

O delineamento, mesmo que superficial, da atuação dessas redes da agroecologia 

foi necessário no sentido de estabelecer um quadro geral de proposições e associações que 

poderiam ter influência sobre os atores institucionais e, a partir destes, também nos sujeitos 

sociais, desembocando na constituição de redes territorializantes aqui estudadas. Em suma, 

a coleta dos documentos e materiais cartográficos e a subsequente observação multiescalar 

das instituições, sujeitos e atores sociais possibilitou que o levantamento empírico durante 

os trabalhos de campo suscitasse a construção da hipótese. Conforme Lacoste (2006) a 

mobilização e articulação no desenvolvimento das várias etapas do trabalho de pesquisa é 

uma atividade enriquecedora, merecendo total atenção do pesquisador: 

O trabalho de campo, para não ser somente um empirismo, deve articular-se à 

formação teórica que é, ela também, indispensável. Saber pensar o espaço não é 

colocar somente os problemas no quadro local; é também articulá-los 

eficazmente aos fenômenos que se desenvolvem sobre extensões muito mais 

amplas (Idem, p. 91). 

Tal papel atribuído à etapa de campo foi buscado no presente estudo, mesmo que o 

foco da tese esteja mais associado às ligações entre os sujeitos e atores locais, num quadro 

microrregional. Assim, evidencia-se a busca pela delimitação acerca do arcabouço lógico-

teórico que se concretiza pela reflexão e análises dos métodos de pesquisa e métodos de 

interpretação neste trabalho. Segundo Moraes e Costa (1984) existem diferenças entre o 

método de interpretação e o método de pesquisa. Nas palavras dos autores: 

O primeiro diz respeito à concepção de mundo do pesquisador, sua visão da 

realidade, da ciência, do movimento etc. É a sistematização das formas de ver o 

real, a representação lógica e racional do entendimento que se tem do mundo e 

da vida. [...] Já o método de pesquisa refere-se ao conjunto de técnicas utilizadas 

em determinado estudo. Relaciona-se, assim, mais aos problemas operacionais 

da pesquisa que a seus fundamentos filosóficos (Idem, p. 27).  

Do ponto de vista da interpretação o estudo filia-se a uma abordagem da Geografia 

Agrária Regional, já no que se refere ao método, como dito anteriormente trata-se de um 

estudo de caso de base qualitativa. Partindo da concepção segundo a qual a Geografia 

Humana tem como um dos seus objetivos aprofundar o entendimento da “espacialidade da 
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vida social, vista como uma mediação particularizadora na compreensão da história de uma 

sociedade concreta” (MORAES, 2000, p. 28), na pesquisa os conceitos geográficos 

buscaram proporcionar a apreensão e análise da dimensão espacial e territorial do 

fenômeno estudado, qual seja, as iniciativas agroecológicas na Mata Sul.   

Os trabalhos de campo de caráter exploratório e sistemático realizados durante a 

produção desta tese contemplaram percursos tanto de carro quanto a pé, em diferentes 

épocas do ano no período de 2008 a 2011. Observe-se no quadro 01 o número de visitas de 

campo realizadas no decorrer da tese. Em algumas épocas, como nos meses de julho de 

2009, 2010 e final de maio de 2011, houve dificuldades para desenvolver os trabalhos de 

campo nas áreas dessa pesquisa, isso devido às fortes chuvas e ao consequente estado 

deplorável das estradas vicinais da região. Mesmo assim, foram realizadas seis excursões 

investigativas nos períodos de maior incidência pluviométrica.   

       Quadro 01 – Trabalhos de Campo Realizados Entre 2008 – 2011 

ANO MÊS ÁREA DO TRABALHO DE CAMPO Nº 

2008 Março Assentamento Águas Clara (Ribeiro-PE) 01 

2008 Março Assentamento Serrinha (Ribeirão-PE) 01 

2008 Julho Assentamento Amaraji (Rio Formoso-PE) 01 

2008 Setembro Engenho Conceição (Sirinhaém) 01 

2009 Junho/Novembro* Assentamento Águas Clara  02 

2009 Novembro* Assentamento Serrinha 01 

2009 Novembro* Assentamento Amaraji (Rio Formoso-PE) 01 

2009 Junho/Novembro* Engenho Conceição 02 

2010 Março/Abril Assentamento Águas Clara 02 

2010 Abril Assentamento Serrinha 01 

2010 Abril Assentamento Amaraji 01 

2010 Maio  Engenho Conceição 01 

2011 Fevereiro Assentamento Águas Clara 01 

2011 Março  Assentamento Serrinha 01 

2011 Junho  Assentamento Amaraji 01 

2011 Julho  Engenho Conceição 01 

 

 

Total de Campos/Áreas 

Assentamento Águas Claras 06 

Assentamento Serrinha 04 

Assentamento Amaraji 04 

Assentamento Engenho Conceição 05 

Total Geral de Campos Entre 2008 e 2011 19 
  Fonte: Dados do Autor, 2008-2011. OBS: * Visita de campo com a presença do orientador. 

 

Como se pode observar no quadro 01, durante o desenvolvimento da pesquisa 

foram realizadas um total de 19 (dezenove) visitas de campo, contemplando as 04 (quatro) 
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áreas de estudo. Entretanto, também foram realizadas outras visitas fora do recorte 

geográfico selecionado.  

Uma dessas atividades ocorreu em junho de 2010 para participação do autor em um 

intercâmbio agroecológico no Sítio São João, município de Igarassu – Região 

Metropolitana do Recife, já que a atividade contava com a presença de diversos 

agricultores(as) da Mata Pernambucana. Nesse momento ficaram evidentes as dificuldades 

para os agricultores se inserirem em uma produção familiar de base agroecológica, pois 

tornou-se nítido que os empecilhos não eram apenas de ordem econômica, mas, sobretudo 

do ponto de vista cultural. Isto é, mudanças de atitude e postura do agricultor frente ao 

modo convencional de produção familiar. A participação do pesquisador neste evento 

facilitou a compreensão das outras etapas da pesquisa. 

Ressalta-se ainda, em maio de 2010, a presença do pesquisador em um Curso de 

Capacitação em Agroecologia promovido pelo Centro SABIÁ em Tamandaré (PE), nas 

proximidades do recorte investigado, para agricultores(as) da Mata Pernambucana, 

permitindo compreender melhor os processos de difusão do conhecimento agroecológico 

entre atores institucionais e sujeitos sociais. Por fim, foram realizadas também entre 2008 e 

2011 uma série de visitas às feiras agroecológicas do Recife para coleta de dados e 

observação da sua dinâmica sócio-cultural e econômica, uma vez que constatou-se o seu 

papel crucial na constituição tanto de processos de identidades coletivas quanto na 

articulação das redes territorializantes. Buscou-se compreender porque esse espaço de 

intercâmbio econômico se configurava como um ponto luminoso dentro dos territórios-

rede discutidos na tese.  Deste modo, as feiras foram concebidas como pontos luminosos 

numa escala superior de articulação das frações territoriais locais (ou seja, pontos 

essenciais de intercâmbios econômicos, políticos e culturais como será discutido nos 

capítulos vindouros). 

Os primeiros trabalhos de campo foram realizados individualmente, entretanto em 

2009 realizou-se um campo com a presença do orientador e de alguns alunos do 

PPGEO/UFPE, já que a maioria desses pós-graduandos faziam parte de um grupo de 

discussão no Laboratório de Estudos sobre Espaço, Cultura e Política (LECgeo) e também 

desenvolviam pesquisas a nível de Mestrado na região em apreço. Tal estratégia de campo 

coletivo foi adotada no intuito de cada aluno ficar inteirado sobre as pesquisas dos demais 

membros do laboratório e facilitar o intercâmbio de ideias e o debate de conceitos durante 

a atividade e ao longo dos seminários realizados permanentemente no âmbito do 
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laboratório. Sobre o resultado de pesquisas advindas do grupo, consultem-se as obras de 

Araujo (2011), Silva Júnior (2011) e Silva (2010). 

Após a visita conjunta foi realizada uma reunião de orientação na qual ficou 

determinado que se deveria construir um rol de questões para serem aplicadas durante as 

entrevistas abertas informais, pois até então os campos tinham por objetivo diagnosticar as 

áreas e conquistar a confiança dos sujeitos sociais. A elaboração do referido roteiro tinha 

por objetivo direcionar os pontos mais relevantes durante as entrevista semi-estruturadas. 

Esse tipo de entrevista com os sujeitos e atores sociais foi gravada com o consentimento 

dos entrevistados (ver roteiro de questões no apêndice).  

A opção por fazer uso do gravador foi uma alternativa de coletar na íntegra as 

informações repassadas durante a entrevista. Porém, as potencialidades e limitações no uso 

desse recurso estavam presentes nas preocupações do pesquisador, já que muitos 

entrevistados se sentem um pouco intimidados com a presença do referido aparelho. Fato 

este que foi vivenciado em algumas entrevistas nas quais se percebeu que os sujeitos 

sociais mais politizados (presidentes de associações e sindicatos) dentro dos assentamentos 

mudavam a postura na oratória durante os relatos, isto é, ficavam à busca de frases mais 

elaboradas ou preocupados com seus depoimentos.  

A estratégia da aplicação do roteiro-guia teve efeito imediato, pois impedia que o 

entrevistado ficasse alternando entre a temática foco da entrevista e outros assuntos 

paralelos. Além disso, não permitia que a entrevista ficasse demasiadamente longa e 

cansativa para ambas as partes. Informações assim tomadas são aqui levadas em conta na 

qualidade de documentos tal como propugna Queiroz (1991): “A narrativa oral, uma vez 

transcrita, se transforma num documento semelhante a qualquer outro texto escrito, diante 

do qual se encontra um estudioso e que, ao ser fabricado, não seguiu forçosamente as 

injunções do pesquisador” (Idem, p. 5). Quer dizer, a entrevista aberta consiste em uma 

documentação que contém elementos previstos e não previstos do discurso dos atores e 

sujeitos sociais.  

A autora supracitada argumenta que os depoimentos cedidos pelos sujeitos sociais 

são importantes fontes de análise, ao passo que permitem avaliar a veracidade dos fatos 

recordados; porém, talvez mais significativo ainda, seja a probabilidade de averiguar os 

diversos fatos ao longo da história de vida desses sujeitos. No caso da presente 

investigação atentou-se de modo especial para as solidariedades geradoras de identidades 

territoriais e redes territorializantes. 
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Com os demais sujeitos sociais nas áreas de assentamento as entrevistas não 

tiveram grandes dificuldades, pois eram sempre abertas e/ou informais e com a 

possibilidade ou não do uso do gravador. A opção pelo uso de entrevistas abertas informais 

deu-se com o objetivo de facilitar a comunicação entre o entrevistador e o entrevistado, 

além dos agricultores(as) ficarem mais descontraídos durante seus relatos. Registra-se que 

todos os entrevistados permitiram o uso do referido aparelho. 

Já com os atores institucionais as entrevistas foram abertas e informais, porém o 

uso do gravador nem sempre foi permitido. Entretanto, as informações tinham outra 

conotação, isto é, estavam mais direcionadas para compreensão do histórico da 

agroecologia no estado de Pernambuco. Nesse contexto foram entrevistados professores 

universitários e assessores técnicos das ONGs que atuam na área em estudo. Assim, o 

número de pessoas entrevistadas foi determinado a priori pela posição social de cada um e 

pela qualidade das entrevistas que eram concedidas ao pesquisador, isto é, tudo estaria 

atrelado à riqueza das informações prestadas, bem como a sua originalidade e lócus sócio-

espacial. Por conseguinte, a maior parte das entrevistas (cerca de ¾) coube aos agricultores 

e agricultoras. Neste sentido seguiu-se o que é apontado por Rosália Duarte: “À medida 

que se colhem os depoimentos, vão sendo levantadas e organizadas as informações 

relativas ao objeto da investigação e, dependendo do volume e da qualidade delas, o 

material de análise torna-se cada vez mais consistente e denso” (DUARTE, 2002, p. 144). 

Observe-se o gráfico 01 a quantidade de sujeitos e atores sociais entrevistados. 

Gráfico 01 - Número e Tipo de Entrevistados 

31; 76%

10; 24%

Sujeitos Sociais Atores Sociais
 

                                      Fonte: Trabalho de Campo, 2008-2011 (dados do autor). 

Do universo de 41 pessoas entrevistadas 31 delas foram agricultores e agricultoras 

familiares que trabalham nas perspectivas dos princípios agroecológicos. Desse universo 

07 agricultores(as) já possuíam mais de 5 anos de experiência no trabalho com agricultura 

familiar de base agroecológica. Já os outros 10 entrevistados eram assessores técnicos, 
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presidentes de associações, dirigentes sindicais e professores. A seleção dos sujeitos e 

atores sociais entrevistados obedeceu ao seguinte critério: Em relação aos agricultores e 

agricultoras que desenvolvem iniciativas agroecológicas em suas parcelas ou lotes 

procurou-se entrevistar aqueles que estavam ainda em processo de transição, isto é, há 

mais ou menos dois anos trabalhando com sistemas agroflorestais ou agricultura orgânica. 

A identificação desses sujeitos sociais partiu através do contado com lideranças locais 

dentro das áreas de assentamentos, bem como da própria articulação do pesquisador com 

os atores sociais atuantes na região. 

O outro perfil a ser usado para a escolha de agricultores e agricultoras entrevistados 

foram aqueles que já possuíam mais de cinco anos de envolvimento com iniciativas 

agroecológicas. Este critério foi necessário para compreender melhor a organização 

espacial e o contexto histórico dos espaços alternativos da agricultura familiar de base 

agroecológica em região do setor sucro-energético, além de oferecer subsídios para traçar 

as multiterritorialidades que configuram os territórios-rede, hipótese primordial desta 

pesquisa.  

Para a escolha dos atores institucionais o critério adotado foi à escolha de pessoas 

que estivessem envolvidas com iniciativas agroecológicas em outros setores, ou seja, não 

poderiam ser apenas agricultores(as). Nesse caso, a escolha direcionou-se a coordenadores 

de ONGs, presidentes de associações e sindicados, professores universitários e assessores 

técnicos. Essa estratégia de escolha dos sujeitos e atores sociais a serem entrevistados foi 

possível devido aos primeiros contatos realizados com lideranças locais, como também, 

durante as visitas de campo de caráter exploratório. Não houve intenção de realizar um 

recorte prévio considerando o gênero, uma vez que a análise realizada levava em 

consideração a geograficidade da agroecologia, sem pormenorizar diferenças sociais que 

certamente ocorrerão em análises de outro tipo.  No dizer de Duarte (2002, p. 141): 

a definição de critérios segundo os quais serão selecionados os sujeitos que vão 

compor o universo de investigação é algo primordial, pois interfere diretamente 

na qualidade das informações a partir das quais será possível construir a análise e 

chegar à compreensão mais ampla do problema delineado. A descrição e 

delimitação da população base, ou seja, dos sujeitos a serem entrevistados, assim 

como o seu grau de representatividade no grupo social em estudo, constituem um 

problema a ser imediatamente enfrentado, já que se trata do solo sobre o qual 

grande parte do trabalho de campo será assentado. 

Por conseguinte, a presente análise apenas esboça uma territorialidade mais 

totalizante, necessitando que estudos complementares sejam levados a cabo com os mais 

diversos critérios, sejam de gênero, etnicidade ou grau de escolaridade, etc. Encerrando a 

fase de entrevistas com os sujeitos e atores sociais iniciaram-se as etapas de qualificação e 
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interpretação das informações coletadas. Essa etapa processou-se a partir das transcrições 

na íntegra das entrevistas concedidas e posteriormente a realização de uma leitura no 

sentido de efetuar uma triagem dos trechos mais importantes e identificar pontos comuns 

sempre buscando a territorialidade das ações entre sujeitos e atores sociais. Durante esses 

trabalhos se conseguiu identificar algumas semelhanças nas falas dos sujeitos sociais 

consultados durante as entrevistas e em seguida foi possível estabelecer as ligações e 

interações espaciais que consubstanciavam as solidariedades territoriais e as redes 

territorializantes dos espaços de re-existência.  

Nesse caso, destacaram-se três pontos bastante comuns: primeiro, a participação 

desses sujeitos e atores em intercâmbios de troca de saberes; segundo, a participação da 

maior parte dos agricultores entrevistados nas feiras agroecológicas; e por último as 

dificuldades estruturais nas áreas de assentamento
11

. Tendo como base essas três 

características conjuntamente com informações secundárias (materiais fotográficos, acervo 

bibliográfico e documentos das áreas em estudo e acervo cartográfico georreferenciado) foi 

possível começar a compreender as territorialidades que fariam parte dos territórios-rede 

entre os espaços alternativos da agricultura familiar e começar a construir as bases 

cartográficas que dariam suporte à tese dos territórios-rede da agroecologia. Além disso, as 

entrevistas e leituras realizadas sobre a temática possibilitaram identificar os pontos 

luminosos dentro dos territórios-rede, sobressaindo-se o papel das feiras agroecológicas na 

cidade do Recife.  A partir desses três pontos comuns identificados nos relatos dos 

entrevistados achou-se pertinente realizar alguns trabalhos de campo fora das áreas da 

pesquisa, como exposto acima.  

Após a realização de uma série de visitas de campo, conforme demonstrado no 

quadro 01 mencionado anteriormente, se chegou à conclusão de que já se tinham 

informações suficientes para construção da base cartográfica que daria suporte a 

elaboração dos fluxos de territorialidades, bem como as sobreposições territoriais 

necessárias para a verificação da existência e configuração dos territórios-redes da 

agroecologia em espaços alternativos da agricultura familiar, além da construção dos 

MDE. Tentou-se com isto demonstrar que os espaços de re-existência trabalhados nesta 

                                                           

11
 Entende-se aqui como dificuldades estruturais o acesso a transporte para comercialização do excedente 

produzido pelos agricultores e agricultoras, aquisição de sistemas de irrigação para otimizar o uso da água na 

agricultura, rede de escoamento (estradas) em boas condições para escoamento da pequena produção familiar 

e o perfil das terras destinadas ao processo de reforma agrária, ou seja, geralmente terras com pouca 

fertilidade e topografia bastante irregular. 



57 

 

tese não seriam apenas de ordem social, econômica e cultural, mas, acima de tudo 

estrutural, como será discutido no capítulo IV.  

Foram elaborados os mapas de localização geográfica dos municípios 

contemplados com a pesquisa utilizando um procedimento de sobreposições de áreas para 

alguns desses mapas.  Para isso utilizou-se aparelho GPS (modelo Garmim) para coleta de 

pontos georreferenciados das áreas dos assentamentos. Após este procedimento as 

informações (os pontos tomados) foram inseridas no programa ArcGIS 9.1 via Mapsource 

(programa utilizado pela Garmim para transferência de dados do GPS)  para construção 

das bases cartográficas georreferenciadas via Shapefiles (arquivo digital com coordenadas 

geográficas) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além da utilização 

do MicroStation V8 – um CAD (Computer Aided Design), isto é, um conjunto de 

softwares projetado para se trabalhar com uma variedade de plataformas operacionais, 

possibilitando a construção de desenhos, plantas arquitetônicas, cartográficas e etc. O 

referido programa é utilizado pelo INCRA/PE para construção das plantas 

georreferenciadas das áreas de assentamentos federais do estado de Pernambuco. A partir 

do uso desses programas, em parceria com as informações coletadas em campo se 

confeccionou os mapas de localização dos municípios com sobreposições das áreas de 

assentamentos.  

Para elaboração dos mapas de solos, fertilidade, bacias hidrográficas e topografia 

dos municípios em estudo foi utilizado o software ArcGIS 9.1 com suporte do Zoneamento 

Agroecológico de Pernambuco (ZAPE, 2001) uma ferramenta operacional gerada pela 

plataforma de Sistema de Informações Geográficas (SIG) dispondo de um bancos de dados 

cartográficos na escala 1:100.000 sobre o estado de Pernambuco, além de uma grande 

variação de informações em termos de clima, relevo, solo, recursos hídricos, etc. O 

referido programa foi produzido pela Secretaria de Produção Rural e Reforma Agrária de 

Pernambuco em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA. Com o suporte desses programas foi possível gerar os mapas de solo, 

topografia, recursos hídricos e fertilidade disponibilizados na tese. 

Na elaboração dos MDE houve alguns contratempos de ordem material, pois das 

quatros áreas de assentamentos selecionadas nesta pesquisa apenas duas dispunham de 

plantas georreferenciadas, sendo necessário consultar outros órgãos e bases, como já 

mencionado anteriormente. Além disso, muitas vezes esbarrou-se nas dificuldades em se 

ter acesso às informações e materiais em alguns órgãos públicos.  
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Para a construção dos MDE das áreas estudadas, foram utilizados dados coletados 

em campo (com GPS Garmim) e nos órgãos públicos, além das plantas georreferenciadas 

dos assentamentos com o suporte e utilização do MacroStation V8.  Os MDEs desta 

pesquisa foram elaborados a partir de dados da Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM), refinados por Krigagem (método de regressão usado em geoestatística para 

aproximar ou interpolar dados) para uma resolução espacial de 30m pelo projeto 

TOPODATA
12

 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A “Krigagem 

compreende um conjunto de técnicas de estimação e predição de superfícies baseada na 

modelagem de correlação espacial” (CAMARGO, et  al., 2004, p. 90). É um procedimento 

de interpolação de informações. Este método tem na primeira Lei da Geografia de Waldo 

Tobler (1970 - Dependência Espacial) o seguinte princípio: “everything is related to 

everything else” (TOBLER, 1970, p. 236).  

Neste trabalho, os dados de elevação foram organizados com base numa matriz 

triangular, sendo exibidos em planta e numa cena que simula uma visão real do terreno, 

utilizando exagero vertical de 10 vezes. Todos os dados foram referenciados ao Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS2000), usando o sistema Universal 

Transversa de Mercator (UTM). A análise do mapeamento e construção do material 

cartográfico foi de fundamental importância para a compreensão da configuração e 

espacialização dos territórios de re-existência enquanto espaços alternativos da agricultura 

familiar na região.  

Com a elaboração desse material foi possível traçar os perfis topográficos das áreas 

em estudo e, a partir disso identificar as características do terreno nas áreas destinadas a 

projetos de reforma agrária na região. Além disso, a construção do referido material 

possibilitou integrar à análise dos processos de re-existência discutidos neste trabalho 

questões de ordem estrutural. A construção dos MDEs das áreas, somada as observações 

diretas dos trabalhos de campo, possibilitou uma visão real e aproximada do terreno. 

Mesmo não sendo objetivo da tese, tais procedimentos poderão contribuir no futuro para 

traçar algumas estratégias visando superar os entraves de ordem topográfica, bem como 

selecionar as áreas mais propicias para o desenvolvimento de determinadas atividades 

agrícolas nos espaços de re-existência da agricultura familiar de base agroecológica na 

região. 

                                                           

12
 Projeto que disponibiliza o Modelo Digital de Elevação (MDE) e suas derivações locais básicas em 

cobertura nacional. Maiores informações sobre o assunto consultar <http://www.dsr.inpe.br/topodata/>. 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/
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Além dos softwares e ferramentas utilizadas acima, se fez uso também de imagens 

de satélite tomadas a partir da utilização do Google Earth, um programa de computador 

desenvolvido pela empresa Google. Tal recurso permitiu mapear as áreas de assentamento 

desta pesquisa utilizando-se imagens de satélite via importação de dados de Sistema de 

Informação Geográfica (GIS). Para se ter uma delimitação aproximada da área da imagem 

de satélite e o perímetro desejado para interpretação dos elementos nela contidos utilizou-

se em parceria com o Google Earth o software  MicroStation V8. O procedimento adotado 

consistiu em gerar as imagens de satélites das quatro áreas de estudo desta via Google 

Earth e, em seguida importar as imagens das áreas dos assentamentos geradas pelo 

MacroStation V8 e sobrepor nas imagens de satélite. Para esse procedimento foram 

utilizados o MicroStation V8 em conjunto com o software ArcGIS 9.1.  

Assim tornou-se possível identificar nas imagens de satélite das áreas de 

assentamentos a cobertura vegetal, as áreas de produção de cana-de-açúcar, as áreas de 

remanescentes de Mata Atlântica, as vias de rios e estradas, além dos limites com outras 

propriedades. Essas sobreposições de imagens dos terrenos foram essenciais para uma 

leitura mais apurada dos territórios com iniciativas agroecológicas trabalhados na tese, 

como também para compreender melhor a diversidade das territorialidades agrícolas 

existentes na região.  

Construída as bases cartográficas necessárias, iniciava-se a análise de elementos e 

materiais para elaboração dos perfis esquemáticos dos territórios-rede. Para a construção 

dos perfis foi necessário o uso do ArcGIS 9.1, o Mapsource (software que acompanha o 

GPS Garmim), bem como os mapas elaborados pelo projeto Tracksource para construção 

das bases cartográficas georreferenciadas, além da utilização de Shapefiles do IBGE.  A 

partir desses suportes técnicos foram elaborados mapas dos três municípios contemplados 

na Mata Sul de Pernambuco. Em seguida foram identificadas dentro dos municípios em 

questão, as áreas de estudo.  Utilizando as análises das entrevistas concedidas na fase 

campo, o material fotográfico coletado e os diagnósticos realizados sobre as áreas dos 

assentamentos foi possível configurar nos mapas as territorialidades internas, isto é, entre 

as parcelas dos agricultores adeptos da agricultura familiar de base agroecológica. A partir 

dessa análise foram tecidos os “fios” dos territórios-rede internos, que representam nada 

mais do que os fluxos de informações, pessoas, intercâmbios econômicos etc. entre os 

pontos representados pelos lotes dos agricultores.  

A importância da comercialização fora dos municípios de origem, detectada na 

maioria das entrevistas, conduziu a investigação para que se levantassem os “fios” da 
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malha territorial que convergiam para vários espaços de feiras na capital do estado e em 

algumas cidades da Mata Sul (Rio Formoso e Sirinhaém). Assim, outro perfil esquemático 

dos territórios-rede identificados na pesquisa utilizando os suportes técnicos acima 

mencionados, foram os fluxos das redes externas, ou seja, entre os agricultores dos 

assentamentos na região e os espaços de comercialização de produtos agroecológicos. Para 

entender a importância desses espaços alternativos de comercialização da agricultura 

familiar na capital e a influência que estes exercem na espacialização e configuração das 

territorialidades nos momentos de intercâmbios culturais e econômicos, optou-se por 

catalogar e georreferenciar as feiras agroecológicas do Recife.   

Nesse caso, se fez uso do ArcGIS 9.1 para plotar os pontos georreferenciados sob a 

base dos Shapefile da cidade do Recife. Com isso se produziu um mapa com a 

espacialização das feiras agroecológicas por bairros. Além do mais, foi tomado um ponto 

no município de Igarassu (Sítio São João) considerado neste trabalho também como um 

ponto luminoso dentro dos territórios-rede, uma vez que ali constatou-se o 

desenvolvimento de várias atividade envolvendo os agricultores pesquisados. As feiras 

recifenses e o sítio São João têm papel fundamental no fortalecimento dos territórios de re-

existência da agricultura familiar de base agroecológica, pois o primeiro proporciona as 

territorialidades de intercâmbios econômicos e culturais e o segundo é responsável pelas 

trocas de saberes e capacitação de agricultores e incentivo ao desenvolvimento de uma 

agricultura diferenciada. Portanto, foi a partir do uso dos softwares mencionados 

conjuntamente com as etapas empíricas da pesquisa que foram sendo testadas as hipóteses 

desta tese, bem como as sobreposições digitais de áreas no intuído de demonstrar as 

diferentes espacialidades e territorialidades que configurariam os territórios-rede e espaços 

de re-existência.  

Uma última observação deve ser feita quanto à metodologia: foram muitos os 

momentos de contratempo e dificuldades nas etapas de campo, onde muitas vezes não se 

encontravam os sujeitos e atores sociais disponíveis para consulta, sendo preciso remarcar 

visitas e entrevistas. Por outro lado, frequentemente as entrevistas tiveram que ser 

realizadas nos locais de trabalho dessas pessoas, fato este que, na maior parte das vezes, 

enriqueceu as entrevistas com a minúcia de detalhes oferecidos de maneira generosa pelos 

interlocutores. A parceria com os agricultores familiares durantes os percursos de campo 

colaborou para estabelecer contatos com os demais membros das comunidades 

pesquisadas. As dificuldades foram uma constante, porém sempre superadas com o apoio 

dos sujeitos e atores sociais que são personagens fundamentais neste trabalho.  
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CAPITULO II 

TERRITÓRIOS HEGEMÔNICOS DA CANA-DE-AÇÚCAR E ESPAÇOS DE RE-EXISTÊNCIA DA 

AGRICULTURA FAMILIAR NA MATA SUL DE PERNAMBUCO 

Ao analisar o histórico da Zona da Mata do Estado de Pernambuco constata-se, sem 

muito esforço, que a agropecuária assentada na monocultura e no latifúndio tem sido ao 

longo de muitos anos a atividade econômica de maior expressividade (ANDRADE, 2005). 

Sua dinâmica econômica foi responsável pela estruturação do espaço agrário de grande 

parte do Nordeste Oriental, desde o surgimento das grandes plantações de cana de açúcar 

(plantations) no século XVI, mediante uma organização da produção tão impositiva que 

Gilberto Freyre classificou-a como um sistema agrícola e militar subjacente à conquista do 

território pelo colonizador (FREYRE, 2004). Não se pretende realizar um resgate 

minucioso do processo histórico-geográfico de formação regional, uma vez que a Zona da 

Mata pernambucana tem sido exaustivamente estudada. Portanto, sublinhar-se-ão a seguir 

apenas aquelas características mais marcantes e essenciais para o delineamento do quadro 

espacial que condiciona de modo positivo ou negativo o objeto de estudo da tese.
13

  

2.1 O Contexto Geográfico dos Espaços de Re-existência Sob a Égide da Cana 

Segundo a divisão oficial do IBGE a Mesorregião da Mata Pernambucana está 

dividida em: Microrregião da Mata Setentrional, também conhecida como Mata Seca ou 

Mata Norte; Microrregião de Vitória de Santo Antão e Microrregião da Mata Meridional 

ou Mata Úmida (Mata Sul). Na Microrregião da Mata Setentrional encontram-se vastas 

áreas planas propícias para a cultura da cana-de-açúcar. Já na Microrregião de Vitória de 

Santo Antão observa-se áreas propícias à monocultura da cana-de-açúcar e hortifruti-

granjeiros. Neste capítulo serão especificadas as características da Mata Meridional.  

Observe-se no mapa 04 a subdivisão da Mesorregião da Mata Pernambucana 

segundo o critério do IBGE. Todavia ressalta-se que neste trabalho está sendo utilizada a 

denominação atribuída pelo IBGE como classificação do governo estadual através da 

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM). 

 

     

                                                           

13
 Parte deste capítulo foi publicado numa versão diferente, sob a forma de artigos no livro: Entre Geografia e 

geosofia: abordagens culturais do espaço (2009).  
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         Mapa 04 – Mesorregião da Mata Pernambucana 

 

Fonte: Base Cartográfica do IBGE, 2009. Designer Gráfico: Girlan  

Cândido da Silva: Org. Robson Soares Brasileiro. 

Na Microrregião da Mata Úmida encontram-se extensas áreas de relevo bastante 

movimentado sob o plantio do monocultivo da cana-de-açúcar e os índices pluviométricos 

são mais expressivos do que na Mata Setentrional. No Sul de Pernambuco “os tabuleiros 

praticamente desaparecem e surge uma superfície colinosa, com domínio de formações 

mamelonares, que se estendem até o sopé da Borborema” (ANDRADE; ANDRADE, 

2001, p. 18). 

Segundo a divisão do CONDEPE/FIDEM a Mesorregião da Mata Pernambucana 

compreende duas regiões geográficas: Mata Norte e Mata Sul. A Mesorregião da Mata 

Pernambucana engloba 43 municípios, sendo dezessete na Mata Norte, vinte e um na Mata 

Sul e cinco na Microrregião de Vitória de Santo Antão.  
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Foi Vasconcelos Sobrinho que na década de 1950, ao escrever importante livro 

sobre as regiões naturais, o meio e a civilização de Pernambuco, distinguiu duas 

regiões da Mata, aquela situada ao norte do Recife, a chamou de Mata Seca e a 

situada ao Sul, que chamou de Mata Úmida (ANDRADE, 2006, p. 11). 

As microrregiões da Mata Norte e Sul apresentam alguns obstáculos naturais para o 

desenvolvimento da monocultivo da cana-de-açúcar. Na primeira o principal 

condicionamento é a questão da pluviosidade, a qual é bem menor; já na segunda a 

topografia ondulada dificulta um pouco o processo produtivo mecanizado. Porém, tais 

obstáculos não impedem o desenvolvimento desses monocultivos, já que utilizam-se 

técnicas de irrigação, manejo e colheita. Esta última na Mata Sul é limitada pela 

declividade, fator compensado pela exploração da força de trabalho humana. 

Antes de adentrar nos debates sobre os territórios-rede da agroecologia, considera-

se aqui pertinente destacar alguns aspectos físicos que compõem os recortes dos referidos 

municípios desta pesquisa. Observe-se no mapa 05 que as áreas de estudo deste trabalho 

encontram-se localizadas majoritariamente na bacia hidrográfica do rio Sirinhaém. A 

referida rede hidrográfica segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) 

limita-se ao norte com a bacia do rio Ipojuca e o grupo de bacias de pequenos rios 

litorâneos 3 – (GL3); ao sul com a bacia do rio Una e o grupo de bacias de pequenos rios 

litorâneos 4 – (GL4); a leste com o Oceano Atlântico e os grupos de bacias (GL3 e GL4); e 

a oeste com a bacia do rio Una.  

Mapa 05 – Bacias Hidrográficas das Áreas da Pesquisa 

 

Fonte: IBGE, 2009 e ZAPE, 2001. Design Gráfico: Girlan Cândido da Silva. Org.: Robson 

Soares Brasileiro. 
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Segundo a APAC (2012) essa bacia possui uma extensão geográfica em torno de 

158 km
2
 abrangendo um total de 19 municípios entre o litoral, a Mata Pernambucana e o 

Agreste. No trecho da bacia que interessa à investigação é importante lembrar que o clima 

úmido possibilita uma densa rede de pequenos cursos d‟água perenes tributários do 

Sirinhaém. Tal disponibilidade hídrica é fundamental para o desenvolvimento de 

atividades econômicas, sejam estas com características urbanas ou rurais. Para o 

desenvolvimento das iniciativas agroecológicas na região a boa oferta de recursos d‟água 

se faz necessária para a produção de hortaliças, mudas e formação de áreas de 

agroflorestas. Por outro lado, não se deve omitir o fato que este potencial tem sido 

impactado ambientalmente pelas fases agrícolas e industriais do setor sucroalcooleiro. 

Melo (2011, p. 58) aponta as consequências danosas que a atividade canavieira provoca 

nos corpos hídricos da região, que têm recebido “resíduos de agrotóxicos por meio da 

poluição difusa (alta concentração de produtos químicos)”, assim também resíduos como 

“vinhoto in natura (grande quantidade de matéria orgânica) e águas residuárias (além de 

produtos químicos, caracterizam-se pela temperatura elevada)”. 

Observando-se ainda o mapa 05, verifica-se que o município de Ribeirão é 

totalmente drenado pela referida bacia. O município de Sirinhaém esta quase que 

completamente inserido na bacia homônima com apenas um pequeno trecho englobado nos 

pequenos rios litorâneos. Quanto ao município de Rio Formoso, este possui boa parte do 

seu território no grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 4 – (GL4). Nesse caso, uma 

das áreas de estudo desta pesquisa (o assentamento Amaraji) está inserido no referido 

grupo, isso por estar mais a leste deste município, como pode ser constatado nos mapas de 

localização das áreas. Pode-se conjecturar que a bacia principal do Sirinhaém é mais 

impactada pelas atividades sucroalcooleiras do que os riachos litorâneos. 

Outro aspecto relevante no tocante aos territórios em estudo diz respeito à 

composição pedológica, isto é, aos perfis de solos que compõem a região da Mata Sul de 

Pernambuco. Em sua maior parte os solos da região de acordo com o ZAPE (2001) são 

Argissolos vermelho-amarelo e Latossolos amarelos originários a partir de sedimentos do 

Grupo Barreiras. Observe-se no mapa 06 que dois dos três municípios desta pesquisa 

enquadram-se nas áreas de Latossolo amarelo, com exceção do município de Ribeirão que 

possui em seu setor noroeste parte de sua composição com Argissolo Vermelho-Amarelo. 

No referido município os dois assentamentos estudados (Águas Claras e Serrinha) estão 

localizados nas áreas de Argissolos Vermelho-Amarelo. Esses perfis de solos são propícios 
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a vários tipos de cultura, embora o monocultivo da cana-de-açúcar predomine em toda 

região.  

Apesar de que sejam solos ricos em alguns nutrientes, há alguns anos vem sempre 

necessitando de correção (uso de fertilizante, adubos, calcário, etc.) para ajudar a manter os 

bons índices de fertilidade, sendo constatados impactos como contaminação, erosão e 

alterações com perda de perfil do solo em decorrência do monocultivo da cana-de-açúcar 

(MELO, 2011), bem como a retirada de sua cobertura vegetal original (Mata Atlântica). 

Entretanto, em alguns territórios da Mata Sul se observam certos processos de re-existência 

da agricultura familiar como um dos meios de superar os entraves acima mencionados.  

Um dos meios para se re-existir nesses espaços de predominância do monocultivo 

da cana é o desenvolvimento de uma agricultura familiar de base agroecológica, que traz 

vários benefícios ao agricultor familiar, entre eles, a recuperação da fertilidade do solo 

através da implantação de sistemas agroflorestais, agricultura orgânica entre outras 

técnicas ecológicas de cultivo. 

Mapa 06 – Perfis de Solo da Mata Sul de Pernambuco 

        
Fonte: IBGE, 2009 e ZAPE, 2001. Design Gráfico: Girlan Cândido da Silva. Org.: Robson 

Soares Brasileiro. 

 

Ainda sobre o assunto, cabe aqui ilustrar cartograficamente as características de 

fertilidade das áreas desta pesquisa. Observe-se no mapa 07 que os três municípios em 

estudo apresentam baixos níveis de fertilidade dos solos. Em sua grande maioria esse efeito 

pode estar correlacionado à intensidade do monocultivo da cana na região há quase cinco 



66 

 

séculos, o que contribui em parte para o esgotamento dos solos. Somam-se a essas 

características a retirada da cobertura vegetal original, que por sua vez, deixa o horizonte 

superficial do solo exposto aos processos de erosão pluvial (devido aos altos índices 

pluviométricos da região) e seu relevo de mares de morro, com declividades proibitivas a 

certos tipos de lavouras. Esses fatores geralmente são mais intensos nos períodos de 

colheita da cana, onde o solo fica totalmente desprotegido e vulnerável a uma série de 

processos erosivos.  Esses efeitos podem ter consequências irreversíveis, principalmente 

para o desenvolvimento de uma agricultura familiar de base agroecológica, daí a 

importância desses agricultores e mediadores que vêm se organizando na região como uma 

alternativa de re-existência a estas dificuldades. Para isso estes sujeitos e atores sociais 

procuram desenvolver e promover uma agricultura dentro dos princípios agroecológicos, 

visando não apenas a manutenção e recuperação da fertilidade do solo, mas também a 

emergência de outros fatores. 

Mapa 07 – Fertilidade dos Solos das Áreas da Pesquisa 

       
           Fonte: IBGE, 2009; ZAPE, 2001. Design: Girlan Cândido da Silva. Org.: Robson Soares 

Brasileiro. 

 

A região da Mata Sul de Pernambuco possui feições topográficas que variam de 

montanhosa a escarpada; ondulada a montanhosa; plana e suave ondulada, sendo sua maior 

porção territorial dominada por áreas plana e suave onduladas denominadas pelo geógrafo 
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Aziz Ab‟Saber (2003) de Domínio dos Mares-de-Morro
14

, conforme pode ser observado 

no mapa 08. É interessante ressaltar que duas das áreas desta pesquisa localizadas no 

município de Ribeirão (assentamentos Águas Claras e Serrinha) estão situadas em uma 

porção de transição topográfica, isto é, de ondulada a montanhosa (noroeste) para plana e 

suave ondulada (leste). Em outras palavras, isso significa dizer que ambos os 

assentamentos estão localizados nas escarpas do Planalto da Borborema, isto é, uma 

formação geológica localizada na área de transição da Zona da Mata para o Agreste 

pernambucano. As características altimétricas das áreas desta pesquisa serão, 

posteriormente, mais detalhadas a partir dos Modelos Digitais de Elevação. 

Mapa 08 – Perfis Topográficos das Áreas da Pesquisa 

     
       Fonte: IBGE, 2009; ZAPE, 2001. Design: Girlan Cândido da Silva. Org.: Robson Soares Brasileiro. 

No desenrolar histórico da região, observa-se que a dinâmica econômica do meio 

rural continua fundamentada na atividade da plantation e em outras explorações 

agropecuárias (como criação de gado, plantio de seringueira, bambu etc.) edificadas na 

desigualdade de acesso à terra. Portanto, a monocultura da cana, associada a uma 

configuração fundiária extremamente concentrada, vem recriando secularmente a grande 

plantação tropical, cujas mudanças técnicas não alteraram sua essência: um sistema de 

                                                           

14
 Denominação criada pelo geógrafo Pierre Deffontaines e consagrada por Aziz Ab‟Saber. Para maiores 

aprofundamento consultar: Guerra (2011); Ross (2006); Ross (2011) e Jatobá e Lins (2003). 
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exploração do solo e da mão-de-obra, para abastecimento de mercados longínquos 

(DABAT, 2007, p.18). 

As atividades canavieiras têm sido mantidas em função de seu pretenso respaldo 

para o conjunto da economia da região, como também no cenário nacional, porém são das 

mais significativas em termos de geração de impactos ao meio ambiente, tanto quanto de 

desigualdade social: é importante frisar que este “potencial econômico” tão propalado pela 

nova onda dos biocombustíveis não promove a equidade social, antes dando continuidade à 

evolução histórica de degradação das condições de vida para os trabalhadores e a 

população das áreas “ilhadas” pelo mar de cana. 

Por outro lado, a região da Mata Pernambucana tem sido ao longo dos anos palco 

de atuação dos movimentos em prol de uma reforma agrária e de outras reivindicações que 

dizem respeito ao fortalecimento de uma agricultura familiar de base agroecológica. 

Constata-se um estado de permanente tensão no meio rural, cujo motor é o fato do 

território agrícola permanecer dominado por extensos latifúndios, ainda sob a supremacia 

da monocultura da cana. Esse quadro de “permanência plurissecular” é perturbador, tendo 

sido ressaltado como a marca maior da região no estudo de Christine Dabat (2007) sobre 

os moradores de engenho:  

Na zona canavieira de Pernambuco, a estrutura fundiária manifesta uma 

concentração tão extrema que constitui um quase monopólio, termo hiperbólico 

traduzindo, no entanto, fielmente seu perfil. A colonização portuguesa desenhou 

um mapa e instaurou uma dinâmica de apropriação da terra de notável 

longevidade. Ao projeto guerreiro/comercial inicial, associou-se imediatamente a 

ocupação de terras para instalar empreendimentos agrícolas açucareiros (Idem, p. 

53). 

Em consequência dessa pesada herança, tem-se que considerar que os territórios da 

Mata Pernambucana são áreas superexploradas pela agroindústria da cana de açúcar, o que 

torna mais complexo o seu desenvolvimento rural com base numa identidade geográfica. 

No presente modelo de análise considera-se que o território organizado pela cana implica 

em condições técnicas, políticas e culturais que constrangem o surgimento de 

territorialidades alternativas. Muitos agricultores familiares foram e estão excluídos da 

terra ou têm como única opção o trabalho precário para as grandes usinas. Mesmo os 

poucos que possuem pequenos terrenos para lavoura estão submetidos à lógica geral que 

emana da plantation. 

2.2 Alguns Dados da Hegemonia Territorial da Cana na Mata Sul 
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A Mata Pernambucana, com seus 43 municípios, é a região do estado com maior 

produção em termos de cana-de-açúcar. O produto é considerado como a principal 

atividade econômica na região, abrangendo uma área de aproximadamente 300 mil 

hectares.   Observe-se no gráfico 02 a área plantada com cana em 2009.  

Gráfico 02 – Área em Hectares Plantada com Cana-de-Açúcar no Estado de   

Pernambuco – 2009 

146.415ha 

(42%)

135.459ha 

(38%)

11.880ha 

(3%)

58.522ha

(17%)

Mata Setentrional Pernambucana

Mata Meridional Pernambucana

Microrregião de Vitória de Santo Antão

Outros
 

              Fonte: Produção Agrícola Municipal – PAM/IBGE, 2009. Org.: Robson Soares 

Brasileiro, 2011. 

 

Os dados de produção agrícola municipal anual do IBGE demonstram que na 

Mesorregião da Mata Pernambucana, não resta dúvidas, o cultivo da cana-de-açúcar 

continua dominante se comparado ao cultivo de outras lavouras como mandioca, milho, 

banana, batata doce e feijão. Como se pode observar no gráfico 02, de toda a área plantada 

com cana-de-açúcar no estado (352.276ha) no ano de 2009, 83% corresponde à 

Mesorregião da Mata Pernambucana. Do valor acima mencionado 42% estão concentrados 

na Mata Setentrional; 38% na Mata Meridional; e 3% na Microrregião de Vitória de Santo 

Antão e 17% restante distribuídos entre a região metropolitana do Recife, Agreste e Sertão.  

Apesar de deter quase metade da área cultivada com cana, a Mata Sul vivenciou nas 

últimas décadas o surgimento de diversos projetos de re-distribuição de terras, resultando 

em assentamentos rurais. Observe-se no gráfico 03 a área em hectares destinada a 

assentamentos de reforma agrária na Mata Sul de Pernambuco.  
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          Gráfico 03 – Áreas de Assentamentos na Mata Sul de Pernambuco 

83.295,51ha

(88%)

11.379,12ha

(12%)

Áreas de Assentamentos do Governo Federal (INCRA)

Áreas de Assentamentos do Governo Estadual (ITERPE)
 

                            Fonte: INCRA, 2011; ITERPE, 2012. Org.: Robson Soares Brasileiro, 2011. 

 

O gráfico 03 apresenta dados extraídos do INCRA (2011) e do Instituto de Terras 

de Pernambuco (ITERPE, 2011). Ao se comparar o total da área destinada a assentamentos 

de reforma agrária na mesorregião em apreço (94.674,63ha) com a área destinada ao 

plantio da cana-de-açúcar (135.459,00ha), percebe-se que, embora a área de assentamentos 

seja muito expressiva, chegando a 69.97% do total, todavia tem-se que levar em 

consideração que muitos assentamentos de reforma agrária na região também produzem 

cana para as usinas locais. Em entrevista realizada com Agente Pastoral da CPT em 

Pernambuco obteve-se o seguinte depoimento em relação ao número de assentamentos que 

produzem cana-de-açúcar na região da Mata Pernambucana: 

“Em 2008, quando da pesquisa da CPT, a Zona da Mata de Pernambuco tinha 

147 assentamentos de reforma agrária (Federal), com aproximadamente 11.500 

famílias assentadas. Na pesquisa visitamos 47 assentamentos e realizamos cerca 

de 300 entrevistas, aplicando questionários; 70% das famílias assentadas 

plantam cana. Lembro a você que a metodologia da pesquisa foi acompanhada 

por um professor de estatística da Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE. Em média cada parcela/lote tem 03 hectares de cana plantada” (Agente 

Pastoral – CPT, 2011).  

É possível presumir que o poder da logística do território organizado pelo 

agronegócio canavieiro condicione a opção (ou falta de opção) dos assentados pela lavoura 

hegemônica. Tal fato torna ainda mais importante os estudos referentes aos processos de 
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re-existência como feito na presente tese. Observe-se na tabela 01 as principais lavouras 

cultivadas na região da Mata Sul no período de 1998 a 2009. Analisando os dados percebe-

se que a concentração da área cultivada com cana-de-açúcar sempre foi superior aos 80% 

e, em alguns anos superando a faixa de 90%. Em verdade essa oscilação dos números 

corresponde muito à cotação do produto no mercado interno e externo, como também às 

próprias condições climáticas de cada ano. Sendo assim, na década analisada ainda se 

percebe que a diversificação de culturas na região em relação à cana está muito aquém do 

esperado, mesmo com a área significativa de quase 100 mil ha da reforma agrária. 

Tabela 01 – Mata Meridional Pernambucana: Área Plantada das Principais Culturas 

 (1998-2009) 

Fonte: IBGE/Cidades-PAM, 2011. Org.: Robson Brasileiro. 

Segundo Lima (2011), essa hegemonia do monocultivo da cana na região deve-se, 

sobretudo, à estrutura fundiária, ou seja, grande parcela das terras é de propriedade das 

usinas de açúcar e álcool ou de seus fornecedores. Em relação aos pequenos agricultores 

familiares que produzem cana em suas parcelas, nota-se que a comercialização segura é um 

fator atrativo para perpetuação dessa prática agrícola, pois muitas usinas garantem a coleta 

na propriedade e a comercialização do produto. Soma-se a isso o capital de giro através do 

financiamento concedido pelos bancos oficiais ou repasse das unidades produtivas. Em 

relação às demais culturas pode-se perceber que praticamente permanecem inalteradas 

apenas com um pequeno aumento de 2% na produção de mandioca, banana e batata doce.  

Esses índices são quantitativamente insignificantes ao se levar em consideração a 

área cultivada com cana-de-açúcar. Entretanto, de um ponto de vista qualitativo são 

bastante significativos no tocante ao processo de re-existência e fortalecimento da 

produção familiar na região. Embora o contexto econômico regional seja favorável ao 

monocultivo da cana, alternativas promissoras vêm sendo desenvolvidas, como já 

Ano Total Cana-de-

açúcar 

Mandioca Milho Banana Batata 

Doce 

Feijão 

 Ha Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1998 163.559 153.793  91,7 1.905  1,1    417  0,2 6.366  3,8 386  0,2    692  0,4 

1999 139.505 127.100  88,7 1.371  1,0    995  0,7 8.435  5,9 237  0,2 1.367  1,0 

2000 126.811 114.250  87,9 1.316  1,0 1.585  1,2 7.178  5,5 260  0,2 2.222  1,7 

2001 156.541 143.106  89,7 2.461  1,5 1.150  0,7 7.897  4,9 258  0,2 1.669  1,0 

2002 164.075 151.315  90,1 2.635  1,6 1.170  0,7 6.984  4,2 259  0,2 1.712  1,0 

2003 135.263 123.280  88,7 1.639  1,2 1.394  1,0 6.948  5,0 225  0,2 1.777  1,3 

2004 144.143 132.650  89,7 1.787  1,2 1.170  0,8 6.834  4,6 212  0,1 1.490  1,0 

2005 147.931 138.550  91,4    920  0,6   676  0,4 6.671  4,4 270  0,2    844  0,6 

2006 152.275 142.260  91,2 1.009  0,6   725  0,5 7.221  4,6 192  0,1    868  0,6 

2007 155.281 145.490  91,6    855  0,5   794  0,5 7.009  4,4 223  0,1    880  0,6 

2008 165.058 154.915  91,8 1.053  0,6   822  0,5 7.124  4,2 227  0,1    917  0,5 

2009 154.406 135.459 87,7 5.863 3,7 1.680 1,0 9.072 6,0 655 0,4 1.677 1,0 



72 

 

mencionado neste trabalho. Neste sentido, buscar-se-á evidenciar que o fortalecimento da 

agricultura familiar, através dos territórios-rede da agroecologia, vem contribuindo de 

forma significativa para driblar a territorialidade hegemônica, do agronegócio do setor 

açucareiro. 

O modelo predominante de desenvolvimento rural, tem privilegiado a agricultura 

industrial. Todavia, a ineficiência ecológica dos sistemas agrícolas intensivos em capital, 

tecnologia e mão-de-obra mediante uma produção voltada para o mercado globalizado tem 

gerado sérios problemas de ordem social, cultural, ambiental e política. Este debate é 

abrangente e complexo, levando à exclusão de vários agricultores da terra, risco de 

insegurança alimentar e alta dependência de insumos químicos. Os reflexos do 

agronegócio na região da Mata Pernambucana têm sido estudados por diversos autores de 

vários campos disciplinares, desde os clássicos de Manoel Correia de Andrade (Geografia) 

até as recentes contribuições de Christine Dabat (História) e Marcos Figueiredo 

(Sociologia). 

As críticas ao modelo produtivista ressaltam que os alimentos não são mais 

produzidos e processados, mas sim projetados com base em um mercado globalizado, além 

do domínio do ser humano sobre a natureza que acarreta grandes transtornos ao modo de 

vida de pequenas comunidades tradicionais e à própria natureza. No caso do modelo 

produtivista em vigor na Mata Sul de Pernambuco este não chegou a eliminar a agricultura 

familiar, porém colocou a maior parte dos pequenos produtores em uma condição de 

submissão, exclusão ou proletarização. Esse quadro pode ser interpretado como um 

processo de desterritorialização, visto que suas consequências se traduzem nos impactos da 

ruptura dos sistemas agrários tradicionais e “erosão” do conhecimento sócio cultural. 

Assim questiona-se: a construção de territórios-rede se concretiza enquanto um processo 

de re-existência com base em uma territorialidade alternativa?   

Para Guzmán Casado et. al. (2000), o atual modelo de modernização pautado no 

sistema produtivista com base na ciência e tecnologia tem destruído de forma rápida os 

recursos naturais, além do poder de criar e recriar ambientes artificiais de produção. Esse 

sistema tem provocado crises ambientais a nível mundial, o que tem gerado o surgimento 

de críticas severas a esse padrão.  A estrutura social da agricultura produtivista é sustentada 

pela mecanização em grande escala e uso exagerado de produtos químicos, o que tem 

impossibilitado um contato mais próximo do homem com a natureza; com efeito as 

tendências modernas da vida no campo têm gerado alienação, violência e destruição 

ambiental.  
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Esse modelo de desenvolvimento torna-se ineficaz e paradoxal à medida que existe 

aumento de produção e produtividade articuladas ao aumento da pobreza, hipertrofia do 

meio urbano e degradação ambiental:  

Neste modelo produtivista, o qual demandava a reprodução e aplicação de um 

saber mecanicista e reducionista e um sistema de pesquisa fortemente 

hierarquizado e centrado nos produtos agrícolas, depara-se com a necessidade de 

incorporar a complexidade do mundo biológico, das culturas tradicionais, da 

proteção ao meio ambiente e da diversidade agroecológica própria a um país 

continental, entre outras novas demandas sociais (TEIXEIRA & LAGES, 1996, 

p. 351). 

Todo esse processo tem rebatimentos claros na região estudada e está vinculado às 

heranças dos paradigmas da Revolução Verde, que muito contribui para expropriação de 

pequenos agricultores do campo. É relevante analisarmos técnicas alternativas de manejo 

agrícola, bem como levar em consideração a estratégia territorial de organização coletiva 

de vários atores e sujeitos sociais, os quais têm contribuído de forma positiva no 

desenvolvimento de estilos de agricultura “sustentável” ou ecologicamente correta.  

2.3 O “Agro” e o “Ecológico” Sob o Peso do Sistema de Plantação na Mata 

Pernambucana 

A questão ambiental soma-se intrinsecamente ao quadro de exploração social e 

econômica advindo do sistema de plantation. No início da implantação da indústria 

açucareira, as preocupações em relação aos recursos naturais eram praticamente nulas, 

devido à riqueza natural da região costeira pernambucana (solo fértil, vegetação exuberante 

de Mata Atlântica, boas condições pluviométricas, ou seja, excelente potencial hídrico e 

outros fatores climáticos adequados, etc.). Nesse processo, alguns estudiosos chegam a 

relatar que os senhores de engenho e posteriormente os usineiros, objetivando expandir o 

cultivo e sucessivamente seus lucros, constroem o discurso da cana de açúcar como planta 

viável ecologicamente, sobretudo para conter os processos erosivos do solo. Josué de 

Castro (2008) em pesquisas pela região pode constatar bem a elaboração desse discurso da 

elite canavieira: 

Aparentemente a cana constitui até um elemento de proteção da terra contra os 

perigos da erosão. Recobrindo o solo com revestimento vegetal de sua abundante 

folhagem e consolidando sua estrutura com suas raízes intrincadas, a cana tem 

sido mesmo apontada por alguns como uma planta indicada na luta contra erosão 

dos solos tropicais. Indicação pouco feliz porque hoje se sabe que a perda da 

fertilidade é um fator importante no mecanismo da erosão e a cana esgota 

rapidamente a fertilidade dos solos, alterando sua estrutura e diminuindo sua 

resistência às forças de desagregação. Contudo, mais destrutiva que esta ação 

direta da cana sobre o solo é sua ação indireta, através do sistema de exploração 

da terra que a economia açucareira impõe: exploração monocultora e 

latifundiária (Idem, p. 98). 
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A observação de Castro é crucial para deslocar o debate de uma perspectiva 

puramente agronômica ou técnica em direção a uma reflexão sócio-ambiental. O impacto 

da monocultura da cana na região em tela foi devastador, isso tanto em relação às 

condições puramente ambientais, como também nos aspectos humanos. 

O “pecado original” do sistema canavieiro consiste em que o plantio era uma 

atividade econômica para grandes proprietários que dispunham de capital para 

investimento. Nessas condições, os colonos sem recursos ficavam impossibilitados de 

investir na atividade, gerando assim um quadro de exclusão social e econômica que se 

enraíza na época da conquista e colonização do Brasil.  

Os colonizadores portugueses encontraram no Nordeste oriental condições 

ecológicas essenciais para a transferência da indústria açucareira de outros continentes para 

o Brasil. Os territórios da Zona da Mata apresentavam posição estratégica face à Europa e 

ao continente africano, de onde seria fornecida a mão-de-obra (escravos) necessária para o 

desenvolvimento da plantation, esgotadas as vantagens de escravização dos indígenas 

(SCHWARTZ, 1988). Na costa úmida da região, os colonizadores depararam-se com 

largas extensões de solos de boa qualidade, fartura de rios perenes e vegetação propícia 

para alimentação das fornalhas ou caldeiras, sem contar com o contingente de indígenas 

postos a trabalhar subjugados. O aproveitamento que disso fizeram está impresso na 

paisagem e na mentalidade da região. 

Hoje em dia, a Zona da Mata, mais precisamente os trechos referentes ao estado de 

Pernambuco, apresenta ainda marcas desse passado colonial relativamente recente, em 

termos de tempo histórico. Ao longo desses anos o “gênio do lugar”, constituído a ferro e 

fogo, foi muitas vezes revivido ou reativado na memória da população local mediante os 

geossímbolos da aristocracia canavieira, decantando a dinâmica econômica e cultural da 

região até mesmo na própria constituição da paisagem, como bem afirma Freyre (2004): 

A “Zona da Mata” do Nordeste é hoje uma sub-região de restos de mata, de 

sobejos da coivara. Sub-região onde o canavial e o engenho se instalaram sem 

outra consideração que a de espaço para a sua forma brutal de explorar a terra 

virgem. Sem nenhum cuidado pela parte agrícola dessa exploração. 

Simplesmente devastando-se a mata a fogo, plantando-se a cana e só a cana pela 

mão de negro indiferente e abandonando-se a terra aos primeiros sinais de 

cansaço (Idem, p. 85). 
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Para entrar em contato com os “rebotalhos de natureza”15
 que a cana criou, bem 

como com o exército de excluídos por ela paridos, basta realizarmos um pequeno percurso 

pela região: constatar-se-ão – sem a necessidade de percorrer longos itinerários – as marcas 

de um passado áureo, porém devastador dos recursos naturais, além de insalubre pelas 

condições de trabalho, moradia e sustento de sua população local. 

Ao deserto verde perturbador que se estende na costa pernambucana se soma a 

paisagem das pontas de rua e bairros pobres das cidades da cana. Não caberá qualquer 

saudosismo neste hipotético giro de campo, pois o latifúndio e a monocultura ainda são 

uma realidade no contexto produtivo da sub-região da Mata Pernambucana, como ademais 

em extensas faixas úmidas e sub-úmidas do Nordeste. Segundo Andrade (2005, p.121), em 

áreas de alta densidade demográfica como a Mata e o Agreste, a concentração fundiária 

tornou-se fonte de “forte tensão social e de choques entre proprietários e assalariados”. 

 Atualmente, esse cenário de exploração social, econômica e ambiental tem sido 

moldado e alavancado pelo adensamento do meio técnico-científico-informacional
16

, isto 

é, pelo emprego de maquinário e tecnologia de ponta no plantio, na colheita e no 

processamento da cana. Não que a modernidade técnica tenha tardado a chegar à 

plantation canavieira – muito pelo contrário, ela encontrou aí um dos terrenos mais férteis 

ao pioneirismo e à inovação – mas o aparato técnico-científico tornou-se hoje quase 

onipresente. Tais tecnologias permitem aos usineiros usar terras até então não viáveis ao 

plantio, devido à topografia ou outros fatores limitantes (tipo de solo, déficit hídrico, etc.). 

 O aparato tecnológico só não se generalizou totalmente nesta região pelo fato do 

Brasil dispor de uma Legislação Ambiental
17

 cada vez mais rigorosa, que intenciona coibir 

a retirada da vegetação em áreas com declividades acentuadas. Soma-se a isso uma 

Legislação Agrária que propugna garantir a todos a propriedade da terra, condicionada por 

sua função social
18

. Além disso, para muitos usineiros é mais viável manter conservada a 

Mata Atlântica nesses territórios do que degradá-la, uma vez que o marketing ecológico 

                                                           

15
Vasconcelos Sobrinho (1970, p.254) fala em “relíquias” de vegetação: “a paisagem de Pernambuco em sua 

área canavieira é um suceder de canaviais serpeantes por entre relíquias de matas coroando as elevações. 

Essas elevações, algumas são apenas morros arredondados em cujo cabeço e terço superior somente à mata é 

aconselhável”. 
16

O meio técnico-científico-informacional é um meio geográfico onde o território inclui obrigatoriamente 

ciência, tecnologia, e informação que fazem parte dos afazeres humanos, do cotidiano – a base técnica da 

vida social atual. Para maiores detalhes consultar Santos (1997). 
17

Consultar: Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Resolução nº 303/02 – 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente – Art. 3º. 
18

 Para maiores detalhes consultar: BRASIL. Legislação Agrária. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

Titulo I: Disposições Preliminares, Capítulo I: Princípios e Definições. Art. 2º - § 1º. 
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agrega valor aos produtos e empresas “ambientalmente responsáveis”. Por último, esse 

resquício de vegetação conserva os solos, as nascentes e os rios que cortam a região, 

garantindo desta forma os recursos hídricos tão utilizados na produção açucareira. 

2.4 Identidade Canavieira e Re-existência da Agricultura Familiar 

Na região em apreço existe uma identificação com o monocultivo da cana que na 

maior parte das vezes está muito aquém da compreensão e análise dos sociólogos, 

historiadores, geógrafos, entre outras áreas do conhecimento científico. Freyre (2004) 

citando o geógrafo Carl Ortwin Sauer menciona que “Boa parte do significado de uma área 

está além do regimento científico”. Assim sendo, os processos de re-existência da 

agricultura familiar na Mata Pernambucana podem conter questões de ordem psíquica 

enraizadas não só na estrutura de uma sociedade regional, mas, sobretudo na própria 

mentalidade dos sujeitos sociais, que muitas vezes não conseguem se “libertar” de um 

passado ainda presente pelas rugosidades do espaço, pelos geossímbolos e pela realidade 

precária que assola a região.  

Nesse contexto pensar uma identidade canavieira secular e, ao mesmo tempo, 

analisar os processos de re-existência da agricultura familiar em território hegemônico da 

cana requer a identificação de territorialidades alternativas enquanto pontos luminosos em 

um deserto verde da cana. Tal ação vem sendo viabilizada por mediadores e agricultores 

familiares que através de uma identidade coletiva vêm se organizado para o 

desenvolvimento de iniciativas agroecológicas e empoderamento de uma identidade 

territorial como meio de superar os entraves dos territórios hegemônicos da cana.  

Isto é, embora sob o peso do apetite açambarcador da cana, os territórios da Mata 

estão passando por algumas transformações, principalmente no que tange a questões de 

identidade e cultura, busca por alternativas econômicas, preocupação ambiental, novo 

enfoque político dos movimentos sociais, dentre muitas outras. De uma identidade 

negativa, forjada na opressão histórica, brota dialeticamente um processo de identificação 

positiva, baseado na luta, na re-existência e geração de possibilidades mais democráticas e 

equilibradas de uso dos recursos. 

Se por um lado a estrutura fundiária e a atividade econômica principal resistem ao 

longo dos séculos, atravessando períodos áureos ou fases de estagnação, a agricultura de 

base familiar, por outro lado, vem conquistando espaços significativos. A re-existência e o 

fortalecimento da produção familiar em áreas de latifúndio e monocultura encontram 

fôlego em algumas experiências de reforma agrária e organização dos trabalhadores rurais 
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que buscam resgatar uma identidade rural forjada na obstinação em conquistar um lugar ao 

sol desde tempos remotos. Essa recuperação tem o problema de precisar ser feita 

historicamente à sombra de poderosas forças contrárias: 

A cana-de-açúcar só era cultivada nas terras baixas de massapê e nas encostas de 

“barro vermelho”, ao passo que os solos silicosos dos interflúvios eram 

utilizados para plantação de tubérculos e de fruteiras. Daí o desenvolvimento do 

chamado “sistema do Brasil” no qual o senhor de engenho permitia que escravos 

cultivassem lavouras de mantimentos em áreas marginais aos engenhos, nos dias 

santos, feriados e domingos, a fim de que contribuíssem para seu próprio 

sustento (ANDRADE, 1995, p. 45). 

Aprofundando a temática acima mencionada constatar-se-á que, do declínio dos 

engenhos ao surgimento das primeiras usinas, as relações de trabalho familiar para cultivo 

de tubérculos e “lavouras brancas” nas áreas marginais dos engenhos reduziram-se 

drasticamente, tendendo ao desaparecimento. Este fato se caracteriza pela dinâmica 

avassaladora do sistema canavieiro, ou seja, quanto mais terra para plantar cana maior o 

lucro. Sendo assim, no período de transição para as usinas praticamente desaparece a 

agricultura familiar em áreas de engenho. Os espaços antes cedidos para cultivos de finais 

de semanas e as moradas começam a ceder lugar para a ampliação da área de monocultura 

da cana (DABAT, 2007). 

Assim, a agricultura familiar desenvolvida na região ficou relegada durante muitos 

anos a ser um “resíduo” do processo de apropriação do território pela agroindústria. 

Todavia, mesmo ocupando um lugar tão pequeno no espaço e na economia, subordinado à 

produção capitalista de uma valiosa mercadoria tropical (território hegemônico da cana), o 

trabalho familiar não desapareceu por completo. Para compreender sua renitência é preciso 

atentar – além de fatores estruturais de dependência e funcionalidade em relação ao 

sistema canavieiro – para a expressividade ecológica e econômica dos sistemas agrícolas 

praticados à margem da monocultura e concatenados por processos de identificação 

coletiva via redes territorializantes de iniciativas agroecológicas. 

A lavoura de caráter familiar foi capaz de se renovar e promover melhorias na vida 

do agricultor familiar, agregando valor econômico e cultural ao seu trabalho. Não é uma 

façanha qualquer: diante do cenário adverso acima esboçado tem surgido na Mata 

Pernambucana uma agricultura familiar cujas bases agroecológicas são hoje revalorizadas, 

preocupada não apenas com a conservação dos recursos naturais, mas também com a 

qualidade de vida desses agricultores. A importância agroecológica da produção familiar 

tem sido frequentemente ressaltada em vários aspectos, sendo talvez os mais relevantes: a 
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produção de alimentos com qualidade e em quantidade significativa para o mercado 

interno. 

Além disso, o fortalecimento da lavoura familiar mediante a adoção de técnicas 

agroecológicas de produção pode gerar emprego e inibir o êxodo rural em algumas áreas. 

Soma-se a esses benefícios a diversidade da produção e a segurança dos produtos, já que 

são artesanais e obtidos com baixa ou nula contaminação por agroquímicos, bem como a 

valorização da identidade cultural do “agricultor familiar” e da sua responsabilidade sócio-

ambiental. Num plano mais geral, não se pode esquecer que grande parte da produção 

agropecuária do Brasil é complementada pelos excedentes da produção familiar, daí a 

importância de reforçá-la, ainda mais num território hegemonizado pelo agronegócio e o 

latifúndio. Segundo vários estudos, boa parte dos produtos da agropecuária consumidos 

pela população brasileira têm origem na produção familiar: 

Cerca de 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira e 37,8% do 

Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) são produzidos por agricultores 

familiares em 30% da área total cultivada do país. Conforme Incra/FAO (2000) é 

nesse espaço que estão 13,8 milhões de pessoas – o que corresponde a 77% da 

população ocupada na agricultura, em cerca de 4,1 milhões de estabelecimentos 

familiares, representando aproximadamente 85% do total de estabelecimentos. 

Outros atributos refletem a importância do papel dinamizador da agricultura 

familiar para o desenvolvimento local e nacional. Altafin (2003) ressalta que a 

agricultura familiar no Brasil envolve sete de cada dez pessoas ocupadas no 

campo (BRASIL, 2004, p. 70-71). 

O último Censo Agropecuário 2005-2006, adotou em sua análise dos dados a 

diferenciação deste setor, fazendo-se uso da Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006. Os 

primeiros dados apresentados mostram que se comparada com a agricultura capitalizada a 

produção familiar exerce grande importância no abastecimento local de produtos básicos 

para a alimentação da família brasileira. Observe-se os dados do referido Censo na tabela 

abaixo 02, o qual mostra em alguns casos a superioridade produtiva da agricultura familiar 

em relação a não familiar:  
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Tabela 02- Agricultura Familiar no Brasil Segundo as Variáveis Selecionadas – 2006 

 

Variáveis Selecionadas 

Agricultura 

Familiar – Lei 

nº 11.326 

 

Não Familiar 

Produção Vegetal   

Arroz em casca (kg) 3.199.460.329 6.247.796.383 

Feijão-preto (kg) 531.637.055 160.899.824 

Feijão de cor (kg) 697.231.567 597.074.955 

Feijão-fradinho, caupi, de corda/macácar em grão 

(kg) 

939.931.471 182.207.996 

Mandioca (kg) 13.952.605.062 2.141.336.546 

Milho em grão (kg) 19.424.085.538 22.857.714.137 

Soja (kg) 6.404.494.499 34.308.188.589 

Trigo (kg) 479.272.647 1.778.325.050 

Café Arábica em grão (verde) (kg) 645.340.928 1.244.377.957 

Café canephora (robusta conilon) em grão (verde) 

(kg) 

259.181.331 211.857.088 

Pecuária   

Bovinos (número de cabeças em 31.12 2006) 51.991.528 119.621.809 

Leite de vaca (litros) 23.987.360 11.752.828 

Aves (número de cabeças em 31.12 2006) 700.819.753 700.521.236 

Suínos (número de cabeças em 31.12 2006) 18.414.366 12.774.973 
Fonte: Censo Agropecuário, 2006, p. 27-28. Agricultura Familiar – Primeiros Resultados, IBGE. 

Adaptado pelo autor.  

Segundo o Censo Agropecuário (2006), embora a área destinada à produção 

familiar no Brasil seja em média 17,7 milhões de hectares para lavouras e 36,6 milhões de 

hectares para pastagens respectivamente, a agricultura familiar é responsável pelo 

fortalecimento da segurança alimentar no país, garantindo alimentos básicos para o 

mercado interno. De acordo com Brasil (2006) pode-se inferir que: 

a participação da agricultura familiar em algumas culturas selecionadas: 

produziam 87,0% da produção nacional de mandioca, 70,0% da produção de 

feijão (sendo 77,0% do feijão-preto, 84,0% do feijão-fradinho, caupi, de corda 

ou macáçar e 54,0% do feijão de cor), 46,0% do milho, 38,0% do café (parcela 

constituída por 55,0% do tipo robusta ou conilon e 34,0% do arábica), 34,0% do 

arroz, 58,0% do leite (composta por 58,0% do leite de vaca e 67,0% do leite de 

cabra), possuíam 59,0% do plantel de suínos, 50,0% do plantel de aves, 30,0% 

dos bovinos, e produziam 21,0% do trigo. A cultura com menor participação da 

agricultura familiar foi a da soja (16,0%), um dos principais produtos da pauta de 

exportação brasileira (p. 20). 

No presente assistimos a uma “virada” de hábitos e comportamentos culturais que 

favorecem a propriedade familiar: tais estabelecimentos respondem cada vez mais pelas 

novas demandas e exigências dos consumidores urbanos por produtos orgânicos, 

ecológicos ou naturais, ou são vistos como lócus da produção de novas ideias e utopias – e 

não apenas de lavouras. Para fins de alimentação, cosméticos ou medicamentos, mas 

também de lazer e conservação ambiental, eles criam oportunidades de postos de 
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ocupação, reduzem as situações potencialmente geradoras de migração e reafirmam os 

valores e as tradições da localidade em que são cultivados e das pessoas que participam do 

ciclo produtivo. “Enfim, o espaço rural deixou de ser um espaço meramente agrícola e o 

agricultor familiar torna-se cada vez mais consciente da qualidade dos serviços e produtos 

exigidos pela sociedade” (BITTENCOURT; MENEZES, 2002, p.219 apud BRASIL, 

2004, p.71). 

Convém realizar uma pequena digressão sobre a agroecologia, que pode ser 

considerada uma expressão sócio-política do processo de ecologização no debate acerca da 

agricultura (CAPORAL, 1998). As bases científicas da agricultura alternativa referem-se à 

conservação ambiental, porém incorporam elementos mais amplos, como a promoção 

sócio-econômica de agricultores que vivem em situação precária, discutindo com eles a 

visão política, fazendo-os reconhecer seu papel na sociedade, fortalecendo os laços de 

identidade coletiva com o território da agricultura familiar e valorizando perspectivas de 

“segurança alimentar”.  

Esse viés tem levado agricultores familiares a optar cada vez mais pela prática da 

agroecologia como alternativa de re-existência, conservação ambiental, manutenção das 

tradições culturais no meio rural e agregação de valor aos produtos. Além disso, conforme 

discutido na metodologia, a agroecologia se consolida como enfoque científico na medida 

em que este campo de conhecimento se nutre numa visão interdisciplinar, assim como de 

saberes e experiências dos próprios agricultores, o que permite o estabelecimento de 

marcos conceituais, metodológicos e estratégicos com maior capacidade para orientar não 

apenas o manejo sustentável, mas também processos de desenvolvimento rural sustentável 

baseado no estabelecimento de territórios-rede.  

Podemos afirmar que esse tipo de agricultura familiar desenvolvida por grupos de 

agricultores familiares está passando por um processo de transição, isto é, uma trajetória 

gradual de mudanças. Essas transformações são percebidas através das modificações de 

posturas do agricultor familiar no lidar com a terra, no comportamento que a família adota 

no trabalho familiar e nas mudanças de posturas dos agricultores frente à natureza. 

2.5 Do Território da Plantation aos Territórios-rede de Re-existência 

Os territórios-rede de re-existência podem ser uma forma de empoderamento dos 

sujeitos e atores sociais, que ao se organizarem por meio de uma identidade coletiva 

encontram estratégias de superação da hegemonia do setor sucro-energético na região. 

Dialeticamente tais territorialidades alternativas proporcionam a formação de redes da 
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agroecologia, as quais por sua vez, contribuem para o processo de configuração e 

organização de espaços de re-existência.  

Quanto à área de estudo, mesmo persistindo a estrutura do latifúndio, tem-se que 

levar em consideração as conquistas que vêm sendo angariadas pelos agricultores e pelos 

movimentos sociais de luta pela terra. Por exemplo, a atuação das comunidades locais nos 

territórios de re-existência é de grande importância, pois as integra em processos de 

decisão a respeito das suas prioridades levando-se em conta os fatores inerentes ao meio 

(além dos fatores econômicos, sociais, culturais) que possibilitem uma melhor qualidade 

de vida a partir de um sistema de produção socialmente sustentável, economicamente 

viável e ambientalmente correto.  

Por conseguinte, essas conquistas não acontecem do dia para noite, mas sim se 

processam através da atuação de vários sujeitos e atores sociais e do seu engajamento na 

luta pelo fortalecimento e preservação da agricultura familiar. Os processos de 

transformação dessa paisagem não devem ser analisados apenas através das relações 

produtivas estabelecidas pela monocultura da cana, mas também, por laços de identidade 

coletiva que as comunidades re-existentes estabelecem com o território. Almeida (2008) 

citando Haesbaert, faz uma relação entre território e práticas sociais no espaço:  

O território é, antes de tudo, uma convivialidade, uma espécie de relação social, 

política e simbólica que liga o homem a sua terra e, simultaneamente, estabelece 

sua identidade cultural. Este vínculo do homem com o espaço ocupado nos 

remete à discussão sobre identidade territorial. Haesbaert (2007) é enfático ao 

afirmar que ela somente se efetiva quando se torna elemento central para a 

identificação e ação política de um grupo social e este se reconhece de alguma 

forma, como participante de um espaço e de uma sociedade comum (Idem, p. 

318). 

A agricultura familiar que valoriza a identidade social do produtor implica em um 

processo de territorialização deste em frações do espaço hegemonizado pela cana, o que 

por sua vez permite a permanência e renovação de uma identidade coletiva. Nesse caso, 

território “é o espaço delimitado que proporciona a materialização, ou a objetivação, ou a 

visibilidade da organização e dos atributos dos diferentes grupos sociais em diferentes 

escalas” (COSTA, 2005, p.85). Se na escala regional a cana-de-açúcar impera 

aparentemente como um continuo, ao analisarem-se escalas locais percebe-se que as 

relações entre agricultores familiares baseados na agroecologia vão produzindo um 

território reticular, isto é, não continuo, mas que permite o seu empoderamento. 

A identidade territorial dos agricultores que desenvolvem a agroecologia em 

espaços sob o domínio da grande produção é concebida através das relações sociais que a 
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família mantém com a terra e com outros grupos de agricultores, incluindo até mesmo as 

práticas do sistema canavieiro, ao lado do aprendizado agroecológico típico de uma fase de 

transição. O importante é a análise da interrelação que os agricultores mantêm nesses 

territórios como uma estratégia para fazer face ao sistema de plantações. Em outros termos, 

essa identidade coletiva não é um dado irredutível da realidade, mas sim uma construção, 

que associa de maneira vital e orgânica os vínculos entre o grupo e seu território (GOMES, 

2002, pp. 181-119 apud COSTA, 2005, p.87). 

Embora se leve em consideração a identidade territorial dos agricultores através do 

processo reflexivo construído pelas relações sociais (Idem, p.83), não podemos deixar de 

lado os fatores simbólico-culturais que se expressam por meio de uma simbologia 

construída no convívio cotidiano com a terra. Especificidades do lidar com o terreno, com 

os animais, com as plantas, a identificação através dos ciclos da natureza sobre a melhor 

época para se cultivar determinadas plantas, enfim, uma série de saberes que foram 

adquiridos mediante a vivência do agricultor com a terra incluindo saberes etnicamente 

singulares, como no caso das comunidades quilombolas analisadas por Araújo (2011). A 

identidade, é importante frisar, não deve ser vista como algo dado, pronto e acabado – é 

antes um processo em movimento permanente: 

[...] trata-se sempre de uma identificação em curso, e por estar sempre em 

processo/relação ela nunca é una, mas múltipla. Toda identidade só se define em 

relação a outras identidades, numa relação complexa de escalas territoriais e 

valorações negativas e positivas (HAESBAERT, 1999, p. 175).  

Lembrando que nos territórios hegemônicos da cana a identidade coletiva dos 

agricultores familiares está em um processo continuo de re-existência: de um lado se tem 

as territorialidades alternativas, isto é, a rede territorializante da agroecologia; de outro 

encontram-se as diversas identidades mutáveis do capital dominante do setor sucro-

energético. Pois ao mesmo tempo em que o capital desterritorializa e fragmenta 

identidades ele cria e recria processos de re-existência, já que é através das relações de 

poder, conflitos e opressão que muitas vezes são fortalecidas as identidades “subalternas”.  

Essa bipolaridade das identidades convive mediante relações de poder e conflitos 

em um constante processo de construção. Do ponto de vista dominante se tem o poder das 

relações políticas e econômicas do Estado e das grandes empresas oprimindo os sujeitos e 

atores sociais que territorializam os espaços de re-existência da produção familiar. Já sob o 

prisma da re-existência tem-se os grupos articulados de agricultores familiares se re-

inventando no sentido de permanecerem no território, daí a importância da conotação 

geográfica das identidades: 
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A construção das identidades pode servir tanto para a manutenção e legitimação 

das relações de poder hegemônicas da sociedade, quanto para subvertê-las. 

Desse modo, o mesmo processo que serve à reprodução do poder hegemônico, 

logo das identidades hegemônicas, pode ser interrompido e reorientado no 

sentido de produzir novas identidades (CRUZ, 2007, p. 101). 

É no bojo dessa confluência de forças e relações de poder na região em apreço que 

se sobressaem as redes territorializantes da agroecologia. Cruz (Idem, p. 97) ao citar Hall 

(2004) realiza a seguinte observação a respeito da dinamicidade e multiplicidade da 

identidade: a identidade não se restringe à questão: “quem nós somos”, mas também 

“quem nós podemos nos tornar”; desse modo a construção da identidade tem a ver com 

“raízes” (ser), mas também com “rotas” e “rumos” (torna-se, vir a ser). 

Tal processo é patente no desenvolvimento de uma agricultura familiar de base 

agroecológica nos territórios ora mencionados. A identificação positiva das tradições, ao 

lado da tomada de consciência sobre suas limitações, permite ao produtor familiar aliar 

seus conhecimentos empíricos a novos métodos de lidar com a natureza. A identidade hoje 

também não se resume ao “ser do campo”: em determinadas situações, além dos 

agricultores diversificarem sua produção, praticam outros tipos de ocupação não ligados à 

terra, reforçando a pluriatividade. 

Não pretende-se aqui aprofundar esse debate; basta dizer que a pluriatividade fez 

parte historicamente da identidade da produção familiar e que tal estratégia destaca alguns 

elementos internos e externos dessa relação do agricultor com o território, denominada de 

territorialidade: “uma oscilação contínua entre o fixo e o móvel, entre o território „que dá 

segurança‟, símbolo de identidade, e o espaço que se abre para liberdade, às vezes também 

para a alienação” (BONNEMAISON, 2002, p.107). 

 Nos estudos geográficos os processos de territorialidade e identidade devem ser 

analisados também a partir dos elementos da diversidade da paisagem, já que certos 

símbolos criam laços de afetividade entre o agricultor e o território, reforçando a sensação 

de pertencimento a determinada localidade. Assim, “a paisagem é também elemento de 

afinidade e identidade territorial, e manifestação da diversidade do espaço geográfico que 

se faz explícita na materialidade de cada paisagem e suas representações sociais” 

(HEIDRICH, 2008, p. 298-299).  

2.6 Desenvolvimento Territorial Rural e Processos de Identificação Cultural na Mata 

Pernambucana 

Para se entender como se processa o desenvolvimento territorial rural, não basta 

analisarmos a terra no sentido produtivo, ou seja, distribuição de terras através de uma 
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reforma agrária eficiente, implementação de novas tecnologias no campo, capacitação dos 

agricultores e produtores rurais. O desenvolvimento territorial rural que se pretende 

discutir neste tópico vai mais além, isto é, tem que levar em consideração o cotidiano dos 

agricultores mediante a relação que estes estabelecem na agricultura familiar, reforçando 

sua identidade enquanto trabalhadores do campo e, ao mesmo tempo, vivenciando 

experiências de desenvolvimento territorial rural com base em uma identidade cultural, 

tanto com bases históricas quanto de inovação.  

Assim, considera-se que o desenvolvimento territorial rural com identidade cultural 

promove inovações nos territórios de agricultura familiar, isso partindo de uma ação 

coletiva, ou seja, a cooperação da população e dos atores sociais em projetos, atividades e 

na demanda por políticas públicas. No caso dos territórios-rede agroecológicos da Mata 

Pernambucana a “ação coletiva” acontece através da participação dos agricultores, ONGs, 

iniciativa privada e esferas públicas em um processo permanente de desenvolvimento 

territorial alicerçado em redes. Tal desenvolvimento realiza-se mediante a implementação 

de políticas públicas, estratégias de produção rural sustentável que valorizem a cultural 

local dos agricultores familiares e reforcem os laços de identidade cultural.   

Segundo Weigand Jr. et. al. (2003), “as iniciativas de desenvolvimento rural 

possuem territórios, definidos por sua área de atuação, antes de tudo”. Nesse caso, o 

conceito de território aproxima-se bastante das concepções de Becker (1983) e de Raffestin 

(1993), já que ambos analisam o território como local da ação entre as relações políticas e 

de poder. A partir desse conceito de território pode-se defini-lo como espaço de relações 

produtivas com identidade local mediante o apoio de atores engajados em um processo de 

desenvolvimento. Como quer que seja, é preciso reconhecer os limites do território que se 

deseja compreender e os sujeitos sociais aí localizados: 

No caso da identidade não estar clara, pode valer então a segunda maneira de 

definir um território: por suas características culturais, sociais, econômicas, 

ecológicas e políticas. A partir dessas características, a estratégia 

desenvolvimento territorial rural sustentável pode promover uma identidade 

territorial que facilite a ação coletiva para estimular o crescimento econômico, 

melhorar a qualidade de vida, reduzir as desigualdades sociais, conservar a 

natureza, e agir sobre outras prioridades definidas pelos participantes. A eficácia 

da abordagem territorial se daria, então, como resultado de uma boa escolha dos 

limites do território e dos atores sociais a serem envolvidos (WEIGAND JR. et. 

al, 2003, p.12) 

Temos que levar em consideração que esses territórios muitas vezes são analisados 

através da expansão relativa das iniciativas de desenvolvimento local. A coalescência entre 

diversas iniciativas em prol de uma agricultura familiar de base agroecológica, em parceria 

com vários atores sociais, pode promover vantagens e estimular a busca por objetivos 
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comuns, ampliando o desenvolvimento territorial rural a partir da identidade cultural. A 

formação desses territórios-rede será aprofundada no capítulo quatro.  

É importante frisar que o conceito de identidade cultural coletiva, neste caso, está 

diretamente interligado ao pertencimento do agricultor ao sistema de produção familiar que 

se desenvolveu à sombra da plantation, bem como ao contato que este produtor estabelece 

com outros grupos de agricultores familiares e trabalhadores rurais. Essa identidade 

cultural também se expressa através dos hábitos, costumes e valores que os agricultores 

mantêm entre si, ou através de muitos outros signos, como bem pode ser observado nas 

palavras de Fonte e Ranaboldo (2007-2008): 

La identidad cultural puede expresarse en muchos signos materiales o 

inmateriales: en la lengua, la música, la literatura y el arte; en los sitios 

arqueológicos, la arquitectura y el paisaje; en las tradiciones y el folclor; en la 

biodiversidad vegetal o animal (variedades locales de plantas y razas animales), 

en los productos alimentarios típicos y los productos artesanales. (Idem, p. 10). 

A identidade cultural coletiva não se manifesta apenas através do sentimento de 

pertencimento ao grupo ou mediante relações que os indivíduos criam ou estabelecem 

dentro desses grupos; ela pode ser perpassada também por valores culturais e ambientais 

advindos de outras esferas sociais (por exemplo via mediadores). No caso dos agricultores 

que trabalham com agricultura familiar de base agroecológica na Mata Pernambucana há 

uma preocupação não apenas em se trabalhar com um estilo de agricultura menos 

impactante, mas também em valorizar as tradições culturais tais como: as comidas 

tradicionais da região, a biodiversidade, a conservação de elementos da morfologia da 

paisagem, enfim, todo um acervo de costumes e tradições.  

Entretanto, como valorizar na prática a identidade cultural da agricultura familiar ao 

tratar de áreas cuja sociedade conta com resquícios de aristocracia rural que forma um 

corpo “tão nobre por natureza, que em nenhum outro país se encontra outro igual a ele” 

(HOLANDA, 1995, p.80). O sociólogo Gilberto Freyre (2004) refletiu sobre as 

conseqüências ecológicas desse monopólio da natureza pelos senhores de engenhos e 

posteriormente usineiros: eles não viam o solo como recurso esgotável, mas sim como 

fonte de poder, riqueza e prestígio: 

Com a destruição das matas para a cana dominar sozinha sobre o preto, o roxo 

ou o vermelho dessa terra crua, a natureza do Nordeste – a vida toda – deixou de 

ser um todo harmonioso na sua interdependência para desenvolverem relações de 

extrema ou exagerada subordinação: de umas pessoas a outras, de umas plantas a 

outras, de uns animais a outros; da massa inteira da vegetação à cana imperial e 

todo poderosa; de toda variedade de vida humana e animal ao pequeno grupo de 

homens brancos – ou oficialmente brancos – donos de canaviais, das terras 
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gordas, das mulheres bonitas, dos cavalos de raça. Cavalos de raça tantas vezes 

tratados melhor que os trabalhadores da bagaceira (Idem, p. 81). 

 Também Josué de Castro, ao analisar as condições de subnutrição da população 

brasileira em algumas regiões do país, não faz menção apenas à questão da alimentação, 

mas também analisa a dinâmica territorial das áreas de fome crônica. Ao se referir à Mata 

nordestina o autor frisa que os colonizadores subverteram o equilíbrio ecológico da 

paisagem, “entravando todas as tentativas de cultivo de outras plantas alimentares no lugar, 

degradando ao máximo, deste modo, os recursos alimentares da região” (CASTRO, 2008, 

p. 97). 

Hoje temos que considerar como a região continua inserida no processo global, seja 

através da produção do açúcar para exportação, dos biocombustíveis (etanol) ou da 

pecuária. Analisando as ideias de Fonte e Ranaboldo (2007-2008) percebe-se que a 

valorização da identidade cultural enquanto suporte para um possível desenvolvimento 

territorial rural se enquadra melhor em territórios nos quais os processos de 

industrialização ainda não sejam tão intensos: 

La valorización de la identidad cultural es un proceso económico que se adapta 

sin dificultad a los territórios pobres y marginales. En primer lugar, porque se 

trata de territorios que, en general, han sufrido menos el impacto de la 

industrialización y la globalización y conservan con frecuencia su identidad 

cultural. En segundo lugar, porque debido a sus características, estas 

experiencias son más propias de las comunidades rurales pequeñas. Reflexionar 

sobre la posibilidad de valorizar económicamente la identidad cultural de los 

territorios rurales significa cuestionarse acerca de la eficacia de esta vía de 

desarrollo para solucionar o aliviar la pobreza. (Idem, p. 10). 

O processo de identidade cultural com base no desenvolvimento rural torna-se mais 

flexível e eficiente em territórios nos quais as comunidades de agricultores familiares ainda 

preservam suas tradições e costumes. Geralmente esses territórios são áreas carentes em 

desenvolvimento técnico onde as comunidades ainda desenvolvem atividades econômicas 

sob sistemas artesanais de produção. Essa característica permite a esses agricultores 

familiares conservar sua identidade cultural, já que experiências deste tipo acontecem com 

mais frequência em pequenas comunidades rurais mais isoladas. Daí a grande 

complexidade de análise da agroecologia na região canavieira pernambucana, uma vez que 

esta se encontra inserida na dinâmica de industrialização desde tempos remotos. 

2.7 Identidade Territorial Rural e Territorialidades Alternativas 

Para proporcionar o desenvolvimento territorial rural em propriedades familiares, 

ao mesmo tempo preservando seus costumes e tradições, não basta analisar o território sob 

a ótica da identidade cultural dos agricultores, ou seja, temos que levar em consideração, 
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como dito anteriormente, a relação que estes agricultores estabelecem com os demais 

grupos e as atividades que estes desenvolvem em seus territórios de produção. “Por meio 

da produção de alimentos tradicionais, o produtor rural de pequeno porte pode afastar-se da 

marginalização social, pois a identidade cultural, presente nos produtos locais e regionais 

pode emancipá-los economicamente e orientá-los” (ZUIN e ZUIN, 2008, p. 31).  

De forma análoga, produtos cultivados por métodos alternativos podem produzir 

efeito comparável. As estratégias de produção familiar agroecológica adotadas por estes 

agricultores atribuem ao produto de seu trabalho um valor agregado:  

Produzindo alimentos tradicionais o produtor rural resgata e constrói a sua 

identidade e memória, pois a sua arte é a expressão de sua cultura em torno de 

suas relações sociais e educativas que vivencia. O reconhecimento dessa arte, 

pelo mercado consumidor, faz com que esses agricultores sintam-se mais 

valorizados pelo trabalho realizado, daí a importância de se produzir esse tipo de 

alimento (Idem, p. 30).  

Atualmente existe um interesse bastante amplo em relação às estratégias de 

produção agroecológica em propriedades familiares. Alguns pesquisadores e estudiosos 

chegam a referir-se a esse tipo de estratégia como “modismo de mercado”; no entanto, há 

indícios de que realmente sejam possibilidades de desenvolvimento territorial rural com 

base em uma identidade cultural, territorial, ambiental e social:  

De manera creciente existe un interes y un reconocimiento relativamente 

extendido en estrategias de desarrollo rural asociadas a bienes y servicios con 

identidad: servicios de turismo vinculados a la identidad étnica o ecológica; 

productos orgânicos cuyo valor se basa en su asociación con atributos de salud 

y/o de respeto a la naturaleza; productos que sugieren la idea de una relación 

justa entre productores, intermediários y consumidores (fair trade); bienes que se 

distinguen en el mercado por su origen en procesos que respetan los derechos 

laborales y los derechos humanos (ethical trade) (Cordon, Siriex y Reardon, 

2006); productos que simbolizan nuevas formas de relación entre el consumidor 

y los alimentos y las comunidades que los generan (Slow Food), etc. (FONTE e 

RANABOLDO, op. cit., p. 11-12). 

A agricultura familiar desenvolvida a partir dos princípios agroecológicos é 

perpassada por um conjunto de conhecimentos técnicos, práticas e saberes que surtem 

efeito no processo de conservação ambiental. Essa prática permite ao agricultor e à 

comunidade rural um vínculo direto com sua história e tradições culturais, além de 

transmitir seu “saber fazer e saber ser” para outras pessoas, pois o consumidor que adquire 

o produto está também consumindo a cultura local, já que as mercadorias traduzem parte 

da herança cultural da comunidade ou da região.  

Criam-se vínculos afetivos com as características do território de origem dos 

agricultores, como clima, situação geográfica, solo, história da região, sua situação 

política, dentre outros elementos de sua essência. Neste caso pode-se constatar uma 
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proximidade “geográfica” e “social” na agricultura familiar de base agroecológica. A 

primeira refere-se à história ecológica da comunidade e suas representações coletivas; já a 

segunda está interligada à estratificação social de compartilhamento de valores e visões 

comuns. Segundo Fonte e Acampora: 

Los productos típicos son tales porque incorporan no solo elementos específicos 

de la geografía del territorio (las características del suelo y del clima), sino 

también porque contienen el saber y los conocimientos técnicos elaborados por 

varias generaciones, por numerosas comunidades de agricultores y de 

productores en varias partes del mundo. Tal saber se expresa en la diversidad de 

plantas cultivadas y de animales criados, además que en las técnicas y en los 

procesos productivos (FONTE e ACAMPORA, 2007-2008, p. 212). 

Os exemplos citados podem muito bem ser diagnosticados na região da Mata 

Pernambucana: as características históricas ligadas ao processo de ocupação da região 

podem ser verificadas através da evolução da monocultura da cana, da pecuária e mais 

recentemente do fortalecimento da agricultura familiar. No tocante ao fator ambiental 

verificam-se processos de degradação ambiental aos quais a região foi submetida durante 

séculos; e no aspecto cultural observam-se tradições e costumes dos habitantes da região 

através das expressões culturais próprias que mantiveram-se a despeito das forças 

destruidoras do sistema de plantação.  

Desse ponto de vista, o consumidor que adquire um produto da agricultura familiar 

de base agroecológica desses territórios não está adquirindo apenas um produto de 

qualidade e com responsabilidade sócio-ambiental; está também “apostando” na 

transformação histórica dessa região, apoiando a luta desses agricultores, ou seja, são 

produtos que incorporam e comunicam uma nova identidade territorial rural.   

Características dos territórios agroecológicos incorporam-se, assim, à história da 

região e dos seus habitantes, contribuindo para suas especificidades geográficas. A 

estratégia do desenvolvimento territorial rural com base na identidade cultural dos 

agricultores familiares sob o sistema de cultivo agroecológico pode estimular as 

comunidades locais e agentes sociais a se inserirem num planejamento que contemple não 

apenas os aspectos econômicos dos territórios, mas também suas características 

identitárias. 

Atualmente, soma-se a essa re-existência o apoio de inúmeros atores e sujeitos 

sociais, inseridos na busca por um desenvolvimento territorial rural na região da Mata 

Pernambucana que contemple não apenas questões econômicas, mas sim a identidade 

territorial e cultural das comunidades.  Nesta perspectiva, verifica-se que o 

desenvolvimento da agroecologia na agricultura familiar tem como objetivo mais amplo a 
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integração do agricultor em um processo participativo na dinâmica sócio-territorial da 

região, isto é, a valorização do trabalho do agricultor familiar e sua importância na 

dinâmica econômica da região como será debatido adiante. 
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CAPÍTULO III 

BREVE CONTEXTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS AGROECOLÓGICAS E O 

SURGIMENTO DE TERRITORIALIDADES ALTERNATIVAS NA MATA PERNAMBUCANA 

Muito embora o foco da presente tese não seja uma análise da agroecologia em si, 

mas apenas na medida em que esta participa da constituição de territorialidades alternativas 

ao monocultivo da cana na Mata Sul de Pernambuco, torna-se premente estabelecer 

algumas balizas sobre o contexto agroecológico na região. Assim, sem pretender esgotar o 

tema apresentar-se-ão a seguir os aspectos mais relevantes para o surgimento e/ou 

fortalecimento de redes territorializantes da produção familiar.  

Nas últimas décadas a agroecologia tem incorporado diversas dimensões em seu 

campo de atuação. Entre essas pode-se citar: as questões direcionadas ao meio ambiente, 

atuação social, econômica, cultural e desenvolvimento rural, além de muitas outras 

vertentes.  Como pode-se perceber, a agroecologia inicialmente não trata de aspectos 

direcionados à produção de determinadas culturas e/ou sua proteção, nesse caso, a 

agroecologia vem se concretizando como uma ciência, uma prática agrícola, ou movimento 

político ou social. A escolha por determinada vertente irá depender do objeto de estudo, 

sua localização geográfica e seu contexto histórico e social.  

De modo geral, o movimento agroecológico toma fôlego a partir de finais da 

decada de 1960 coincidindo com o surgimento dos movimentos ambientalistas que 

combatiam os males da agricultura industrial. Somente no ápice das questões direcionadas 

ao meio ambiente a partir da década de 1990 é que a agroecologia evoluiu, passou a ser 

assim denominada e fomentou movimentos sociais. Como explica Wezel: 

Nevertheless, in the 1960s, 1970s and 1980s the term agroecology generally was 

not used to explicitly describe a movement. This started in the 1990s, especially 

in the USA and Latin America, when the word started to be used to express a 

new way to consider agriculture and its relationships with society (WEZEL et 

al., 2009, p. 506)
19

. 

É interessante ressaltar que essa evolução da agroecologia enquanto prática, ciência 

ou movimento social vai variar bastante de país para país. No caso do Brasil a agroecologia 

tem uma maior tendência a estar mais próximo dos movimentos sociais, estando mais 

direcionada à luta pela terra e por políticas públicas mais enérgicas e eficientes ao campo. 

                                                           

19
 No entanto, na década de 1960, 1970 e 1980 o termo agroecologia geralmente não foi utilizado para 

descrever explicitamente um movimento. Isso começou nos anos 1990, especialmente nos EUA e América 

Latina, quando a palavra passou a ser usada para expressar uma nova maneira de considerar a agricultura e 

suas relações com a sociedade (Tradução Livre). 

 



91 

 

A agroecologia sobressai a partir do saber fazer e saber ser do agricultor familiar através de 

sua labuta no cotidiano como também pela assistência técnica prestada pelas Organizações 

Não Governamentais (ONGs) e técnicos extensionistas.  

No caso do Brasil a partir década de 1960 houve uma expansão da modernização 

agrícola que gerou um exército de excluídos do campo. Porém no período de 1980 a 1990 

intensificam-se a emergência dos movimentos sociais seja no contexto de luta por terra ou 

pelas causas ambientalistas. Esses movimentos possuiam interesses comuns ao movimento 

agroecológico. Nesse contexto o termo práticas agroecológicas surge em contraposição às 

práticas agrícolas industrializadas. Em outras palavras:  

Inspeaking of agroecological practices since the 1990s, a possibility was found 

to distinguish them clearly from other conventional practices. Thus, a sort of new 

identity was created for these practices, which considered for instance more 

ecological and environmental aspects (WEZEL et al., 2009, p. 512)
20

. 

Em geral, o termo iniciativas agroecológicas pode ser interpretado enquanto novas 

possibilidades de adaptação de agricultura alternativa ou técnicas que promovam o 

fortalecimento de uma agricultura familiar de base agroecológica, bem como, o resgate dos 

saberes tradicionais dos agricultores familiares para o desenvolvimento rural e valorização 

de sua identidade cultural.  

Os movimentos que posteriormente se identificariam com alguma corrente 

agroecológica no Brasil surgem a partir da década de 1970 em contraposição à chamada 

Revolução Verde, altamente intensiva em capital e tecnologia. Estes movimentos têm em 

sua base diferentes princípios e formas de agricultura, procurando também lançar uma dura 

crítica aos efeitos da modernização no campo e, assim procuram promover a agricultura de 

base familiar. 

Dentre os diversos movimentos que fazem parte deste debate destacamos: 

mulheres camponesas, que possui uma campanha nacional pela produção de 

alimentos saudáveis – “Produzir alimentos saudáveis, cuidar da vida e da 

natureza”, atingidos por barragens, pequenos agricultores, seringueiros, 

quebradeiras de coco babaçu, indígenas, agroextrativistas, quilombolas, 

pescadores artesanais, agricultores urbanos, dentre outros (LUZZI, 2007, p. 03). 

 

Segundo Wezel (2009) esses movimentos tomou dimensões através da preocupação 

com a degradação dos recursos naturais, bem como, com o processo de exclusão dos 

                                                           

20
 Ao falar de práticas agroecológicas, desde a década de 1990, uma possibilidade foi encontrada para 

distingui-las claramente das outras práticas convencionais. Assim, uma espécie de nova identidade foi criada 

por essas práticas, as quais consideram, por exemplo,  mais aspectos ecológicos e ambientais (Tradução 

Livre). 
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agricultores familiares com a implementação da modernização agrícola. Ainda segundo 

este autor: 

In summary, agroecology in Brazil was first a movement for rural development 

and environmental aspects in agriculture. This stimulated a search for alternative 

practices, now more often called agroecologycal practices, which were also 

related to the dynamics of organic farming (WEZEL et al., 2009, p. 508)
21

. 

No caso em estudo o surgimento de espaços alternativos e processos de re-

existência mediante a formação de uma rede de iniciativas agroecológicas interconectadas 

é aqui interpretado enquanto um processo de emergência de novas territorialidades. Para 

compreender tal fenômeno a partir do instrumental da geografia, neste trabalho serão 

discutidos os seguintes conceitos: territórios-rede, novas territorialidades, espaços 

alternativos, processos de re-existência e agroecologia. 

É importante frisar que a contribuição das ONGs na promoção do desenvolvimento 

de iniciativas agroecológicas têm papel importante na região estudada. A participação 

dessas organizações tem como principal objetivo o desenvolvimento rural a partir das 

iniciativas agroecológicas. Apesar da importância dessas instituições não se pode deixar de 

ressaltar que os processos de inovação tecnológica em áreas com iniciativas em 

agroecologia são geralmente difundidos a partir da relação entre os próprios agricultores 

familiares através de intercâmbios. Mais adiante tomar-se-ão essas relações internas como 

os níveis de microterritorialidades mais básicos e atuantes em um plano local. 

3.1 Aspectos do Debate Agroecológico no Brasil 

O debate agroecológico no Brasil e em alguns países tem como uma de suas 

características mais significativas a enorme diversidade de atores e sujeitos sociais que se 

dedicam a construção do conhecimento agroecológico. São inúmeros os sujeitos que 

integram esse “movimento”, entretanto, aqui estão se considerando os atores mais 

relevantes para o desenvolvimento da agroecologia junto aos agricultores familiares. No 

dizer de Araújo (2011) o desenvolvimento da agroecologia no Brasil traz no seu contexto 

histórico elementos de formação de um fórum nacional que articula diversas instituições e 

segmentos que tem como característica principal a representação dos movimentos sociais 

do campo, bem como de organizações de agricultores familiares adeptos das iniciativas 

agroecológicas em várias regiões. Devido a sua grande diversidade de atores, o debate 

                                                           

21
 Em resumo, a agroecologia no Brasil foi primeiro um movimento para o desenvolvimento rural e os 

aspectos ambientais na agricultura. Isso estimulou a busca de práticas alternativas, agora mais 

frequentemente chamadas práticas agroecológicas, que foram também relacionadas com a dinâmica da 

agricultura orgânica (Tradução Livre). 
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agroecológico consegue congregar inúmeros movimentos com identidades sócio-culturais 

bastante singulares, que, entretanto, não deixam de possuir objetivos comuns à temática 

agroecológica.  

O desenvolvimento da agroecologia no país tem suas bases também na articulação e 

emergências de alguns movimentos sociais. Paralelo a esse fator surgem “formas 

inovadoras de gestão técnica dos ecossistemas, apoiadas em técnicas que valorizam os 

recursos locais e que garantem autonomia econômica, preservando meio ambiente e saúde 

de produtores e consumidores” (ARAÚJO, 2011, p. 30).     

No dizer de Petersen & Almeida (2004) e Luzzi (2007), a agroecologia enquanto 

expressão nacional de vários atores e sujeitos sociais dedicados à agricultura familiar se 

configura como um movimento articulado através de redes no qual os processos locais e 

regionais estão direcionados para a inovação agroecológica.  

Nas últimas décadas, a construção do conhecimento agroecológico no Brasil vem 

ganhando dimensão, como já discutido anteriormente, entretanto essa maior expressividade 

deve-se a incorporação de outras temáticas no núcleo do movimento agroecológico. 

Segundo Luzzi (2007) inicialmente a agroecologia defendia a diversificação de culturas e o 

uso racional dos recursos naturais, bem como a sua otimização através da produção mais 

equilibrada e harmoniosa com o meio ambiente. Com isso, foram sendo incorporadas 

outras questões relevantes e comuns aos movimentos e organizações sociais, seja de ordem 

técnica e/ou política.  

Nesse contexto alguns movimentos sociais como Movimento dos Sem Terras 

(MST), Quilombolas, Agricultores Familiares, Marchas das Margaridas (2006), Indígenas 

dentre muitos outros passam a identificar na agroecologia um caminho alternativo para 

visualização e fortalecimento de suas reivindicações. “Trata-se, ao mesmo tempo, de um 

projeto concreto e também de uma proposta de transformação simbólica e cultural” 

(MAFRA, 2004, p. 8). Sendo assim, o desenvolvimento da agroecologia no Brasil não se 

limitou e não se limita ao diagnóstico de tecnologias alternativas, embora de início o 

trabalho desenvolvido por diversas Organizações Não Governamentais nessa linha tenha 

estimulado bastante a construção do conhecimento agroecológico no país.  

Nesse sentido, pode-se dizer que a agroecologia no Brasil vai muito além de uma 

prática, ciência, técnica ou movimento; ela se constitui enquanto uma proposta de 

transformação política. Entretanto, suas várias dimensões não se encontram isoladas, pelo 

contrário, estão sempre interligadas e fazem parte de um processo maior de identificação 
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coletiva de agricultores que se unem em redes territorializantes de modo a se tornarem 

mais fortes em meio a uma região hegemonizada pela grande lavoura.   

3.1.1 As Contribuições do PTA/FASE 

Apesar de não ter sido criada com o objetivo em trabalhar com o desenvolvimento 

de agricultura alternativa ou de base ecológica, a ideia original do Projeto Tecnologias 

Alternativas (PTA)/Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) 

era apoiar a luta dos trabalhadores rurais e sua permanência no campo. Segundo Luzzi 

(2007) a criação de redes de intercâmbio com a finalidade de facilitar a circulação de 

informações sobre agricultura alternativa estava sendo disseminada em alguns estados do 

Brasil. A finalidade dessa ação era a criação de uma rede de articulação para “troca de 

informação, intercâmbio e ajuda mútua” (LUZZI, op cit., p. 42), com esse procedimento 

pretendia-se articular diversas organizações de agricultores, movimentos populares, 

sujeitos e atores sociais empenhados na construção e promoção de tecnologias alternativas 

para agricultura familiar.   

O PTA teve papel importante no crescimento de ONGs dedicadas ao trabalho com 

tecnologias alternativas na produção familiar. “A terminologia „agroecologia‟ foi 

introduzida no Brasil fruto de contatos estabelecidos entre a coordenação do PTA/FASE 

com representantes de outras experiências de agricultura alternativa na América Latina” 

(LUZZI, op cit, p. 62). Com isso começa a se pensar em alternativas agrícolas opostas ao 

padrão tecnicista do campo.  

A realização do I Encontro Nacional de Agroecologia (ENA) em 2002 no Rio de 

Janeiro foi um marco referencial no debate do tema no Brasil. A diversidade de atores e 

sujeitos sociais presentes no encontro possibilitou colocar no centro da discussão o 

agricultor familiar juntamente com suas iniciativas concretas de promoção da 

agroecologia. “Ele exprimiu, pela primeira vez em escala nacional, a riqueza e a 

diversidade das experiências em agroecologia existentes em diferentes partes do Brasil” 

(Idem, p. 74). O referido evento permitiu a visibilidade das iniciativas agroecológicas que 

vinham sendo desenvolvidas por vários agricultores, além de estimular a articulação entre 

os mesmos como forma de fortalecimento e intercâmbio.  

Nos anos 2000, a partir de vários debates e realização de eventos nacionais com 

destaque para o I Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), em 2002, no Rio 

de Janeiro, o qual deliberou pela criação da ANA e pelo fortalecimento das redes 

regionais e estaduais já existentes.  A ANA surge, portanto, num momento de 

forte mobilização das organizações sociais do campo agroecológico que envolve 

não só ONGs e pastorais de Igreja Católica, mas também as representações dos 
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movimentos de luta pela terra, que inclusive integraram a comissão de realização 

do I ENA (ARAÚJO, 2011, p. 32). 

A Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) articula “uma diversidade enorme 

de organizações não governamentais, movimentos sociais rurais e redes regionais de 

promoção de agroecologia” (LUZZI, op. cit., p. 75). Essa heterogeneidade de atores e 

sujeitos sociais que compõem a ANA faz dela uma rede de articulação e mobilização de 

alguns setores da sociedade envolvidos com a promoção da agroecologia. Em escala 

nacional essa organização ganha espaço através dos debates com diferentes dimensões do 

desenvolvimento da agroecologia.  

Além da articulação nacional de agroecologia, foram criadas neste mesmo 

período diversas redes e articulações estaduais e regionais de promoção da 

agroecologia. Com exceção da Rede Ecovida de Agroecologia e da Articulação 

do Semi-Árido (ASA), que foram criadas no final da década de 90, as demais 

foram criadas após o I ENA, destacando-se: ANA-Amazônia, Grupo de Trabalho 

Amazônico, Articulação Capixaba de Agroecologia, Articulação Mineira de 

Agroecologia, Rede Cerrado e Rede ATER Nordeste. Algumas redes possuem 

uma dimensão mais ampla, trabalhando também com outras temáticas e 

interesses regionais e todas são vinculadas à ANA (Idem.). 

Por outro lado a partir de 2003 os agentes sociais empenhados com a promoção e 

construção do conhecimento agroecológico começaram a planejar anualmente o Congresso 

Brasileiro de Agroecologia (CBA). Esse evento é promovido por instituições de ensino, 

pesquisa e extensão rural (públicas e privadas). “Os CBAs são derivados dos Seminários 

Estaduais de Agroecologia realizados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – Rio Grande do Sul (EMATER/RS - 1999-2002) e constituem espaços preferenciais 

para apresentação e debate de trabalhos científicos sobre agroecologia” (Idem, p. 76).  

Em 2004 foi aprovada a criação da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA). 

Esta entidade é uma sociedade sem fins lucrativos, mas com o objetivo de estimular a 

produção do conhecimento técnico- científico e cultural. No dizer de Luzzi (2007) a 

influência da ABA na elaboração de políticas públicas a nível federal, estadual e local 

demonstra a dimensão da construção do conhecimento agroecológico no Brasil, que por 

sua vez, vem ganhando visibilidade e reconhecimento.  

Todo esse processo de construção de redes de articulação na esfera federal, estadual 

e municipal facilitou a parceria com outras organizações e movimentos sociais. A 

influência das ONGs dedicadas à promoção da agroecologia e do desenvolvimento rural no 

Brasil ganhou expressividade com a elaboração de políticas pública, principalmente no 

âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  

3.2 Origens do Cenário Agroecológico Pernambucano 
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As informações aqui apresentadas sobre o histórico da agroecologia em 

Pernambuco baseiam-se, essencialmente, em depoimentos do professor do Departamento 

de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco: Marcos Figueiredo e outros 

atores sociais ao autor, em função dos poucos registros escritos sobre o tema. Na região 

Nordeste do Brasil as ONGs têm papel importante na promoção e transferência de 

tecnologias ecologicamente corretas, bem como no desenvolvimento de iniciativas 

agroecológicas entre agricultores familiares. A atuação dessas organizações têm permitido 

a aproximação com as instituições governamentais como mencionado anteriormente, além 

de viabilizarem a adesão, ainda que incipiente, do governo na promoção da agroecologia 

através do MDA e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Nesse 

contexto avança ainda timidamente a implementação de políticas públicas para o 

fortalecimento da agricultura de base agroecológica 

Para compreender um pouco da evolução histórica da agroecologia no estado é 

necessário realizar um breve contexto sobre algumas organizações e/ou movimentos que se 

tornaram essenciais para o desenvolvimento das tecnologias alternativas em Pernambuco. 

Em seguida delinear sua evolução em experiências concretas entre agricultores familiares. 

Ressalta-se que o foco deste estudo não é o histórico da agroecologia em Pernambuco, mas 

sim, as articulações espaciais estabelecidas entre atores e sujeitos sociais adeptos das 

práticas agroecológicas. Esta observação é relevante pelo fato de existir um número 

bastante expressivo de movimentos e organizações que contribuíram e/ou contribuem para 

o fortalecimento da agroecologia no estado. Portanto, citam-se aqui apenas algumas 

referências expressivas nessa evolução histórica.  

Então, para se entender esse desenvolvimento de uma agricultura alternativa no 

estado é preciso compreender a dinâmica e atuação de alguns movimentos sociais, bem 

como a própria dinâmica intrínseca da agricultura familiar, uma vez que práticas ancestrais 

desses agricultores podem ser tomadas enquanto a base histórica da agroecologia, como 

assevera o professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco Marcos Figueiredo: 

Eu acho que a prática agroecológica enquanto uma forma de organização social 

da produção, enquanto uma forma de manejo dos recursos naturais, enquanto 

uma prática da agricultura camponesa é tão antiga quanto a própria 

agricultura, isso não é uma novidade para ninguém. Assim um pouco dos 

antecedentes históricos da agroecologia no Estado de Pernambuco, o principio 

que eu parto é de que a agroecologia, enquanto uma prática ela é histórica. Ela 

esta vinculada com o próprio desenvolvimento da agricultura camponesa. 

Porque são os camponeses que através de suas práticas eles desenvolvem 

formas de organização social na base da solidariedade, do apoio mutuo. São 

eles que desenvolvem formas de ocupação do território, eles desenvolvem 
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formas de manejo dos recursos naturais que constituem a base prática da 

agroecologia. Aqui no Estado de Pernambuco existe uma prática agroecológica 

extremamente antiga que esta vinculada com as experiências camponesas seja 

dos indígenas, seja dos quilombolas, seja dos camponeses da Zona da Mata, do 

Sertão e do Agreste. Então se você vai estudar os movimentos sociais, você vai 

perceber na historiografia oficial, sobretudo nas entrelinhas, práticas 

agroecológicas (Depoimento de Marcos Figueiredo, 2011). 

No Brasil a pujança dos movimentos sociais através das lutas e reivindicações por 

direitos foi aos pouco abrindo espaço e ganhando expressividade no cenário nacional. 

Entretanto, essa conquista foi marcada arduamente por momentos de tensão e conflitos os 

quais ainda permanecem vivos na memória de muitos agricultores e adeptos de alguns 

movimentos. Para o presente estudo é importante ressaltar o Movimento de Evangelização 

Rural (MER), o qual tinha na sua base de formação a igreja católica e agricultores 

camponeses com o objetivo não apenas de evangelizar esses agricultores, mas acima de 

tudo de educar e mostrar o caminhar para lutar por direitos sociais.  

O MER ganhou expressividade na luta pela terra na região Nordeste à frente de 

agricultores camponeses na década de 1970
22

. Sobre a atuação desse movimento na região 

Novaes (1997) destaca que “até 1983, este foi envolto numa aura de mistério, exigindo de 

seus militantes discrição absoluta e disciplina próxima àquela exigida por um partido 

político clandestino” (Idem, p. 124). Esse movimento teve grande importância junto às 

comunidades de agricultores familiares no Nordeste, pois além das ações acima citadas 

uma delas era a divulgação de técnicas alternativas de cultivos que começaram a ganhar 

espaço entre pequenos agricultores, principalmente em Pernambuco, como uma forma de 

re-existência aos processos de modernização e integração da economia local ao cenário 

nacional, pautada basicamente na industrialização da agricultura. Figueiredo reforça tal 

relevância: 

[...] e ai você tem um apoio não só naquilo que significa reunir as pessoas em 

torno de um encontro de irmãos. Você veja que a palavra é muito simbólica, não 

se fala nem de camaradas nem de companheiros, se falava de irmãos no sentido 

do que era permitido naquela época e, ao mesmo tempo em que tinha esse 

processo de evangelização tinha também a busca de alternativas para 

agricultura camponesa que se encontrava numa crise muito profunda com as 

secas e com todo o desenvolvimento do agronegócio que existia. Então o que 

acontece de fato é que essa ação da igreja ela estabelece mecanismos e 

estratégias de fortalecimento das comunidades. Através de estratégias 

produtivas não só de organização social, mas também de estratégias 

produtivas, a igreja passa a apoiar através desses movimentos determinadas 

                                                           

22
 A década de 1960 do século XX trouxe significativas mudanças tanto para a existência concreta dos 

camponeses na área da plantation canavieira, quanto para as suas possibilidades de organização, já que 

inicia-se uma ditadura militar no país. Entretanto, o destaque neste trabalho será dado dos anos 1970 em 

diante, pela dificuldade de encontrar fontes historiográficas e geográficas. 
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ações das comunidades tanto no que se refere à formação evangélica e 

política, mas também a formação produtiva e, aí começam a surgir o que nós 

chamamos durante um determinado tempo de Tecnologias Alternativas. Por 

exemplo: os mutirões no seio da igreja católica que era estimulada por várias 

Dioceses e por vários padres era uma prática histórica do campesinato 

estimulada pela igreja aqui em Pernambuco (Depoimento Marcos Figueiredo, 

2011).  

Na fala do entrevistado ressalta-se a multidimensionalidade da busca por 

alternativas à agricultura convencional: estratégia produtiva, organização social, formação 

evangélica e política, etc. A historiografia indica que o MER teve suas origens através de 

um processo de reavaliação das ações da Juventude Agrária Católica (JAC), movimento 

com forte atuação no período da ditadura militar no Brasil. “Sob o abrigo da Pastoral 

Rural, o MER encontrou um campo profícuo de atuação no meio rural, em que pese a 

repressão política à época” (FREIXO, 2010, p. 97). O período da ditadura militar no país 

foi uma fase de grande retrocesso social para o Brasil, sem mencionar a repressão e 

censura, mas ao mesmo tempo foi palco do surgimento de vários movimentos sociais em 

defesa dos direitos humanos, liberdade de expressão e direitos sociais. Muitos desses 

movimentos tiveram suas origens no interior da igreja católica, como os citados 

anteriormente. Algumas das características desses movimentos eram a forte presença 

religiosa e atuação junto às pastorais com objetivo de lutar por mudanças sociais no país: 

O sindicato é também uma das tônicas do MER, já que o movimento tinha como 

um de seus princípios a capacitação de lideranças para a constituição de 

instrumentos legais para a luta social. Desse modo, as suas lideranças 

empenharam-se na construção e reconhecimento junto às suas bases dos diversos 

mecanismos jurídicos de ação, dentre eles os estatutos do sindicato de 

trabalhadores rurais e associações comunitárias e de bairro (FREIXO, 2010, p. 

98). 

O processo de formação de lideranças locais implementado pelo MER teve 

importância significativa no sentido de fortalecer os sindicatos rurais em sua base, já que 

muitos deles vinham sendo aliciados pelo regime militar na época tendo sua atuação 

limitada por diversas medidas aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Em Pernambuco a 

atuação do MER ganhou expressividade com a difusão das Tecnologias Alternativas como 

explicitado anteriormente, mas ganhou respaldo também junto aos sindicatos rurais no 

sentido de fortalecimento das lideranças locais.  

A análise do papel dos movimentos sociais deve ser feita em estreita ligação com a 

conjuntura de modernizações agrícolas da época que impactavam negativamente sobre os 

agricultores familiares, seu acesso à terra e seus modos de vida. Em Pernambuco, a 

modernização atingia, sobretudo, o setor canavieiro na Zona da Mata, impulsionada pelas 

crises do petróleo e ação incisiva do Programa Nacional do Álcool (Proálcool) em finais da 
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década de 1970 em favor dos usineiros. Já em meados dos anos de 1970 o Brasil 

despontava com perspectivas de substituição de combustíveis fósseis por álcool, o que 

gerou o fortalecimento da atividade plurissecular da cana e expulsou milhares de 

moradores e de pequenos agricultores familiares do meio rural, como fartamente 

documentado (ANDRADE, 2001; DABAT, 2007).  

É necessário lembrar que a modernização implantada pelo Estado autoritário atinge 

também o Agreste e o Sertão: 

[...] as três frentes do agronegócio no Estado elas se consolidam a partir do 

Estado, do papel do Estado, seja com a pecuarização que Teresa Sales fala no 

seu livro Agreste, Agrestes, seja com a modernização da fruticultura irrigada lá 

no Vale do São Francisco, seja com o etanol aqui na Zona da Mata. O que é que 

isso significa? Significa a afirmação de uma agricultura industrializada para o 

mercado do agronegócio e a negação da agricultura camponesa. Então é esse 

embate entre dois modelos que persiste na sociedade e que a partir dos anos de 

1960 e 1970 isso vai ganhar certa expressão, sobretudo a partir dos anos de 

1980 com a ação da igreja (Depoimento de Marcos Figueiredo, 2011).  

Prossegue o entrevistado reafirmando de maneira enfática o papel crucial da igreja 

católica, principalmente de alguns personagens de sua ala progressista: 

A igreja foi o único espaço que conservou certa autonomia em relação ao 

regime militar em que era possível desenvolver uma ação social e política junto 

ao campesinato. Porque havia uma pressão muito grande encima dos 

sindicatos dos trabalhadores rurais através do Ministério do Trabalho criando 

mecanismos de tutela dos sindicatos como o FUNRURAL e transformando os 

sindicatos em órgãos assistencialistas. Depois os movimentos sociais estavam 

todos aniquilados, como a Liga Camponesa. Então a igreja funcionou como um 

espaço de certa autonomia para uma ação social. É ai onde se começa uma 

ação voltada para reunir as pessoas, provocar as pessoas a se encontrarem, e a 

criação de movimentos sociais dentro do seio da igreja sobretudo a partir das 

opções que a igreja tinha feito na década de 1960 através dos Concílios 

Vaticanos na América Latina e de uma opção preferencial pelos pobres. Então 

aqui em Pernambuco isso é levado muito fortemente com D. Helder Câmara 

que estimula a criação de movimentos no sentido de fortalecimento dessa 

opção preferencial pelos pobres e de organização dessas comunidades entorno 

de objetivos evangélicos, mas também transformadores. E aí você tem toda uma 

ação do movimento de irmãos, você tem depois toda uma atuação através da 

ACR – Ação Católica Rural e do MER que era Movimento de Evangelização 

Rural; esses são movimentos importantíssimos aqui no Estado de Pernambuco 

no sentido de fortalecer a resistência desse campesinato” (Depoimento de 

Marcos Figueiredo, 2011).  

Como fica evidente, a igreja católica teve um papel fundamental no sentido de 

promover várias ações de cunho social em Pernambuco. Entre essas estavam a 

disseminação das práticas alternativas de cultivos entre agricultores familiares como forma 

e/ou meio de re-existência aos entraves socioeconômicos da época. O fortalecimento desse 
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tecido social proporcionou não apenas a formação de lideranças sindicais no estado, mas 

contribuiu de modo significativo para o desenvolvimento de outras ações tendo à frente a 

instituição religiosa acima mencionada.  

Percebe-se que o objetivo do MER era muito mais que o processo de evangelização 

rural entre agricultores, formação de lideranças locais ou promoção de tecnologias 

alternativas junto a essas comunidades de agricultores. Seu ideal maior era a formação de 

uma nova identidade político-religiosa entre os atores e sujeitos sociais, como também a 

multiplicação de instituições ligadas à igreja que promovessem as Tecnologias 

Alternativas.  

Em termos de disseminação de Tecnologias Alternativas na região Nordeste é 

importante frisar neste trabalho o papel e atuação do Programa de Aplicação de Tecnologia 

Apropriada às Comunidades (PATAC), uma ONG sediada em Campina Grande (PB) que 

estimulava o trabalho coletivo e solidário entre os agricultores, que adotava metodologias 

participativas para cada um traçara seu projeto de desenvolvimento. Para tanto, um dos 

desafios dessa instituição era disseminar as Tecnologias Alternativas entre as comunidades 

pobres de modo que viessem a alterar as relações autoritárias muito comuns dentre estes 

sujeitos sociais pelo projeto de desenvolvimento dos governos locais.  

Assim, a perspectiva era criar relações mais democráticas e participativas entre os 

agricultores. Percebe-se que um dos objetivos desta entidade era trabalhar a partir do saber 

fazer e saber ser dessas pessoas numa perspectiva de desenvolvimento local que 

fortalecesse as identidades culturais e territoriais e, ao mesmo tempo, fosse um mecanismo 

de re-existência contra os ditos e mandos das racionalidades hegemônicas do 

desenvolvimento autoritário da época, que criava multidões de excluídos, assim também 

como uma estratégia de combate aos efeitos das secas: 

O PATAC é uma organização não-governamental – ONG criada em 1971 pela 

Congregação Redentorista, em especial, através das idéias de um homem 

conhecido como “Irmão Urbano”. Inicialmente, este não trabalhava com as 

questões ligadas ao mundo rural, mas a sua preocupação central era com as 

pessoas que não tinham casa para morar na cidade de Campina Grande; desde 

aquela época, o volume dessas pessoas já crescia de maneira muito rápida – por 

causa do grande número de migrações de pequenos agricultores expulsos pela 

seca. Nesse período, o Irmão Urbano desenvolveu uma máquina de fazer tijolos 

que era baseada na tecnologia de solo-cimento. Essa inovação se popularizou 

rapidamente, transformando-se numa alternativa barata para a construção de 

casas em Campina Grande e, posteriormente, em outras regiões do Nordeste e 

mesmo de outros países da América Latina (PEREIRA, 2004, p. 141). 

Como se vê, inicialmente o trabalho do PATAC era com Tecnologias Alternativas 

voltadas para construção de habitações populares, como bem descrito acima. Entretanto, as 
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constantes condições adversas do clima semiárido e as condições precárias de pobreza 

obrigavam os agricultores a migrarem para os centros urbanos. Este fato levou a ONG a 

refletir sobre seu campo de atuação. “Assim, foi através dessas reflexões que a equipe do 

PATAC percebeu que as constantes migrações do campo para as cidades ocorriam por 

causa da falta de alternativa de convivência com o semi-árido” (Idem).  

Então, a partir da década de 1980, o PATAC começa a direcionar seu campo de 

atuação para as áreas rurais, inicialmente trabalhando com algumas Tecnologias 

Alternativas. “Foi a partir de reflexões sobre essa experiência que o PATAC procurou 

estruturar a sua estratégia de ação, visando à construção de alternativas de convivência 

com a seca na região do semi-árido” (Idem, p. 142).  

Conforme depoimento de Figueiredo (2011) pode-se perceber a importância da 

atuação desta entidade no sentido de incentivar ações semelhantes em outras áreas do 

Nordeste, entre elas o estado de Pernambuco: 

[...] essas iniciativas que vem na frente de forma mais ousadas nesse campo elas 

surgem exatamente a partir dessas experiências concretas. Depois você tem nos 

anos seguintes, a partir dessa situação já tinha o PATAC em Campina Grande 

que tinha uma experiência voltada mais para tecnologia para construção de 

casas, mas você tem nos anos de 1983 o surgimento do CECAPAS. O CECAPAS 

é uma coisa, o SERTA é outra! O SERTA teve origem dentro do CECAPAS, 

assim como outras instituições tiveram origem dentro do CECAPAS, mas o 

CECAPAS ele surge em 1983 em Pesqueira numa área que era um seminário da 

igreja católica e, aí a igreja católica propõe através da CNBB a criação de um 

Centro de Capacitação e Acompanhamento em Projetos e Tecnologias 

Alternativas que seria ao mesmo tempo um espaço de formação, mas também um 

espaço de acompanhamento dessas comunidades das Dioceses em diversas 

partes do Regional Nordeste II (Depoimento de Marcos Figueiredo, 2011).  

O entrevistado passa então a apontar algumas das técnicas que foram multiplicadas 

pelas organizações, porém denota que neste momento as ações estavam mais circunscritas 

a igreja e tinham dificuldades de disseminação na sociedade: 

Então o CECAPAS ele passa a disseminar um pouco do trabalho que o 

PATAC fazia lá em Campina Grande, mas ele passa a disseminar um pouco 

esse trabalho com tecnologias conservacionistas, sobretudo com relação ao 

manejo de solo com cobertura morta, com curvas de nível, com compostos, 

combate de praga, manejo ecológico de pragas, sistema de captação de águas, 

essas coisas todas elas passam evidentemente pelo CECAPAS enquanto uma 

instituição importantíssima nesse processo. Então o CECAPAS funcionou 

durante um bom tempo, mas a ação dele em si ele dialoga com as organizações 

de igreja, ele não consegue de fato estabelecer um diálogo com a sociedade de 

uma forma geral (Depoimento de Marcos Figueiredo, 2011).  

Como pode-se perceber nas palavras do entrevistado, o Centro de Capacitação e 

Acompanhamento aos Projetos Alternativos da Seca (CECAPAS) teve sua origem na 
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CNBB. Um dos objetivos da instituição era capacitar agricultores familiares e camponeses 

para trabalharem com Tecnologias Alternativas como um meio de superarem os entraves 

das condições adversas do clima da região. Entre as atividades desenvolvidas pela 

CECAPAS juntos aos agricultores e comunidade pobres estavam: capacitação para 

trabalhar com sistemas de produção orgânica; piscicultura, plantas medicinais, 

caprinocultura dentre outras atividades.  

O CECAPAS foi fundado em 1984, em Pesqueira – Pernambuco. Era uma 

instituição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Região 

Nordeste II, que abrangia os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas, criada em 1984. A CNBB, idealizada por Dom Hélder 

Câmara, foi criada em 1952 e foi a primeira agremiação episcopal do mundo 

com a finalidade de coordenar a ação da Igreja como um todo no território 

nacional (CORDEIRO; MELLO, 2007, p. 14). 

O CECAPAS encerou suas atividades no estado em finais da década de 1980, isso 

por intermédio de questões internas da igreja católica na região Nordeste. Entretanto, 

muitos dos sujeitos sociais inseridos na instituição desde sua fundação já encontravam-se 

desenvolvendo trabalhos com Tecnologias Alternativas nas pastorais, Comunidades 

Eclesiais de Base (CEB), sindicatos e cooperativas. Assim, aos poucos os movimentos e 

instituições adeptas das Tecnologias Alternativas se encarregavam de difundi-las junto aos 

agricultores familiares e camponeses. Com o encerramento das atividades do CECAPAS 

nasce em 1989 o Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA)
23

 uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) com sede no município de Glória do Goitá – 

PE, tendo como objetivo o trabalho com jovens educadores e agricultores com base na 

Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (PEADS), além da 

difusão de Tecnologias Alternativas, tendo como base o incentivo à agricultura familiar de 

base agroecológica.  

Concomitantemente, no final do regime militar, muitas outras iniciativas 

começaram a florescer. A anistia possibilitou o retorno de exilados e o processo da 

abertura política favoreceu a comunicação e o intercâmbio com ideias e movimentos que 

vinham contestando o modelo de agricultura e suas consequênciais sociais e ambientais 

negativas. Tais eventos de renovação atingiram o Brasil e Pernambuco contando com a 

liderança de pessoas-chave no âmbito da agronomia, sociologia, economia, e etc. 

Figueiredo ressalta a proeminência do agrônomo Jean Marc, ao mesmo tempo, que aponta 

uma maior ancoragem das propostas alternativas no seio da sociedade civil: 

                                                           

23
 Para maiores esclarecimento sobre o contexto histórico da referida entidade consultar 

<http://www.serta.org.br/historico.php>. Acessado em fevereiro de 2012. 

http://www.serta.org.br/historico.php
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A vinda do Jean Marc von der Weid e do Sílvio Almeida em 1983 e a realização 

de um encontro em Campinas com 100 pessoas para discutir a construção de 

uma rede nacional de Tecnologias Alternativas juntou agrônomos, sociólogos, 

economistas, etc. que começam a trabalhar com essa ideia da construção de um 

projeto de Rede de Tecnologias Alternativas no Brasil. Então o Jean Marc von 

der Weid é uma figura que teve um papel ímpar nesse processo porque, por 

conta da sua história pessoal de ser um militante de esquerda e da boa relação 

que ele tinha com as organizações internacionais e começa a fomentar nos 

estados a construção de projetos de tecnologias alternativas e, aí esses projetos 

eles são ancorados em instituições que têm uma vinculação com a sociedade 

civil, uma vinculação com a trajetória de esquerda e pessoas com um perfil 

profissional da militância no movimento social junto aos camponeses e que 

tenham como perfil profissional essa questão das ciências agrárias e da 

sensibilidade para as Tecnologias Alternativas (Depoimento Marcos Figueiredo, 

2011).  

O entrevistado fala também do seu próprio papel pioneiro neste contexto histórico:  

Então, em 1985 a gente fundou aqui em Pernambuco em 15 de agosto o projeto 

de tecnologia alternativa dentro do Centro Josué de Castro
24

. Na época só 

existia Marcos Figueiredo com esse projeto como uma pessoa de contato, um 

funcionário e pesquisador da FASE para desenvolver o Projeto de Tecnologia 

Alternativa em Pernambuco, Paraíba e Alagoas a partir do dia 15 de março de 

1985 e, ai se começa a partir dessa pessoa a fazer todo um trabalho de 

sensibilização junto aos sindicatos sobre o que é tecnologia alternativa. Então 

foi feito um trabalho de muitas viagens, muitas reuniões com diretorias sindicais 

com associados dos sindicatos para sensibilizar essa discussão sobre a 

tecnologia alternativa. E também a organização de encontros regionais por Pólo 

Sindical para se discutir tecnologias alternativas e para estabelecer um 

processo de intercâmbio entre os camponeses (Idem). 

Nas palavras de Figueiredo percebe-se a importância de sua atuação dentro do 

Centro Josué de Castro, bem como sua presença junto aos sindicatos regionais e locais com 

o objetivo de difundir e esclarecer o uso das Tecnologias Alternativas junto às 

comunidades de agricultores familiares. É evidente a relevância das ações do entrevistado 

no papel de contribuir para o desenvolvimento da agroecologia no estado. Pois sua atuação 

enquanto assessor técnico na década de 1980/1990 e mais recentemente como pesquisador 

e professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) muito tem contribuído 

para promoção e fortalecimento das iniciativas agroecológicas no estado de Pernambuco.  

Além das instituições anteriormente mencionadas, cabe aqui destacar o papel da 

Associação Pernambucana de Defesa da Natureza (ASPAN)
25

 na disseminação de ações e 

projetos de perfil sustentável e ecológico entre comunidades da Região Metropolitana do 

Recife e no interior do estado. A ASPAN foi fundada em finais da década de 1970, ainda 

                                                           

24
 O Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos,  

que tem por objetivo contribuir para a construção e fortalecimento da democracia e da cidadania na  

perspectiva do acesso aos direitos humanos, através da pesquisa e da intervenção social. Foi fundado em 

1979 por pesquisadores pernambucanos, alguns ainda no exílio e vinculados a diferentes Universidades, 

todos compartilhando do mesmo ideal de contribuir para a retomada da democracia em nosso país 

(disponível em: <http://www.josuedecastro.org.br/>.  Acessado em 21 de agosto de 2011.    
25

 Maiores informações a respeito da instituição consultar <http://www.aspan.org.br>.  

http://www.josuedecastro.org.br/
http://www.aspan.org.br/
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no regime militar no Brasil. É uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo de defender 

as questões ambientais e culturais, bem como a promoção técnico-científica através da 

realização de seminários, oficinas e eventos públicos. Com as ações dessa entidade 

questões direcionadas ao uso sustentável dos recursos naturais no estado ganham força no 

sentido de se ter mais um órgão em prol da luta em defesa dos direitos sociais e 

conservação ambiental: 

O que a gente tem como referência do movimento ecológico é o trabalho da 

ASPAN – Associação Pernambucana de Defesa da Natureza, então a ASPAN ela 

nasce de uma ação contestadora em função do modelo de desenvolvimento, da 

matança indiscriminada de baleias, na exploração predatória de seres aquáticos 

e da extinção de determinados animais. A ASPAN ela surge nesse bojo para 

fazer uma ação contestadora, sobretudo a partir do final dos anos 1970 e início 

dos anos 1980 e tem muita influência dos movimentos ambientalistas europeus 

que também estavam naquela época com muita força, protestando [...], inicia 

toda uma ação do movimento estudantil dentro das universidades do Brasil, 

particularmente aqui em Pernambuco dentro da Universidade Federal Rural 

em questionar a ciência agronômica como uma referência para o 

desenvolvimento de uma agricultura sustentável (Depoimento de Marcos 

Figueiredo, 2011). 

Efetivamente nos anos de 1970 e começo da década de 1980 o movimento 

estudantil, particularmente aquele organizado por discentes na Universidade Federal Rural 

de Pernambuco teve grande atuação e expressividade no cenário regional. As ações 

reivindicando direitos sociais, oposição contra o regime ditatorial no país e indignação 

contra o modelo de desenvolvimento econômico implementado pelo governo militar e para 

as áreas rurais foram algumas das principais pautas de luta desse movimento.  

Os estudantes também eram contrários ao modo como estavam sendo formados os 

futuros agrônomos na instituição, ou seja, com base no modelo produtivista e preparados 

para atuarem nos moldes da Revolução Verde. Entretanto, os ensinamentos e ações 

difundidas por alguns pesquisadores renomados internacionalmente aqui no Brasil 

influenciaram/ colaboraram para o fortalecimento desse movimento estudantil contra uma 

agricultura pautada no uso de agroquímicos e altamente industrializada. Durante entrevista 

com o professor Marcos Figueiredo este relata que: 

Então o movimento estudantil ele passa a verbalizar o conjunto de ideias 

questionadoras das práticas vinculadas à agroquímica, isso evidentemente tem 

um papel muito grande de José Lutzemberger, Ana Maria Primavesi, tem uma 

influencia muito grande a nível internacional do livro de Rachel Carson – 

Primavera Silenciosa, tem influência muito grande dos movimentos 

ambientalistas europeus e tem vários especialistas da questão agrária 

brasileira, da questão agrícola que passam a fazer parte na formação dos 

estudantes que constituem um movimento a nível nacional, organiza os 

encontros a nível nacional os EBAAs – Encontro Brasileiro de Agricultura 

Alternativa, que organiza os encontros regionais os ERAAs – Encontro 

Regional de Agricultura Alternativa e organiza os grupos de agricultura 

alternativa dentro das universidades, então o grupo de agricultura ecológica 
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dentro da Rural ele passa a ser um embrião importante na formação de quadro 

para os movimentos sociais e, aí você tem pessoas hoje que estão atuando em 

diversos movimentos sociais e ONGs que vem dessa formação, não que a 

universidade não oferecia, mas a formação que eles construíram a partir de 

sua prática dentro da universidade (Depoimento de Marcos Figueiredo, 2011).  

A partir dos movimentos estudantis como o acima mencionado surgem os 

Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAA‟s). Nesses encontros a palavra 

agroecologia não era ainda muito usada. Falava-se em agricultura ecológica, alternativa, 

tendo como um dos objetivos discutir e promover a agricultura de base ecológica não só 

entre agricultores, mas acima de tudo levar o debate para o meio acadêmico. Em 

Pernambuco essa ação foi pioneira dentro da UFRPE, onde estudantes se mobilizaram e 

deram origem a grupos de agricultura alternativa.  

No começo da década de 1990 inauguram-se no debate ecológico nacional os 

Encontros Regionais de Agricultura Alternativa (ERAA‟s), que foram fundamentais para 

consolidar o debate ecológico a nível regional. Devido à dinamicidade e importância 

desses encontros no cenário nacional a partir do ano 2000 os ERAA‟s ficaram conhecidos 

como Encontro Regional de Agroecologia (ERA), denotando o desenvolvimento 

conceitual da própria agricultura que contestava a Revolução Verde. A evolução do debate 

é apreciada por Luzzi (2007): 

Nos dois primeiros EBAAs predominaram os debates mais técnicos, no qual 

eram destacadas as conseqüências do pacote tecnológico – denúncia sobre 

contaminação por agrotóxico (humana, ambiental e nos alimentos), erosão do 

solo, aumento do número de pragas e doenças – e as tecnologias consideradas 

alternativas ao mesmo – adubação verde, cobertura morta, adubação orgânica, 

rotação de culturas, manejo de pragas e doenças. Ademais, as experiências 

apresentadas eram ainda bastante teóricas e o conhecimento tecnológico era 

produzido visando principalmente à substituição de insumos (Idem, p. 19). 

Enfim, embora o conjunto de sujeitos sociais envolvidos na construção histórica da 

agroecologia pernambucana não seja um bloco homogêneo, pode-se afirmar que suas 

diferentes estratégias contribuíram para consolidação do que, no presente, é o 

conhecimento agroecológico acumulado no estado. 

Em Pernambuco as iniciativas da agricultura familiar de base agroecológica podem 

ser encontradas desde a Região Metropolitana do Recife ao Sertão e/ou do Agreste a Mata 

Pernambuco. Nesse sentido, são várias as organizações que trabalham no sentido de 

promover a agricultura agroecológica no estado. Porém existe uma, cuja atuação merece 

destaque neste trabalho, devido a uma de suas áreas de atuação geográfica a qual 

representa o recorte espacial desta tese, isto é Mata Sul de Pernambuco. Esta organização é 

o Centro Agroecológico SABIÁ, uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com 
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comunidades rurais (agricultores familiares) fundada em 1993. Através da articulação e 

parceria com diversos atores sociais, além do apoio de programas governamentais essa 

instituição vêm viabilizando as condições necessárias para o desenvolvimento e 

fortalecimento da agroecologia na região.   

O Centro SABIÁ é fundado com o objetivo, ou melhor, com o foco de trabalhar a 

agroecologia. Então o Centro já é formado dentro do seu próprio nome com o 

termo agroecológico como algo que já define politicamente a sua visão. Mas 

essa visão foi muito criticada na época por várias organizações, tanto do 

Estado como de outras organizações do país porque a agroecologia não era 

naquele momento ainda algo que se tivesse clareza, algo que se tivesse uma 

dimensão do que significaria agroecologia no sentido mais forte, ou seja, era 

algo que ainda estava começando acontecer no Brasil e, aí a gente tem como um 

marco importante nesse processo as ideias da agroecologia, obviamente que 

ainda nos anos 1980, 1984 com o livro de Miguel Altieri sobre “Agroecologia as 

Bases Sustentáveis da Agricultura”, então eu acho que é com base um pouco 

nisso que também a gente tem essa referência da agroecologia (Depoimento do 

Coordenador do Centro SABIÁ, 2011).  

O testemunho do entrevistado comprova que o termo agroecologia somente passou 

a ser mais apropriado pela sociedade e pelos movimentos sociais ao longo dos anos 1990. 

Neste viés o Centro SABIÁ tem colaborado de modo significativo no processo de 

articulação e expansão da agroecologia na Mata Sul. Esse apoio vem se concretizando 

através de grupos de vivências entre agricultores, intercâmbios para difusão de novas 

tecnologias e formas de manejo ecologicamente corretas, maior integração entre 

agricultores familiares, expansão das feiras agroecológicas e construção de uma rede de 

intercâmbio entre territórios com iniciativas agroecológicas. Figueiredo assim avalia a 

importância da supracitada organização: 

Assim como outras experiências também foram surgindo na construção da 

agroecologia no estado, mas uma coisa que eu acho que é super importante 

desde a perspectiva do que eu falo: é a vinculação com outras organizações que 

existiam fora do estado, mas também a construção de uma estratégia de 

trabalho para sair das tecnologias alternativas para uma abordagem mais 

sistêmica. Então nós, com a construção do Centro Sabia em 1993 nós passamos 

a perguntar para nós mesmos qual era a identidade do Centro Sabia, qual era o 

papel do Centro Sabiá, qual era a contribuição que o Centro Sabiá queria 

fornecer para sociedade e qual era a especificidade do Centro Sabiá. Isso 

significa na nossa perspectiva que formávamos a equipe que estávamos saindo 

do Centro Josué de Castro para construção do Centro Sabiá em 1993, que nós 

queríamos ser diferentes, nós queríamos dar respostas de uma forma original 

para questão camponês. (Depoimento de Marcos Figueiredo, 2011). 

Prossegue o entrevistado afirmando que, além da preocupação com a agricultura 

camponesa, havia a busca por um modelo mais holístico de relação entre os agricultores e a 
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natureza. Surge, então, o encontro com o suíço e agricultor-pesquisador Ernst Götsch
26

, 

que praticava formas experimentais de condução do ecossistema da Mata Atlântica na 

Bahia: 

aí foi quando nós encontramos o Ernest Götsch que eu tava falando 

anteriormente e, o Ernst vêm com uma abordagem que ele trás uma contribuição 

ímpar que é a questão da visão holística da relação terra, planta, homem. A 

forma como nós estávamos tratando... essa perspectiva ela não tava dada, ela 

não tava muito clara, essa relação entre terra, planta, homem não tava muito 

clara. A abordagem dos sistemas agroflorestais. Ele trás isso de uma forma 

muito clara porque a lógica é que os sistemas agroflorestais eles primeiro são 

um sistema fechado do ponto de vista energético, segundo ele coloca os 

agricultores como artífices na construção de agroecossistemas ecológicos. 

Então a partir dessa abordagem do Ernest é que a gente começa uma nova 

perspectiva de trabalho, da prática agroecológica aqui no estado (Depoimento 

de Marcos Figueiredo, 2011). 

Embora o desenvolvimento histórico da agroecologia no estado de Pernambuco 

tenha suas origens nos movimentos sociais, nas comunidades de agricultores familiares nas 

Organizações Não-Governamentais e principalmente através da ala progressista da igreja 

católica nas décadas de 1960 a 1980, não se pode-se deixar de mencionar a contribuição de 

alguns órgãos governamentais como o IPA e a EMBRAPA. Essas instituições não 

possuem um histórico de promoção de uma agricultura familiar de base agroecológica, mas 

possuem atores institucionais que foram formados dentro de outra concepção de 

desenvolvimento econômico e social: 

Eu acho que dentro do Estado, você imaginando o Estado como as instituições 

não aquele Estado numa perspectiva de uma arena política, de um espaço, mas 

o Estado enquanto instituição, por exemplo: o IPA, a EMATER, a 

Universidade, você tem pessoas dentro dessas instituições que são sensíveis e 

contribuem com formação de estudantes, com a sensibilização de estudantes 

porque essas instituições elas não são monolíticas, dentro delas você tem um 

embate político e ideológico de pessoas que acham que o modelo não é o da 

Revolução Verde que o modelo é outro. Então você tem pessoas que fazem do 

exercício da sua profissão, da docência, da pesquisa e da extensão com a ação 

voltada para agroecologia, para agricultura alternativa. Mas não é a instituição 

são pessoas aí dentro (Depoimento de Marcos Figueiredo, 2011).  

                                                           

26
 Ernst Götsch nasceu na Suíça em 1948. trabalhou, na década de 70, no melhoramento genético 

de espécies vegetais. Esta pesquisa permitiu-lhe concluir que, em vez de adaptar as plantas 

cultivadas, podia obter melhores resultados se criasse agroecossistemas em que as plantas, num 

sistema de cooperação, se desenvolviam vigorosamente sem inputs químicos. Hoje, Ernst presta 

assessoria a organizações não governamentais, universidades e órgãos de assistência técnica rural 

em quase todas as regiões do Brasil assim como a organizações da Europa e da América Latina. 

Disponivel em: <http://www.sitiocoop.com/doc/entrevistas/ernst-gotsch/>. Acessado em 26 de 

março de 2012. 
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Torna-se patente que o processo de mudança foi lento e feito “apesar” do papel 

hegemônico do Estado no sentido de privilegiar o modelo comercial de agricultura. Daí a 

importância de pessoas e Organizações Não Governamentais. Tomando por base esse 

quadro se pode aferir que aos poucos foi se configurando no estado de Pernambuco um 

movimento em torno do desenvolvimento das ações e práticas agroecológicas. Todavia, 

progressivamente foi se tornando mais articulado devido a sua capacidade de inovação, 

adaptação e diversificação não apenas no tocante à produção, mas no próprio diálogo com 

outros sujeitos e atores sociais; como ressalta Araújo, chamando atenção para o fenômeno 

em escala nacional: 

Não se trata de um movimento institucionalizado, por não se organizar em torno 

de estruturas formais, valorizando e prezando pela autonomia e dinâmica locais 

dos grupos. A atuação desses grupos, articulados em nível nacional formata 

ações desenvolvidas em vários níveis não só na formulação e controle social de 

políticas públicas para agroecologia no país, mas na articulação e visibilidade 

das experiências de milhares de agricultores/as agroecológicos espalhados em 

todas as regiões brasileiras. São experiências diversificadas em cada uma das 

regiões e biomas, manejadas também por um mosaico rico de atores e suas várias 

denominações: pequenos produtores e camponeses, agricultores e agricultoras 

familiares, gerazeiros, quebradeiras de coco babaçu, assentados/as, ribeirinhos, 

extrativistas, coletores/as, entre outros. Um movimento que se articula em redes, 

seus processos locais, regionais e nacionais, em função da experimentação de 

inovações agroecológicas (ARAÚJO, 2011, p. 31). 

Em resumo, mesmo com um cenário como o acima esboçado, onde fica evidente o 

caráter “alternativo” das iniciativas (no sentido em que o papel dos sujeitos sociais é mais 

relevante que o do Estado), pode-se falar hoje na existência de um movimento 

agroecológico em Pernambuco. Para compreendê-lo é necessário, pois, focalizar a ação de 

pessoas, famílias, instituições e intelectuais que se articulam política e geograficamente. 

Isto coloca a importância de que sejam mais estudadas as ligações, os elos de comunicação 

entre os protagonistas da agroecologia pernambucana, apesar da diversidade de propostas e 

estratégias. 

Por fim, deve-se fazer a ressalva de que o vocábulo “agroecológico” ainda foi 

pouco assimilado pelos agricultores, como atesta Figueiredo (2011). Para o entrevistado, os 

produtores engajados nas mudanças não se prendem a conceituações, mas constroem um 

novo saber por intermédio de suas ações cotidianas e relações com a natureza.  
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3.3 O Desenvolvimento de Iniciativas Agroecológicas na Mata Pernambucana27 

Na Mata Pernambucana as iniciativas agroecológicas podem ser encontradas tanto 

na mata meridional, micro região de Vitória de Santo Antão como na mata setentrional. Na 

Mata Sul do estado à maior parte das ações em agroecologia recebem apoio do Centro 

SABIÁ e outras instituições.  

Atualmente essa ONG recebe apoio financeiro de Agências da Cooperação 

Internacional – Holandesa, Alemã, Suíça e dos EUA, somando um total de quatro países 

onde se captam recursos para o financiamento desse tipo de atividade. Além dessas 

Agências da Cooperação Internacional o Centro SABIÁ recebe apoio do Governo Federal 

através de três ministérios: Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio 

Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Social (conforme depoimentos concedidos 

pelo seu coordenador em 2011), além das parcerias e apoio financeiro do Governo do 

Estado de Pernambuco através do Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural 

(PRORURAL).  

O Centro SABIÁ trabalha em articulação com diversas redes sociais com atuação 

regional, nacional e internacional. Na Mata Pernambucana uma das parcerias da referida 

ONG é a Rede de Agroecologia da Mata Atlântica (RAMA). Mais adiante será detalhado 

com mais riqueza o processo de formação da RAMA. No Semiárido o Centro se articula 

com a ASA, sendo esta uma das principais redes sociais na região, responsável por uma 

articulação regional. Ainda a nível regional o SABIÁ participa da Rede de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER) Nordeste composta por organizações de cinco estados: 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia.  

No cenário internacional o Centro SABIÁ participa da rede Processo de 

Articulação e Diálogo – PAD, uma organização formada por Agências da Cooperação 

Européia e Organizações no Brasil que discutem Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, 

Culturais e Ambientais – DHESCA. De modo geral são estas organizações e entidades que 

dão apoio e sustentação às ações do Centro SABIÁ.  Segundo o Coordenador desta ONG: 

                                                           

27
 A construção deste subitem contou com a preciosa colaboração de Marli Gondim ex-assessora técnica da 

FASE e atualmente assessora técnica do PRORURAL. As parcerias durante alguns trabalhos de campo, os 

diálogos informais sobre o objeto e à área em estudo, as entrevistas concedidas muito enriqueceram este 

capítulo. Com a colaboração de sua vasta experiência de atuação frente às ONGs e sua proximidade com 

alguns sujeitos e atores sociais foi possível traçar um breve contexto de desenvolvimento das iniciativas 

agroecológicas na Mata Sul de Pernambuco. Além disso, contou-se novamente com dados de Figueiredo 

(2011). 
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A base central do trabalho do SABIÁ tem como um dos princípios a ideia de que 

nós enquanto técnicos, como educadores, desempenhamos um papel de 

assessores de um processo de construção do conhecimento e, não como as 

pessoas que tem conhecimento e vão levar esse conhecimento para os 

agricultores (Coordenador do Centro SABIÁ, 2011). 

Nesse processo de atuação das ONGs na região, conjuntamente com outros atores 

sociais, possibilitou-se uma maior articulação no desenvolvimento de iniciativas 

agroecológicas. Por sua vez, em 2006 foi criada a Comissão Agroecológica da Mata Sul 

(CAMS); o surgimento dessa rede de articulação foi um passo relevante para o 

fortalecimento das iniciativas na região. Com objetivo de proporcionar a construção e 

interação de iniciativas agroecológicas a nível regional, esta rede é composta por 

agricultores familiares, além de organizações sociais tais como: pastorais sociais da igreja 

católica, associações e ONGs. A CAMS está diretamente ligada à Articulação de Entidades 

da Zona da Mata (AEZM, 1996), somando esforços e orientando principalmente o 

desenvolvimento sustentável na região. “A Articulação de Entidades da Zona da Mata ela 

surge em 1996 com o objetivo de discutir isso. Não só discutir, mas pensar alternativas de 

desenvolvimento que saíssem dessa disjuntiva, desse binômio capital-trabalho na zona da 

cana e usina” (Assessora Técnica do PRORURAL, 2011).   

“La CAMS surge con el objetivo de agrupar las experiencias agroecológicas y 

desarrollar acciones sociales colectivas para promocionar la Agroecologia a través de 

políticas públicas, entre otras formas de lucha social” (FIGUEIREDO, 2010, p. 146). A 

estrutura dessa rede congrega os agricultores da Mata Sul envolvidos com iniciativas 

agroecológicas, agricultores familiares assentados, organizações sociais em prol de um 

desenvolvimento rural de base sustentável para a região.  

Então existe basicamente - ou existiram - com mais intensidade três grandes 

Fóruns ligados à agroecologia nessa região: a CAMS – Comissão 

Agroecológica da Mata Sul que deu origem a RAMA – Rede de Agroecologia da 

Mata Atlântica, e a Articulação de Entidades na Zona da Mata que antigamente 

era Articulação de Entidades da Mata Sul, e passou também por um processo 

parecido com o da CAMS, na verdade anterior ao da CAMS. Transformou-se em 

Articulação de Entidades da Zona da Mata (...) há outra organização é a 

Recape, mas a Recape é de nível estadual a Rede de Comercialização 

Agroecológica do Estado de Pernambuco, (mas que enfim) ela mobilizou e tem 

mobilizado em alguma medida os agricultores e agricultoras agroecológicos da 

região (Assessora Técnica do PRORURAL, 2011). 

A presença dessas redes de articulação ou relações sociais na região favorece o 

processo de construção de territórios-redes, já que possibilita o desdobrar de novas 

territorialidades motivando e mobilizando atores e sujeitos sociais, assim tanto a 

agroecologia suscitou a criação de novas interações espaciais tanto quanto reforçou 

circuitos pré-existentes.   
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É importante ressaltar que a articulação dos atores e sujeitos sociais, como das 

próprias ONGs para formação de Fóruns na região partiu de objetivos específicos a partir 

de certa demanda dos agricultores familiares que trabalham com agroecologia na região. 

Entretanto, posteriormente, tais objetivos foram sendo ampliados. Nesse contexto de ação 

dos atores institucionais e sujeitos sociais a CAMS possuía como meta principal o 

fortalecimento do desenvolvimento de iniciativas agroecológicas na região, como também 

colaborar no processo de preparação desses sujeitos sociais para participação no Segundo 

Encontro Nacional de Agroecologia (II ENA) realizado em junho de 2006. A realização do 

II ENA foi considerada um marco histórico para o fortalecimento da agroecologia na 

região em apreço. Tratou-se de uma grande oportunidade para os atores e sujeitos sociais 

darem visibilidade aos seus trabalhos e experiências, além de haver possibilitado o 

estabelecimento de novos laços que fortaleceriam os processos de identificação coletiva e 

territorialidades alternativas. 

Em acréscimo, o evento conferiu oportunidade não apenas através da visibilidade, 

mas também da catalogação e publicação de diversas iniciativas agroecológicas. “Isso foi 

uma coisa fantástica, isso foi um grande avanço da agroecologia aqui e dar visibilidade 

para além das feiras de saberes e sabores que caracterizam os encontros da 

agroecologia” (Assessora Técnica do PRORURAL, 2011).  

Além da CAMS ter cumprido naquele momento seus objetivos, sua ação era pensar 

a agroecologia de forma sistematizada que tivesse perenidade na região e fosse além dos 

limites da Mata Sul. Assim, a comissão tinha uma preocupação também em articular as 

iniciativas agroecológicas da porção sul dessa região com sua parte norte. “Foi aí que a 

gente começou a pensar que agroecologia não era só Mata Sul e a CAMS tem outro 

detalhe importantíssimo. A CAMS tinha o nome de Comissão Agroecológica da Mata Sul, 

e a gente precisava sair dessa camisa de força que era a comissão” (Idem). Assim, foram 

integrados outros municípios que vinham desenvolvendo iniciativas agroecológicas na 

porção Norte da região.  

Com base no depoimento de uma das entrevistadas percebe-se que a estratégia era 

articular as iniciativas agroecológicas desenvolvidas em toda Zona Mata. Esses aspectos 

são importantes no desenvolvimento deste trabalho a partir do momento em que eles se 

configuram como novas territorialidades, muito embora seja dado foco a Mata Sul. Os 

processos de articulação entre vários sujeitos sociais adeptos das iniciativas agroecológicas 

fortalecem a base de todo o processo de identificação coletiva e territorializante com base 
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na agroecologia. “Se tiver o conhecimento da existência do outro agricultor no 

assentamento, na comunidade, no município e na região isso cria a possibilidade de 

articulação, de crescimento e de trocas” (Idem). Os agricultores permanecem articulados a 

partir do momento em que precisam do apoio e da motivação um do outro para re-

existirem pelo processo de desenvolvimento da agroecologia, não apenas nas etapas 

iniciais (transição), mas também nas demais etapas como fortalecimento da base das 

práticas agrícolas e comercialização.  

Com essa necessidade de maior articulação entre as iniciativas agroecológicas da 

Mata Sul com as da Mata Norte a CAMS se transformou na Rede Agroecológica da Mata 

Atlântica (RAMA) em 2008, sendo fortalecida pela expressividade dos movimentos de 

mulheres, além daqueles ligados à juventude. A criação dessa rede foi fundamental no 

sentido de fortalecer e dar visibilidade ao processo de capacitação para a construção do 

conhecimento agroecológico na região. Isto se processava através dos intercâmbios 

realizados entre agricultores por meio das trocas de saberes, da organização na 

comercialização, da participação nas feiras agroecológicas: “os protagonistas dessa rede 

eram os agricultores e são os agricultores, isso eu acho que era um princípio muito caro, 

já que muitas vezes a gente achava que a rede, a RAMA deixou de existir” (Assessora 

Técnica do PRORURAL, 2011). Essa “liga” entre os próprios agricultores gera 

territorializações a partir da sua identificação coletiva enquanto protagonistas de um 

processo de mudança não só agrícola, mas também social. 

Por outro lado, nos últimos oito anos as políticas de fortalecimento da agricultura 

familiar a nível nacional obtiveram grande avanço com o aumento dos recursos destinados 

à mesma. Essa ação tem dado visibilidade aos agricultores familiares como também 

aumentado à produção de alimentos para a Companhia Nacional de Abastecimento – 

CONAB. Nesse contexto, no campo da política de abastecimento se tem uma conquista 

significativa, isto é, assegurar que a reformulação na Política Nacional de Alimentação 

Escolar garanta que os estados e municípios comprem no mínimo 30% da produção 

familiar local.  

Para você ter uma ideia do que significa isso que o próprio processo ajuda as 

famílias a perceberem quando a gente vai elaborar o PAA que é o Programa de 

Aquisição de Alimentos para a família que produz de forma sustentável, 

ecológica ela tem 30% a mais no valor do produto (Entrevista com o 

Coordenador do Centro SABIÁ, 2011). 

Portanto, existe um princípio básico que norteia as ações das organizações 

anteriormente citadas, isto é, embora sejam bastante heterogêneas, existe centralidade na 



113 

 

dimensão da agroecologia. Entretanto, as práticas institucionais, os métodos, as 

ferramentas, a forma de abordagem se diferenciam de uma organização para outra, mas, no 

entanto o princípio básico do processo de construção do conhecimento agroecológico é a 

valorização do conhecimento dos agricultores e agricultoras. O desafio é articular o 

conhecimento técnico, acadêmico e científico num diálogo com esses sujeitos sociais.  

É diante desse processo histórico que vai sendo construída a história da 

agroecologia no estado. Através dessa conexão entre vários atores e sujeitos sociais que 

por meio da expressividade de suas ações, sejam elas na esfera institucional ou na prática 

cotidiana, contribuem para o fortalecimento e desenvolvimento das iniciativas 

agroecológicas em Pernambuco, mais especificamente na Mata Sul. É esta ação articulada 

que nos permite pensar geograficamente numa teia espacial que garante a re-existência de 

outras formas de agricultura: os territórios-rede da agroecologia em plena região de 

domínio da plantation de cana-de-açúcar. 
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CAPÍTULO IV 

O CENÁRIO EMPÍRICO PARA AS TERRITORIALIDADES ALTERNATIVAS NA MATA SUL: 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DOS ESTUDOS DE CASO INVESTIGADOS 

A re-significação da agroecologia numa perspectiva da ciência geográfica busca 

uma efetiva abordagem espacial a partir dos conceitos de território, territórios-rede, novas 

territorialidades e re-existência. O debate agroecológico acontece nas interfaces das 

diversas perspectivas do conhecimento científico e envolve também o saber local das 

comunidades tradicionais.  

Buscar-se-á neste capítulo evidenciar as condições geográficas que propiciam o 

surgimento e identificação dos sujeitos sociais vinculados as iniciativas agroecológicas, de 

sorte que se tornam elementos territorializantes alternativos ao sistema dominante. Isto é, 

os agricultores familiares organizados em bases agroecológicas na Mata Sul pernambucana 

estariam criando, através de uma identificação coletiva, territórios-rede capazes de se 

contrapor à monocultura. Ao mesmo tempo, a existência prévia de territorialidades 

alternativas ligadas aos (sindicatos, associações, ONGs, movimentos sociais) contribuiria 

para o entendimento do processo.  

É importante frisar, mais uma vez, que na geografia, o conceito de território assume 

grande relevância ao ser trabalhado na perspectiva do desenvolvimento territorial, da 

identidade territorial e cultural, na dinâmica dos atores sociais nos territórios-rede, nas 

várias abordagens e análises do espaço geográfico. Para Dematteis (2007), por exemplo, no 

território, há relações internas e externas: uma cidade se apresenta como rede ligada a 

outras cidades, configurando estruturas multiescalares formadas por redes de redes. Há 

níveis territoriais, escalas, recortes, coligados. E as redes são reais e virtuais, ao mesmo 

tempo. Reais, porque geram fluxos materiais através de estradas, ferrovias, portos e 

aeroportos. São virtuais, porque propiciam a articulação, apesar das distâncias que separam 

os lugares; são fluxos invisíveis, como o financeiro e o de imagens (SAQUET, 2007, p. 

106). 

Nesta tese defende-se que o conceito de território-rede permite elucidar os 

movimentos concretos e simbólicos que atuam na construção de territorialidades 

alternativas que garantem a re-existência da agricultura familiar de base agroecológica no 

cenário hegemônico da cana. A construção dessas redes pela sociedade civil organizada 

representa um poderoso recurso para articular, informar e fortalecer iniciativas, pois 
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permite uma maior integração entre espaços que estão aparentemente desconectados, mas 

possuem uma identidade coletiva.   

Realizar-se-á nos itens que se seguem um esboço da constituição geográfica (física 

e humana) das áreas eleitas para estes estudos de casos, passando em um segundo 

momento ao objetivo de averiguar a constituição dos territórios-rede de re-existência da 

agricultura familiar de base agroecológica na Mata Sul de Pernambuco. 

4.1 Assentamento Amaraji – Rio Formoso – PE.  

No decorrer da pesquisa, foram realizados vários trabalhos de campo e entrevistas 

com atores e sujeitos sociais. Como o universo de atores e o espaço geográfico privilegiado 

aqui tem uma dimensão bastante ampla optou-se por destacar apenas algumas das 

principais entrevistas. Um dos recortes desta investigação está localizado no município de 

Rio Formoso: trata-se do assentamento Amaraji, com uma área de 1.082 ha abrigando 92 

famílias, das quais 18 trabalham com princípios agroecológicos. Observe-se o mapa 09 a 

localização referente ao município, com destaque para uma das áreas do estudo de caso. 

Mapa 09 – Localização Geográfica da Área do Assentamento Amaraji  

 

Fonte: IBGE, 2009; INCRA, 2001. Design: Erison R. O. Barros. Org.: Robson Soares Brasileiro. 

Ainda em relação à localização geográfica do assentamento Amaraji é importante 

salientar que o mesmo está situado em uma área de relevo mais suave e com algumas 

variações de até 100 metros de altitude. Isso por estar mais próximo da região costeira da 

Mata Pernambucana.  

Observe-se na figura 02 a imagem de satélite que mostra a delimitação do 

perímetro da área do assentamento e sua cobertura vegetal, onde se podem perceber os 
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poucos resquícios de vegetação nativa, sobretudo mangues e matas ciliares dos pequenos 

afluentes do rio Formoso no extremo leste; nota-se ainda na porção sudoeste do 

assentamento importantes fragmentos de floresta enquanto que na maior parte da superfície 

o solo apresenta-se desnudo. 

Figura 02 – Imagem de Satélite do Assentamento Amaraji 

 

Fonte: Google Earth, 2012; INCRA, 2001. Design: Lucas Cavalcanti. Org.: Robson Soares Brasileiro. 

Complementando a imagem com o trabalho de campo pode-se afirmar que grande 

parte da área deste assentamento é cultivada com cana-de-açúcar, apresentando poucos 

resquícios de mata. Pode-se constatar enfim que praticamente todo o perímetro deste 

assentamento esta sem cobertura vegetal, e também sem a cana-de-açúcar, isso devido ao 

período em que o satélite tomou esta imagem, ou seja, em época da colheita da cana 

(novembro). Embora 18 famílias de agricultores trabalhem sob o cultivo de produtos 

agroecológicos, muitos ainda possuem cana em seus lotes.  

Nesta área destaca-se um dos territórios discutidos nesta pesquisa, isto é, a 

propriedade de um dos agricultores entrevistados durante os trabalhos de campo. Este 

sujeito social trabalhou durante muitos anos como Cabo de usina
28

 no engenho Amaraji, 

                                                           

28
 Trabalhador que exerce a função de controle do engenho e encarregado de fiscalizar e controlar a produção 

dos demais trabalhadores, isto é, medir e pesar a quantidade de cana cortada, dentre outras atividades 

hierarquicamente superiores. 
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atualmente assentamento Amaraji. Este agricultor iniciou o trabalho com agroecologia a 

partir de uma capacitação de sensibilização realizada pelo Centro SABIÁ na localidade. 

Hoje este procura através da assessoria técnica prestada pela ONG atrair outros 

agricultores da comunidade para o trabalho com agricultura familiar de base agroecológica. 

Em sua parcela encontram-se sistemas de produção do tipo agrofloresta onde se cultivam 

algumas espécies ditas “adubadeiras” (fornecem nutrientes ao solo) entre frutíferas e 

lavouras de ciclo curto. A trajetória social paradoxal deste agricultor é sintomática das 

dificuldades de uma transição agroecológica na região hegemonizada pela cana e pode ser 

ilustrativa de outros casos semelhantes. Assim ele analisa o seu passado: 

Antes de trabaia com agroecologia eu trabaiava com cana. Cana você sabe né? 

O patrão tem um engenho e tem 50, 60 trabaiador e, eles é fichado. Um tipo de 

uma pessoa que é agregado naquele trabaio. Você tem obrigação, como mora 

no terreno do patrão e é fichado com o patrão. O patrão que assume aquele 

povo e eles trabaia de sol a sol com o patrão. Então, a gente trabaiava tipo 

diarista e, ai eu plantava cana, roçava o mato, samiava o adubo, cambitava, e 

outros trabaiavam no trator, no caminhão e, ai chegou até a conclusão de o 

INCRA achar que esse engenho muia 35.000 tonelada de cana e passou a moer 

12, caiu de produção porque o homem inventou de botar aqui um tal de hotel e, 

num teve acesso mais a cana e foi viver de hotelajem e, ai caiu os dois. Caiu o 

hotel e caiu o lado da produção de cana (Agricultor do assentamento Amaraji, 

2011).   

Em seguida o entrevistado ressalta o momento em que Amaraji deixou de ser 

engenho de cana para tornar-se um assentamento de reforma agrária: 

Ai foi o grito da reforma agrária de 1997 e até hoje nois tamos ao lado da 

reforma agrária através do INCRA. Quando eu era cabo do engenho eu gostava, 

mai num é muito bom porque empregado num presta, mai eu tinha meu salário 

certo, aí eu trabaiava com a turma né de 50 a 60 pessoas mandado pelo patrão e 

eles me obedeciam poque era uma lei que vinha de dentro pra fora e a gente 

acreditava né! Hoje em dia eu não voltaria a trabaia com a cana-de-açúcar 

porque eu to mió do que tava com a cana-de-açúcar. Hoje eu tenho um sítio 

desse donde você tem o que comer (Idem).   

Nas palavras do agricultor nota-se que ele avalia como positivo o fato de que tinha 

um salário certo e um cargo de comando sobre os outros trabalhadores rurais na época da 

grande propriedade, porém não se ressente de ter mudado para se tornar um produtor 

familiar autônomo e não mais sujeitado aquela “lei que vinha de dentro”, ou seja, os 

comandos do patrão. O arremate é claro: “eu tô mio do que tava com a cana-de-açúcar” e 

“Hoje eu tenho um sítio desse donde você tem o que comer”. 

Segundo este agricultor todos os membros das famílias residentes no lote ajudam 

no trabalho agrícola no sítio, além de participarem de intercâmbios e visitas a outras 

parcelas e propriedades dentro da região ou em outros estados. Essa mobilidade e fluxo 

desses sujeitos sociais configuram a construção de redes de relações e informações que 
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estão sendo denominados nesta pesquisa de territórios-rede da agroecologia, por se tratar 

de uma territorialidade bastante específica e um processo de re-existência. Ainda em 

relação a este exemplo é ilustrativo apontar, como é comum na região, que os processos de 

re-significação dos sujeitos enquanto agricultores incluam diferentes trajetórias que 

englobam passagens pelo sistema de plantation. 

A produção no lote desse agricultor é direcionada para o cultivo de agrofloresta e 

de hortaliças orgânicas para o consumo familiar e comercialização nas feiras locais da 

cidade de Rio Formoso ou nos demais municípios vizinhos, geralmente Sirinhaém, por se 

tratar de um pólo de comercialização agroecológica na região em apreço. Em relação à 

venda das frutas produzidas na agrofloresta, geralmente se processa sob a forma de polpas 

congeladas. A agrofloresta na propriedade analisada possui uma grande diversificação em 

termos de espécies vegetais frutíferas: coco, banana, graviola, acerola, manga, caju, jaca, 

laranja, limão, abacate dentre outras. Observe-se nas fotos 01 e 02 o armazenamento de 

polpas e a agrofloresta no sítio do agricultor entrevistado. 

Foto 01 – Armazenamento de polpas. Lote de 

agricultor do assentamento Amaraji – município de 

Rio Formoso – PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2011. 

Foto 02 – Agroflorestal no lote de agricultor do 

assentamento Amaraji – PE. 

 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2010. 

 

Na foto 01 pode-se observar uma das formas de agregar valor ao produto, isto é, o 

beneficiamento das frutas em polpas congeladas. Essa estratégia evita o desperdício de 

algumas frutas principalmente nos períodos de safra onde a quantidade no mercado está em 

alta, o que barateia o preço das frutas e, muitas vezes faz com que o agricultor retorne para 

casa com parte da produção. Sendo assim, o congelamento das frutas em polpa evita 

prejuízos e agrega valor ao trabalho do agricultor, já que no período de entressafra não se 

encontra determinadas frutas no mercado consumidor, porém é possível encontrá-las em 

forma de polpa. Essa ação possibilita ao agricultor uma renda continua durante todo o ano, 

já que as polpas são processadas e armazenadas no freezer. Nesse sentido sempre se tem 
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disponível este produto para ser comercializado nas feiras agroecológicas e para o próprio 

consumo familiar.   

A foto 02 retrata um aspecto do sistema de agrofloresta em lote de agricultor no 

assentamento Amaraji. Devido ao porte de suas espécies vegetais constata-se que este já 

possui quase 10 anos, tempo mínimo para algumas espécies frutíferas começarem a 

produzir, contribuindo na renda familiar do agricultor. No trabalho com agroecologia na 

propriedade as mulheres ficam encarregadas de beneficiar os produtos, enquanto os 

homens se dedicam ao cultivo; entretanto quando necessário às assentadas também ajudam 

nas atividades agrícolas entre outras funções. Segundo o agricultor entrevistado, para os 

produtores agroecológicos que trabalham com agroflorestas, é fundamental ter um método 

de armazenamento para polpas, pois assim garantem renda mesmo no período da 

entressafra. Sobre a divisão do trabalho por gênero e o cotidiano da produção afirma: 

Dona Maria trabaia com bolo, tapioca, manuê, com polpa de todo tipo de fruta 

e, aí que leva a gente a acreditar mais no trabaio com a agroecologia, 

entendeu? Então, é isso que nois sempre acredita. Às vezes tem gente que não 

tem o preparo certo pra trabaiar com a polpa puque tem que ter a despolpadeira 

é trabaiar com ela (Agricultor do assentamento Amaragi, 2011). 

Evidencia-se nessa passagem o quanto é importante o trabalho das mulheres com 

receitas e produtos feitos com mandioca e frutas. Prossegue o entrevistado revelando a 

importância da comercialização:  

Tem que ter um trabaio mais bem adequado, mai a gente vem negociando né! 

Tem uma entrega em Sirinhaém, só em Sirinhaém puque Rio Formoso a gente 

não gosta muito não, é só em Sirinhaém. A gente negociava os produtos da 

agroecologia em Palmares e Rio Formoso dia de quarta feira e dia de sábado 

em Palmares. Foi tempo que deu aquela cheia pesada e acabou-se com a metade 

da feira de Palmares e a gente ficou sem local. Então, a gente ta achando que ta 

dando certo! Mai tudo isso foi sussurado pelo SABIÁ. A gente tinha pé mai não 

andava, que nem santo de barro. Então através, desse convênio com o SABIÁ foi 

que deu uns passozinhos a jeito (Idem). 

O depoimento é revelador do papel crucial do mediador representado pelo Centro 

SABIÁ para o estabelecimento das redes de comércio; quando ele afirma satisfeito que o 

trabalho esta dando certo admite logo em seguida à importância da ONG, pois “tudo isso 

foi sussurrado pelo SABIÁ. A gente tinha pé mai não andava, que nem santo de barro”. 

Em parte da propriedade existe uma área destinada à produção e reprodução de 

espécies nativas com o objetivo de fornecer mudas para agricultores que desejarem aderir à 

agricultura familiar de base agroecológica, bem como para serem utilizadas em processo 

de reflorestamento com espécies nativas da região. Isto se torna um destaque para o 

assentamento Amaraji, referência em agroecologia no município e nó geográfico de 
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difusão da biodiversidade nativa. A referida área, como mencionado pelo depoente, recebe 

apoio do Centro SABIÁ que presta assessoria técnica aos agricultores da localidade: 

“através, desse convênio com o SABIÁ foi que deu uns passozinhos ajeito”.  

O caso é exemplar, porém existem outras situações. Observe-se nas fotos 03 e 04 

algumas propriedades sob o manejo agroecológico no citado assentamento. 

Foto 03 – Horta agroecológica – em lote de 

agricultor no assentamento Amaraji - Rio 

Formoso – PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, novembro/2010. 

Foto 04 – Mandala agroecológica – em lote de 

agricultor do assentamento Amaraji - Rio 

Formoso – PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, novembro/2010. 

 

A foto 03 retrata um sistema de horticultura orgânica. Observe-se que ao fundo da 

fotografia tem-se a imagem de um SAF. Essa associação de horticultura orgânica com o 

SAF faz parte do processo de transição da agricultura convencional para a agricultura 

familiar de base agroecológica, pois as espécies frutíferas possuem um ciclo de produção 

mais longo e dependem das estações do ano, o que dificultaria à adesão do agricultor a este 

tipo de agricultura. Soma-se a este empecilho a pequena disponibilidade de crédito para a 

agricultura familiar de base agroecológica. Nesse caso, a horticultura orgânica fornece 

renda permanente e rápida ao agricultor, pois possui um ciclo curto de produção. 

Entretanto esse tipo de plantio tem algumas desvantagens, pois necessita de cuidados 

diários e intensivos, ocupando o agricultor na maior parte do tempo, além de consumir 

grande quantidade de água, o que seria inviável para alguns lotes com menor acesso a água 

(riachos e cacimbas). 

Na foto 04 se pode observar em outro lote um plantio de horticultura orgânica sob o 

sistema de mandala.  Como constatado na referida foto essa prática agrícola é desenvolvida 

em forma de círculos respeitando os princípios da natureza, integrando espécies vegetais e 

animais, proporcionando maior equilíbrio ambiental e menor índice de parasitas. Além do 

preparo da estrutura o agricultor que aderir a esse sistema de cultivo recebe também 

algumas instruções de base filosófica com o objetivo de otimizar a produção e manter o 
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equilíbrio do ambiente. Na foto mostrada o processo de horticultura orgânica ainda esta em 

fase inicial, pois se trata de um projeto do IPA no referido assentamento.  

Estas iniciativas abrem espaços para novas formas de se pensar os territórios, as 

identidades e representações simbólicas e culturais em áreas da plantation canavieira na 

Mata Sul. Nesse sentido, considera-se aqui essas áreas como sendo uma importante via 

para o desenvolvimento de políticas agrícolas mais direcionadas e eficazes ao produtor 

familiar.  

No processo de desenvolvimento de inovação na agricultura familiar, 

principalmente na área em apreço, observa-se que as transformações que estão sendo 

apropriadas pelas unidades de produção familiar apontam para uma possível remodelação 

nas relações sócio-territoriais e das atividades agrícolas de agricultores familiares; essa 

caracterização múltipla das inovações muitas vezes não é incorporada pela maior parte dos 

agricultores, pois: 

Os estudos confirmam a existência de atividades de produção e de intercâmbio 

de conhecimentos entre produtores, de observação mútua e de diálogo técnico, 

com algumas variantes de uma microrregião a outra. (...) As redes de diálogos 

técnicos passam, geralmente, por agricultores inovadores considerados ou 

competentes ou malucos pelos vizinhos (SABOURIN, 2002, p. 185). 

Tanto é que em Amaraji das 92 famílias assentadas apenas cerca de ¹/5 aderiram a 

um processo de agricultura diferenciada. Estas justificativas são relevantes para uma 

análise mais refinada da configuração dos territórios-rede contemplados com iniciativas 

agroecológicas.  Haja vista que existe a construção do discurso da não viabilidade em se 

trabalhar com práticas “ecologicamente corretas” em propriedades familiares.  

Lembrando que este discurso é construído em parte pelos próprios agricultores que 

criam uma rejeição ao desenvolvimento de uma agricultura familiar de base agroecológica. 

Nessa análise, percebe-se que os agricultores estão mais direcionados para resultados 

rápidos e retorno financeiro imediato. Ainda neste contexto sobressai o processo de 

formação e transição que leva certo tempo, fato que desestimula muitos agricultores a se 

engajarem no movimento por uma agricultura familiar de base agroecológica.  

A importância de um maior entendimento desse processo é primordial para 

compreender os fluxos dos atores e sujeitos sociais que estão inseridos nessas conexões 

territoriais a nível local-regional-nacional. A maior preocupação dos atores sociais neste 

processo é com a segurança alimentar, preservação ambiental, articulação dos agricultores 

familiares, participação nos processos de inovação, diversificação, mas, acima de tudo, 

reconhecimento e fortalecimento da agricultura familiar que se re-inventa a partir de novas 
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ações que vão sendo apropriadas pelos atores locais e implementadas nos territórios com 

iniciativas agroecológicas. Este será aprofundado no capítulo cinco. 

A partir do contexto acima, constatou-se que as iniciativas agroecológicas nos lotes 

dos agricultores familiares são desenvolvidas mediante processos coletivos que geram 

identidades comuns. Isto é, a afinidade por se inserirem ou não em um processo de re-

existência que ajude-os a superar não apenas as dificuldades de ordem espacial, mas acima 

de tudo, os entraves encontrados muitas vezes dentro do próprio lote.  

Devem-se somar às características anteriormente discutidas as dificuldades que 

podem sobressair-se desde os aspectos relacionados à fertilidade do solo até a estrutura 

topográfica do terreno. Nesse caso, observe-se no mapa 10 o Modelo Digital de Elevação 

da área, tendo por objetivo traçar um quadro das dificuldades estruturais enfrentadas pelos 

agricultores familiares no momento de se repensar possibilidades para não se deixar 

cooptar pelo sistema vigente.  

A partir da construção do MDE exposto a seguir se pode identificar com certa 

precisão dentro do assentamento as dificuldade em termos topográficos enfrentadas pelos 

agricultores familiares. Percebe-se no referido mapa 10 e na figura 03 que o perfil 

topográfico do assentamento possui uma variabilidade altimétrica em torno de 20 metros 

no seu ponto mais baixo e 100 metros de altitude no seu ponto mais elevado. Essa variação 

altimétrica na área estudada é típica dos relevos dos mares de morro predominante na 

região, principalmente em áreas mais próximas do litoral, caso do assentamento.  

Entretanto, nas duas outras áreas de assentamentos aqui investigadas no município 

de Ribeirão, verificar-se-á uma variação altimétrica bem mais elevada. Voltar-se-á com 

mais detalhes sobre este assunto nos tópicos referentes aos assentamentos Águas Claras e 

Serrinha.   
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Mapa 10 – Modelo Digital de Elevação Para o Assentamento Amaraji – Rio 

Formoso – PE 

 

Org.: Robson Soares Brasileiro, 2012. INCRA, 2001. 

Figura 03 – Perfil de Modelo Digital de Elevação Para o Assentamento Amaraji 

   

  Fonte: SRTM/TOPODATA/INCRA, (2001). Design: Lucas Costa de Souza Cavalcanti.  Org.: Robson 

Soares Brasileiro, 2012. 
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Voltando à análise do MDE de Amaraji, e cruzando as informações com a imagem 

de satélite anteriormente mostrada, pode-se identificar que as áreas de altitude mais 

elevadas estão cobertas com importantes resquícios de Mata Atlântica (provavelmente área 

de preservação ambiental do assentamento) e parcelas de agricultura familiar com 

iniciativas agroecológicas ou não. Em muitos topos, mesmo nos mais íngremes, verifica-se 

o cultivo da cana e rugosidades da monocultura, como estradas para colheita da cana. Há 

ainda agricultura de subsistência e resquícios de mata secundária (capoeiras).  

A partir do trabalho de campo e da produção dos referidos materiais técnicos, 

verificou-se que esses espaços de re-existência têm nas características físicas da região 

(especificamente aqui a topografia) alguns empecilhos para a formação de territórios-rede 

da agroecologia, uma vez que o território tem nas suas bases físicas as relações de poder 

que permeiam os sujeitos e atores sociais envolvidos com territorialidades distintas. Pois 

durante as entrevistas, muitas vezes ficou nítido o desânimo de alguns agricultores em 

relação à declividade de suas parcelas. Entretanto essas dificuldades vão sendo superadas 

com a presença e apoio dos atores sociais presentes na região que indicam por exemplo: 

nas áreas mais íngremes o estabelecimento de agroflorestas, ficando as partes mais planas 

para o desenvolvimento de horticulturas. 

 4.2 Assentamento Engenho Conceição e Quilebas - Município de Sirinhaém (PE).  

Outro recorte da pesquisa é representado pelo assentamento Engenho Conceição e 

Quilebas, localizado no município de Sirinhaém, onde foram visitadas várias famílias de 

agricultores e agricultoras que trabalham com sistemas agroflorestais. A maior parte dos 

assentados neste engenho foram prestadores de serviços ou trabalhadores assalariados em 

atividades relacionadas ao setor canavieiro. A conversão aos sistemas agroflorestais na 

localidade processou-se a partir do final da década de 1990 através de ações desenvolvidas 

pelo Centro SABIÁ, pelo Programa de Incentivo ao Setor Agropecuário para a Geração de 

Trabalho e Renda (PRORENDA) e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 

Todos esses atores institucionais são importantes para compreensão das redes 

territorializantes que asseguram à re-existência da produção familiar.  

De acordo com o ITERPE o referido assentamento possui uma área total de 1.350ha 

distribuída entre 32 famílias. Deste total, apenas 16 trabalham à partir dos princípios 

agroecológicos; as demais se utilizam dos sistemas convencionais para produção de 

subsistência direcionada ao consumo familiar e comercialização ou cultivo de cana para as 
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usinas na região. Observe-se no mapa 11 a localização geográfica do engenho no 

município de Sirinhaém
29

:  

Mapa 11 – Localização Geográfica do Engenho Conceição e Quilebas 

  

 Fonte: SUDENE, 1984. Org.: Robson Soares Brasileiro. 

Neste assentamento os entrevistados ressaltaram o papel da Associação dos 

Produtores Rurais dos Engenhos Conceição e São José (ASCONSAJ) que tem como um 

dos seus objetivos a promoção de intercâmbios para troca de saberes, comercialização da 

produção e divulgação das iniciativas com agroecologia. Isto também representa um 

elemento da formação das redes territorializantes aqui discutidas. Nesta área a produção de 

frutas é à base da renda das famílias. Estas, as hortaliças e produtos da lavoura de 

subsistência são comercializadas diretamente na Feira dos Produtores Agroecológicos de 

Sirinhaém (FEPAS) criada em 2001.  

Durante entrevista com uma agricultora que comercializa na feira agroecológica do 

município obteve-se o seguinte depoimento: 

Antes de criar a feira agroecológicas em Sirinhaém nós visitamos várias feiras 

agroecológicas no Recife em contato com o Centro SABIÁ. O apoio do Centro 

SABIÁ foi importantíssimo na criação da feira agroecológica aqui em 

Sirinhaém. Hoje já fazem nove anos da criação da feira e já temos 7 barracas. 

Já tem mais famílias querendo entrar na feira, mas por enquanto não dá, pois 

requer todo um acompanhamento e seguir o estatuto. A nossa forma de 

organização chamou a atenção do público (Agricultora do Assentamento 

Engenho Conceição, 2010). 

                                                           

29
 Para a referida área não foi possível à análise através de imagens de satélite devido a grande nebulosidade 

bloqueando a superfície estudada. 
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Confirma-se, mais uma vez, como no caso do assentamento Amaraji, o papel do 

Centro SABIÁ que juntamente com a ASCONSAJ induziu a geração de territorialidades 

visando o empoderamento dos agricultores familiares. A solidariedade, a organização e o 

processo de identificação coletiva ficam explicitados na fala da depoente: “A nossa forma 

de organização chamou a atenção do público”; atenção esta que também interpelou outros 

agricultores, despertando seu interesse em integrar a rede: “Já tem mais famílias querendo 

entrar na feira, mas por enquanto não dá, pois requer todo um acompanhamento e seguir 

o estatuto”. 

Das 16 famílias visitadas no Assentamento Engenho Conceição e Quilebas prioriza-

se aqui a parcela de um dos agricultores mais antigos em termos de trabalho com 

agroecologia. Essa opção foi devido ao desenvolvimento das iniciativas bem sucedidas 

com agroecologia em sua parcela. Dos 41 hectares do seu lote 20,5ha (50%) está 

preservado com espécies de plantas da Mata Atlântica. O referido agricultor foi trabalhador 

diarista para as usina de cana da região durante muitos anos.  

Através do projeto de reforma agrária do governo federal adquiriu sua parcela de 

terra onde procura trabalhar utilizando os princípios agroecológicos. A partir da 

sensibilização e apoio do Centro SABIÁ esse agricultor iniciou em 1999 um sistema 

agroflorestal em uma área de solo com pouca fertilidade. Nas dependências do seu lote 

encontra-se ainda a instalação de uma pequena agroindústria coletiva para fabricação de 

rapadura e açúcar orgânico. Há ainda outra agroindústria para beneficiamento de polpas de 

frutas da coletividade que está sendo construída. Observe-se nas fotos 05 e 06 alguns 

espaços da propriedade do agricultor entrevistado. 

Foto 05 - Agroindústria de rapadura orgânica. Em 

lote de agricultor no Assentamento Engenho 

Conceição e Quilebas - Sirinhaém – PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2009. 

Foto 06 – Sistema de Produção Agroflorestal de 

Base Agroecológica. Lote de Agricultor no 

Engenho Conceição e Quilebas - Sirinhaém – PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2009. 
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Na foto 05 observam-se equipamentos para beneficiamento de cana-de-açúcar 

orgânica. Este espaço tem um significado importante para os agricultores que trabalham 

com agroecologia, pois esta unidade permite que além de frutas, verduras e hortaliças os 

agricultores cultivem também pequenas parcelas com cana em seus lotes. A princípio isso 

poderia parecer uma contradição, já que, a maior parte desses agricultores, quando 

desterritorializados da posse da terra, se submetiam ao serviço como diaristas nos canaviais 

das usinas na região.  

Entretanto, a lógica do cultivo de cana em parcelas de alguns agricultores com 

iniciativas agroecológicas não é o mercado capitalizado, isto é, vender a produção para as 

usinas locais, mas muito pelo contrário, essa prática no assentamento visa beneficiar a cana 

orgânica transformando-a em rapadura para ser vendida na feira agroecológica da cidade. 

Nesse caso, a lógica da comercialização é diferenciada, pois agrega valor econômico e 

cultural ao produto e o nicho de mercado possibilita um diálogo diferenciado com o 

consumidor no ato da comercialização. Trata-se de uma iniciativa dos agricultores 

familiares e seus mediadores que engendra um processo de identificação coletiva e o 

surgimento de redes territorializantes. 

A fotografia 06 destaca uma visita à agrofloresta do referido agricultor, onde pode 

ser constatada a associação de algumas espécies frutíferas com plantas nativas da região, 

bem como, o manejo efetuado pelo agricultor para possibilitar a consorciação de outras 

culturas no sistema agroflorestal. Durante a caminhada realizada no trabalho de campo, se 

pode perceber que a sensação térmica dentro da agrofloresta é bem diferente a do “mar de 

cana” que predomina na região. Soma-se a esses detalhes a presença de espécies nativas da 

fauna como animais de pequeno porte e principalmente as aves que tornam o ambiente 

mais agradável ainda com a sonoridade dos seus mais variados cantos.  

Depois de 11 anos este agricultor já colhe os frutos positivos do seu investimento. 

A experiência estimulou outros agricultores do assentamento a trabalharem dentro dos 

princípios agroecológicos (processos de identificação coletiva). A partir desses resultados 

foram promovidos vários cursos de capacitações apoiados por instituições de assessoria 

técnica como o Centro SABIÁ, além do envolvimento das mulheres no processo produtivo 

através do beneficiamento e da comercialização dos produtos.  

Essa vertente só foi possível com a realização e participação das mulheres nos 

inúmeros cursos de capacitação e intercâmbios, com o objetivo de potencializar o 

aproveitamento da produção através da transformação do produto in natura em polpas de 

fruta, doces, bolo, pães, licores dentre outros.  
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O referido agricultor faz parte do corpo administrativo da ASCONSAJ. Uma das 

ações desta associação foi ter pleiteado o apoio da prefeitura do município de Sirinhaém 

através da disponibilização de veículo para transporte da produção agroecológica dos 

agricultores. Tal ação tem fortalecido a permanência da feira na cidade, a comercialização 

de rapaduras orgânicas via Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) para as 

escolas da região e o engajamento de jovens e agricultores em outros espaços de debates e 

discussão da construção do conhecimento na região através da articulação com a CAMS.  

Atualmente o assentamento é um centro multiplicador das iniciativas com agroecologia na 

região, assim sendo trata-se de um nó importante na trama de relações que dão suporte às 

estratégias de re-existência dos pequenos produtores na Mata Sul. 

Nesse contexto as iniciativas agroecológicas desenvolvidas nos assentamentos 

estudados são exemplos de ações que vêm sendo traçadas no intuito de fortalecer a 

agricultura familiar na região. Além disso, o assentamento Engenho Conceição e Quilebas 

como o Amaraji analisado no item anterior são frutos do processo de reforma agrária na 

região, porém com estratégias agrícolas diferenciadas. 

Neste sentido, observe-se nas fotos: 07 e 08 algumas práticas desenvolvidas no 

assentamento. Em Conceição e Quilebas pode-se observar através das imagens uma 

experiência utilizando-se a técnica da mandala e outra de produção de mudas nativas da 

região para projetos de reflorestamento e implantação de agroflorestas.  Portanto de 

diferentes maneiras os 16 agricultores que optaram por práticas agrícolas diferenciadas 

trabalham com agricultura orgânica ou agrofloresta.  

Foto 07 – Produção agroecológica sob técnica da 

Mandala. Lote de agricultor no Engenho 

Conceição e Quilebas – município de Sirinhaém – 

PE, novembro/2010. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro. 

Foto 08 – Sementeira para produção de mudas de 

espécies nativa da região. Em Lote de Agricultor 

no Engenho Conceição e Quilebas – município 

de Sirinhaém – PE, novembro/2010. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro. 
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Como mencionado anteriormente à foto 07 apresenta um sistema de horticultura 

orgânica utilizando-se a técnica da mandala, já descrita anteriormente na apresentação da 

foto 04, entretanto neste caso o sistema já encontra-se totalmente construído e em fase de 

produção. Como pode-se observar existe a integração das hortaliças, galinheiro e sistemas 

de irrigação.  

A fotografia 08 mostra visita da equipe do Laboratório de Estudos Sobre Espaço, 

Cultura e Política (LECgeo) ao mudário na referida propriedade. Este lugar tem um 

significado importante, pois além de produzir mudas de espécies nativas e frutíferas para 

composição de SAF, ele também é destinado à produção de plantas para sistemas de 

reflorestamento na região, bem como para doações a agricultores familiares que desejam se 

inserir em uma agricultura familiar de base agroecológica. Percebe-se que a lógica do 

agricultor que adere ao trabalho com o SAF não é apenas a produção de frutas ou polpas, 

mas também a preocupação sócio-ambiental da região integrando-se a uma rede 

territorializante da agricultura familiar de base agroecológica diversificada.  

A partir das observações empíricas e dos dados coletados foi construído o Modelo 

Digital de Elevação desta área. Observe-se no mapa 12 e na figura 04 o referido material 

para o assentamento engenho Conceição e Quilebas: 

Mapa 12 – Modelo Digital de Elevação Para o Engenho Conceição e Quilebas – 

Sirinhaém - PE 

 

       Org.: Robson Soares Brasileiro, 2012. 
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Figura 04 – Perfil de Modelo Digital de Elevação Para o Assentamento Amaraji 

        
        Fonte: SRTM/TOPODATA, Dados de Campo (2012). Design: Lucas Costa de Souza Cavalcanti.  

Org.: Robson Soares Brasileiro, 2012. 

 

Assim, como o assentamento Amaraji o engenho Conceição e Quilebas possui uma 

variação altimétrica que oscila entre 26 metros nos seus vales mais baixos a pouco mais de 

100 metros de altitude nos topos mais elevados, além de geograficamente estar também 

próximo do litoral.  

Na elaboração do MDE para este assentamento não foi possível delimitar com 

precisão o perímetro da sua área, pois o setor de cartografia do INCRA/PE onde o imóvel 

encontra-se cadastrado ainda não dispõe do referido arquivo digitalizado ou impresso 

georreferenciado, fato este que impossibilitou a sobreposição das áreas como mencionado 

anteriormente no capitulo 1 desta tese. Para contornar essa dificuldade produziu-se o MDE 

por amostragem, isto é, coletou-se pontos com GPS (Garmim) em partes distintas do 

território do assentamento e depois realizaram-se as devidas sobreposições.  

A partir dessa técnica gerou-se o MDE no qual pode ser verificado que grande 

porção desta área possui baixa altitude, porém como expressivas declividades. Constata-se 

que no quadro geral do município as áreas mais planas situam-se na porção leste mais 

próximo da costa, enquanto que em sua metade oeste e noroeste ficam os terrenos mais 

declivosos. Não por acaso a localização das terras de reforma agrária acaba ficando em 

terrenos com as maiores restrições topográficas. Mesmo que as elevações não sejam tão 

fortes os agricultores terão certas limitações principalmente quanto a erosão.  
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No referido assentamento as dificuldades estruturais existem principalmente em 

relação à distância da sede municipal para o engenho, em media são 12 km. Somam-se a 

isso as estradas carroçáveis em péssimas condições de uso, principalmente no período do 

inverno, isso devido aos solos argilosos e ao relevo mamelonar. Esses obstáculos 

dificultam o fortalecimento dos territórios-rede da agroecologia, uma vez que, para se ter 

acesso aos “nós” das redes (os intercâmbios econômicos) os sujeitos sociais têm antes de 

tudo que superar esses entraves estruturais. Como dito anteriormente em determinadas 

ocasiões essa situação dificulta a organização espacial dos sujeitos e atores sociais que 

atuam na região.  

4.3 Assentamento Serrinha – Município de Ribeirão – PE.  

Este assentamento é delimitado por uma área equivalente a 838ha, entretanto 132ha 

foram distribuídos aos antigos posseiros, restando 733ha para serem divididos entre 116 

famílias em parcelas de 5ha. Sendo reservado ainda 3ha para obras sociais e 28ha para área 

de reserva legal. Este projeto de assentamento tem um diferencial em relação aos demais, 

isto é, foi viabilizado pelo Instituto de Terra de Pernambuco (ITERPE) antigo Fundo de 

Terras de Pernambuco (FUNTEPE). Observe-se o mapa 13 de localização do assentamento 

Serrinha:  

Mapa 13 – Localização Geográfica do Assentamento Serrinha 

  

Fonte: ZAPE, 2001; FUNTEPE, 2007. Design: Lucas Costa de S. Cavalcanti. Org.: Robson Soares 

Brasileiro. 

Do total acima mencionado apenas sete propriedades (6%) possuem sistema de 

cultivo agroflorestal. Das famílias que trabalham com agroecologia destaca-se aqui a 

experiência mais antiga, de um dos agricultores pioneiros no desenvolvimento de 
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atividades agroecológicas na localidade. Para ilustrar com maior riqueza de detalhes a área 

do referido assentamento mostra-se a figura 05 uma imagem de satélite com a delimitação 

geográfica do mesmo. 

     Figura 05 – Imagem de Satélite do Perímetro da Área do Assentamento Serrinha 

     

    Fonte: Google Earth, 2012; FUNTEPE, (2007). Design: Lucas Costa de S. Cavalcanti. Org.: Robson   

Soares Brasileiro. 

Juntamente com o trabalho de campo a referida imagem possibilita constatar que 

apesar de apenas 07 famílias de agricultores desenvolverem iniciativas agroecológicas em 

seus lotes ou parcelas, porém grande parte do território do assentamento ainda é coberta 

com o monocultivo da cana-de-açúcar. Essas características podem ser um empecilho a 

mais para outros agricultores se inserirem em uma agricultura diferenciada na região. Pois, 

verifica-se que a cana ainda continua arraigada na mentalidade de muitos desses 

produtores. Observa-se na figura 05 que as poucas áreas remanescentes de Mata Atlântica 

encontram-se geralmente em relevos mais movimentados.  

Entretanto no MDE, mapa 14 e na figura 06 será possível observar que grande parte 

deste assentamento está localizada nos primeiros degraus da Borborema. A própria 

toponímia do lugar é significativa a este respeito: Serrinha. As altitudes variam entre 99m e 

cerca de 400m, evidenciando uma área que já pode ser classificada como montanhosa. De 

fato a porção oeste do município de Ribeirão já se encontra em plena transição entre a 

planície litorânea e a Borborema. Provavelmente o assentamento Serrinha, dentre os 

estudados, é aquele que apresenta as mais fortes restrições em relação à declividade do 

terreno e risco de erosão.  
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Mapa 14 – Modelo Digital de Elevação Para o Assentamento Serrinha – 

Ribeirão – PE 

                 

Org.: Robson Soares Brasileiro, 2012, FUNTEPE (2007). 

   Figura 06 – Perfil de Modelo Digital de Elevação Para o Assentamento Serrinha 

 

Fonte: SRTM/TOPODATA/FUNTEPE, (2007). Design: Lucas Costa de Souza Cavalcanti.  
Org.: Robson Soares Brasileiro, 2012. 
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A partir do exposto acima foi possível constituir elementos teóricos e empíricos para 

elaboração do MDE do assentamento Serrinha. Tanto esta área quanto o assentamento 

Águas Claras que será dissertado mais adiante neste trabalho, apresentam características 

físicas (em termos de relevo) bastante distintas das duas primeiras áreas desta pesquisa.  

Analisando o referido MDE para o assentamento em questão, verifica-se um 

diferencial altimétrico bastante considerável em relação às áreas de assentamento 

estudadas mais próximas do litoral, onde a variação de altitude chega no máximo a 100 

metros. Já no perímetro do assentamento Serrinha, o diferencial chega a 300m. Essa 

disparidade em termos altimétricos entre os assentamentos mais próximos do litoral e as 

áreas de assentamentos mais ao interior da Mata Pernambucana, ocorre devido ao fato 

desses territórios estarem localizados geograficamente nos primeiros degraus do Planalto 

da Borborema.  

Essas características físicas dificultam o trabalho dos agricultores devido aos perfis 

topográficos dos lotes e acesso às estradas para escoamento de sua produção. Além do 

fator mencionado vale ressaltar aqui que em anos atípicos de índices pluviométricos na 

região ocorre uma perda muito significativa da camada fértil do solo. Observe-se nas fotos 

09 e 10 um processo de erosão pluvial do solo durante a cheia de 2010: 

Foto 09 – Erosão Pluvial. Assentamento Serrinha 

– Ribeirão – PE. 

 
Fonte: Girlan Cândido da Silva, 2010. 

Foto 10 – Distrito Caxangá no municiípio de 

Ribeirão – PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2010. 

 

As fotos 09 e 10 foram tomadas durante a grande enchente de 2010, que assolou 

vários municípios da região. A foto 09 mostra a erosão pluvial do solo através do processo 

de lixiviação e transporte de material em suspensão, o qual consiste na retirada da camada 

superficial fértil do solo através do escoamento brusco da água. Isso ocorre nessa área 

devido à retirada da sua cobertura florestal original (Mata Atlântica) para o plantio da 

cana-de-açúcar. Como o solo da área do assentamento é um Argissolo Vermelho-Amarelo 

e Argissolo Amarelo isso facilita a desagregação das partículas férteis e da camada de 
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húmus, principalmente em consequências de altos índices pluviométricas. As dificuldades 

de lavouras em tal ambiente são apontadas pelo geógrafo Aziz Ab‟Saber: 

O domínio dos mares de morro é o meio físico mais complexo e difícil do país 

em relação às construções e ações humanas. Aí, mercê das condições que vimos 

de expor, tanto é difícil o encontro de sítios urbanizáveis (Ab‟ Saber, 1957) – 

salvo para o caso das zonas colinosas das bacias de compartimentos de planalto – 

como igualmente difícil é a abertura de estradas e sua conveniente conservação. 

Por outro lado, é a região sujeita aos mais fortes processos de erosão e de 

movimentos coletivos de solos de todo o território brasileiro, haja vista o caso 

das catastróficas ações de enxurradas e escorregamentos de solos que 

frequentemente – e de modo espasmódico – têm afetado as áreas urbanas de 

algumas grandes aglomerações humanas brasileiras localizadas em morros ou 

por entre morros [...] (AB‟ SABER, 2003, p. 62). 

 

Pelo fato dessa área apresentar elevados índices pluviométricos em anos atípicos de 

chuvas intensas isso colabora para a ocorrência de outro problema, ou seja, a água que 

desce dos topos mais elevados escorre para as partes mais baixas ocasionando 

consequentemente o alagamento de áreas urbanas e rurais como demonstra a foto 10. 

Nesse caso as áreas de SAFs caso fosse praticados de modo mais ampliado ajudariam a 

minimizar esse tipo de problema. Já que haveria mais espaços de agroflorestas com plantas 

de porte grande onde as suas raízes têm maior poder de penetração no solo, ajudando assim 

a mantê-lo agregado, principalmente em ocasiões como estas.  

Mesmo tendo que enfrentar essa limitação e eventos climáticos extremos, o 

pioneirismo da experimentação agroflorestal no sítio do agricultor tomado como exemplo 

teve início em finais da década de 1990 através do desenvolvimento de um projeto do 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) em parceria com o 

Centro SABIÁ. Como ele rememora: 

A agroecologia entrou na minha vida através de um programa de alfabetização 

que teve aqui no assentamento. Eu era coordenador de um movimento social o 

MT que hoje é MTL e através desse movimento eu consegui trazer o estudo para 

Serrinha porque Serrinha tinha um índice de analfabetismo muito grande aqui 

no assentamento. E, eu como era coordenador daqui e tinha algumas famílias 

que o movimento dava assistência eu pedi para o movimento fazer esse projeto o 

movimento fez e, esse projeto passou mais de um ano para ser aprovado. 

Quando saiu o crédito o movimento disse: o credito saiu para tocar a escola, o 

ensinamento no assentamento (Agricultor do Assentamento Serrinha, 2011).  

É interessante apontar a especificidade de Serrinha quanto à luta por educação 

formal. Esta reivindicação acabou suscitando outras demandas como relata o entrevistado: 

Aí, acharam de bem não trazer só ensinamento, foi quando o movimento juntou-

se com o SABIA, que eu não conhecia na época, nem conhecia o INCRA e, nem 

conhecia o pessoal da universidade. Foi quando juntou-se: o INCRA entrou 

representando a terra, o SABIA entrou representando a questão da agrofloresta 

porque eles trabalhavam com isso, a Universidade entrou com a questão do 

ensinamento dos técnicos, formação de técnicos, engenheiros e a FADURPE 

entrou com a questão do recurso. Era quem assinava os recursos e repassava. Ai 
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teve as parcerias, entraram quando teve o curso técnico para jovens e adultos 

no assentamento (Idem).  

Percebe-se que muitos atores institucionais trabalharam de forma conjunta para 

potencializar a produção dos assentados de Serrinha, com destaque para o Centro SABIÁ 

introduzindo a questão da agrofloresta o que representa a integração deste assentamento na 

rede territorializante da agroecologia como fica claro na sequencia do depoimento: 

Na questão da agrofloresta foi um projeto para 1.100 agricultores em cinco 

municípios e fomos para Abreu e Lima conhecer a experiência do Jones, e 

quando chegou lá o Jones começou mostrando a agrofloresta, dizendo de onde 

foi que veio, que ele plantava um lerão de batata com dez braças para tirar um 

cozinhado que a terra lá era muito arisca. E quando ele começou a mostrar 

aquilo ali eu comecei a ficar incentivado com o trabalho porque a minha terra 

aqui também era ruim, não dava bananeira. Lavoura de luxo (bananeira, 

mamão, graviola, milho) não dava, não dava nada disso. Era botar e perder o 

trabalho. Quando o Jones começou mostrando o solo da terra, me animei e 

disse: vou fazer uma agrofloresta dessa quando chegar lá em casa porque é a 

saída. Aí comecei, foi quando Jones veio prá cá com o pessoal da Rural e os 

estudantes e técnicos (Idem).   

Nesta fala fica evidente a importância da troca de experiências entre agricultores, 

estudantes, técnicos e professores. Antes da implantação da agrofloresta na propriedade 

deste agricultor foi realizado um intercâmbio no sítio São João na comunidade de Inhamã 

no município de Abreu e Lima região metropolitana do Recife. Nesta comunidade 

encontra-se o agricultor Jones e sua esposa Lenir. Esta família é referência em 

agroecologia no estado de Pernambuco. A grande maioria dos agricultores do estado que 

desejam trabalhar com sistemas agroflorestais dentro dos princípios da agroecologia 

realizam intercâmbios na propriedade.  

Esta localidade é vista pelo Centro SABIÁ como uma espécie de Espaço Educativo 

onde os agricultores e agricultoras têm a oportunidade de vivenciar novos métodos e 

estratégias com base em tecnologias alternativas: 

Jones e Leni se dedicaram com tanto afinco, com tanta preciosidade ao trabalho 

que para nós àquela experiência é uma escola, ela funciona como uma escola no 

sentido de que Jones e Leni conseguiram compreender as várias dinâmicas do 

sistema agroflorestal, tanto no campo da vivência de agricultores como no 

campo de elementos técnicos que muitas vezes levam a um questionamento os 

profissionais do campo técnico, do campo acadêmico a se questionar porque ao 

observar o movimento do sistema eles colocam em reflexão algumas 

observações nossa no campo acadêmico? Então eu diria que Jones e Leni 

assumiram um papel que vai para além do agricultor e da agricultora, mas 

assumiram um papel muito mais de Educadores desse processo, por isso eu 

chamo lá de escola no sentido de levantar questionamentos muito mais amplos 

(Coordenador do Centro SABIÁ, 2011).  

Torna-se patente que a propriedade em questão consiste em uma espécie de ponto 

luminoso na constituição dos processos de identificação coletiva e das redes 
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territorializantes da agroecologia como reforça o entrevistado de um dos principais atores 

institucionais que trabalham para o surgimento desse tipo de solidariedade: 

Para o Centro SABIÁ ela é uma escola também porque grupos vão fazer 

formação lá, fazem estágio de vivencia, intercâmbios, então eu acho que essa 

experiência ela tem muito esse sentido, não só de ser uma coisa como a melhor 

experiência, porque eu acho que não tem esse sentido, mas obviamente que é a 

mais antiga. Ela tem um estatus diferente, mas é certamente uma escola no 

sentido da própria compreensão que Jones e Leni assumiram de como é que eles 

conseguem repassar isso para outras pessoas: agricultores, profissionais de um 

modo geral (Idem). 

Apesar deste subcapítulo estar analisando o assentamento Serrinha é necessário 

abrir um parênteses para destacar o papel deste agricultor de Abreu e Lima que tanto 

influencia a constituição das redes agroecológicas pernambucanas. A experiência com 

agroecologia no sítio do Jones foi iniciada em 1994 através de uma parceria com o Centro 

SABIÁ. Estimulado pelas novas informações este agricultor disponibilizou em sua 

propriedade três áreas para implantação do SAFs em anos diferenciados. Este trabalho teve 

repercussão no sentido de estabelecer uma rede de conhecimento entre agricultores 

familiares de base agroecológica com muito mais intensidade. 

O próprio Jones tem uma fala que diz que avançou mais no quarto ano da 

experiência do que nos três primeiros porque somente no quarto ano que se teve 

um bom planejamento da área de agrofloresta e a partir daí que o sistema 

começou a se desenvolver com mais propriedades. Então essa experiência ela 

termina sendo uma experiência modelo uma experiência de referencia em todas 

outras regiões Agreste e Sertão e também tinha grupo de agricultores e, talvez 

um pouco mais três ou quatro agricultores em cada região que começaram a 

desenvolver esse trabalho com agrofloresta de base agroecológica com muito 

mais intensidade (Idem). 

Percebe-se no depoimento do entrevistado que é a partir desse marco que a 

experiência do Jones se tornou um ponto referencial para outros agricultores que desejam 

ingressar nos princípios da agricultura agroecológica. A grande maioria dos agricultores do 

estado de Pernambuco que trabalham com SAFs adquiriram boa parte desse conhecimento 

em intercâmbios realizados no sítio São João.  Voltando ao assentamento Serrinha, o 

agricultor pioneiro desta localidade acabou se constituindo enquanto um agente 

multiplicador da área pioneira de Abreu e Lima. Neste contexto o agricultor pioneiro em 

SAFs em Ribeirão também é considerado atualmente uma referência em agroecologia no 

estado:  

Na verdade nós temos a experiência do Jones como a experiência de mais êxito, 

de maior visibilidade. Agora recentemente eu fui questionado num seminário na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco porque era que o SABIA só 

mostrava a experiência do Jones, nos jornais e na TV? Porque é que a gente só 

falava de Jones? Porque era que Jones vinha para as palestras na universidade? 

Nós temos uma questão concreta que é a questão geográfica. Quando a gente 

fala de uma experiência concreta em Rio Formoso, Ribeirão, Sirinhaém, Triunfo 
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ou em Bom Jardim nenhuma emissora de TV e, nenhum jornal se dispõem a 

andar 200 e 300 km pra ir fazer uma matéria com agricultor. Assim, a primeira 

pergunta que eles fazem é: não tem alguém mais perto, não? Obviamente para a 

gente não perder o furo jornalístico nós apontamos a experiência de Jones e 

Leni. É por isso que eles se evidenciam muito mais como uma experiência de 

maior visibilidade, mas isso, não que dizer que nós não tenhamos um conjunto 

de outras experiências na Zona da Mata, Agreste e Sertão que também tenham 

êxito naquilo que eles estão pretendendo fazer (Idem). 

Torna-se patente que a questão da distância em relação à capital é um fator 

geográfico que possui influência nas dinâmicas dos fluxos, provavelmente atuando em 

outras esferas além das dificuldades de comunicação. Foi nesse contexto de intercâmbios 

entre agricultores e assessores técnicos que o agricultor do município de Ribeirão aos 

poucos foi construindo sua agrofloresta em uma área de 5 hectares em Serrinha.  

A trajetória deste agricultor durante muitos anos foi o trabalho assalariado no corte 

da cana-de-açúcar, evidenciando mais uma vez a imersão histórica dos sujeitos sociais no 

território hegemônico da plantation. A implantação do SAF na sua propriedade além de 

diversificar a produção e a alimentação da família trouxe retornos em termos de 

melhoramento da fertilidade do solo. Outro ganho na parcela foi à comercialização das 

frutas e vendas de muda para agricultores da região. Todavia, este agricultor trabalha como 

funcionário assalariado produzindo mudas de espécies nativas para um projeto de 

reflorestamento de uma usina de cana-de-açúcar, o que não deixa de ser contraditório, 

revelando que os tentáculos do sistema de grandes plantações ainda conseguem interferir 

nos territórios-rede alternativos: 

Antes de trabalhar com agrofloresta eu cortava cana. Tinha ai alguns pés de 

banana que não dava nada e, a paciência de ouvidos abertos, era um 

analfragado da vida. O que veio mudar a minha vida foi esse trabalho de 

agrofloresta de 2000 prá cá, foi o que veio mudar minha vida. Hoje em dia eu 

tenho uma casa, foi fruto disso, tenho uma moto foi fruto disso, tenho um 

emprego hoje. Eu fui vender muda, eu já tenho minha venda de muda que me dá 

um recurso. Eu vendo muda pra quem quiser comprar, quem quer comprar 

muda eu tenho pra vender. Eu sou sócio com o engenheiro, tenho renazem é 

tudo legalizado direitinho. Tem uma empresa aqui pra passar nota, então nois já 

faz esse trabalho. A maioria das mudas são vendidas para empresas, pessoas, 

pequenos agricultor. Eu não vendo pro pequeno agricultor eu dou. Mai pra 

empresa eu vendo, usina, várias pessoas. Eu trabalho pra usina Estreliana ela 

tem um trabalho de reflorestamento e quem faz as mudas dela sou eu aqui. Eu 

faço as mudas e, eu fui lá vender as mudas e acabei ficando empregado. Tenho 

minha carteira assinada tudo direitinho com todos meus direitos (Agricultor do 

assentamento Serrinha, 2011).  

 O fato deste agricultor trabalhar para a referida usina na função de produtor de 

mudas para projetos de reflorestamento de matas ciliares pode estar relacionado a um 

acordo firmado em 20 de setembro de 2007 sob o Termo de Compromisso - Processo nº 

6132/2007 onde a Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria de 

Ciência Tecnologia e Meio Ambiente; a Universidade Federal Rural de Pernambuco e o 
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Sindicado da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco assumem o 

compromisso de fixar estratégias e mecanismos para que as unidades sucroalcooleiras do 

estado desenvolvam ações para recuperação das Áreas de Preservação Permanente.  

A cláusula segunda do acordo estabelece as seguintes exigências e prazos: 

indicação, em mapa, dos trechos às margens dos cursos d‟água que serão 

reflorestados nos anos de 2007, 2008 e 2009; apresentação de projeto de 

reflorestamento da Mata Ciliar conforme o anexo do acordo; compromisso das 

usinas em efetuarem plantio em terras próprias, às margens de seus principais 

rios, de 6 hectares, com 1 km de extensão e largura mínima de 30 metros, nos 

anos de 2007, 2008 e 2009, ou seja, 18 hectares por unidade industrial em três 

anos, “de modo que as unidades conjuntamente alcancem 130.000 (cento e trinta 

mil) mudas por ano, com espécies florestais nativas de Mata Atlântica” (Termo 

de Compromisso Processo nº 6132/2007). O acordo prevê ainda a realização de 

oficinas de avaliação, apresentação de relatórios de acompanhamento do plantio 

etc. (MOMESSO, 2011, p. 108). 

 Embora o termo de compromisso se refira aos anos de 2007, 2008 e 2009 muitas 

unidades sucroalcooleiras na região têm interesse de continuar o projeto, já que a grande 

maioria destas dependem dos recursos hídricos dos rios que cortam suas propriedades. 

Nesse contexto o agricultor que trabalha com SAFs não produz apenas frutas, mas mudas 

também para reflorestamento e implantação de áreas de SAFs como debatido 

anteriormente neste trabalho.  

Talvez esse detalhe, levando-se em consideração o contexto acima da citação pode 

ter colaborado para a efetivação deste agricultor na referida unidade industrial na função de 

mudeiro. Entretanto, é preciso destacar que na sua trajetória de relação com a platantion o 

fato de ele ter se tornado um assentado e um produtor agroecológico representou um 

evidente processo de empoderamento, como ele mesmo relata falando da sua passagem de 

cortador de cana para agricultor familiar: “era um analfragado da vida. O que veio mudar 

a minha vida foi esse trabalho de agrofloresta”. 

Ainda explorando a riqueza de seu depoimento, pode-se perceber que o mesmo 

estabelece relações diferenciadas entre a distribuição de mudas para agricultores familiares 

e a venda das mesmas para uma grande usina: “Eu não vendo pro pequeno agricultor eu 

dou. Mai pra empresa eu vendo, usina, várias pessoas”. Este tipo de relação horizontal é 

importante na medida em que coloca em evidência processos de identificação coletiva que 

vão estar na base na formação de redes territorializantes e surgimento de territorialidades 

alternativas, sendo crucial para formação dos territórios-rede de re-existência da produção 

familiar. Por outro lado, a relação formal com uma grande usina é um ponto que 

necessitaria de análises mais aprofundadas no sentido de estabelecer sinergia ou se 

contrapor as territorialidades alternativas. 
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Como quer que seja, o agricultor permanece nos dias de hoje integrado nas redes da 

agroecologia contribuindo para disseminar novas práticas agrícolas. Outros assentados de 

Serrinha praticam iniciativas agroecológicas. Observe-se nas fotos 11 e 12 um SAF e uma 

experiência de mudas para implantação de agroflorestas. 

Foto 11 – Agrofloresta em lote de agricultor no 

Assentamento Serrinha – município de Ribeirão - 

PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2011. 

Foto 12 – Produção de mudas para reflorestamento 

em lote de agricultor no – Assentamento Serrinha 

– Ribeirão - PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2011. 

 

Na foto 11 observa-se uma área de SAF, detalhe para o tamanho e porte das 

espécies que compõe o local que, apesar de já fazer 10 anos da sua implantação, ainda 

encontra-se em processo de concretização. Na foto 12 constata-se um espaço para a 

reprodução de mudas de espécies nativas e frutíferas. Parte das mudas produzidas são 

destinadas a sistemas de reflorestamento, doação para agricultores familiares e 

comercialização.  

Devido à experiência adquirida, hoje é um agente multiplicador das iniciativas 

agroecológicas na região. Sua propriedade recebe visitas de vários agricultores, estudantes 

e assessores técnicos de várias ONGs. Segundo este entrevistado o agricultor que adere as 

iniciativas de agricultura familiar de base agroecológica torna-se mais autônomo e garante 

a segurança alimentar da família: 

Agricultor familiar que compra fubá, que compra milho, que compra feijão, 

comprando carne, comprando várias coisas não é agricultor familiar. 

Agricultura familiar é quando tem as unidades de produto, tem as plantas 

colecionadas, as plantas bem adensadas, um plano de trabalho bem adensado, 

você ver qual é a planta que da por cima, qual é a planta que da por baixo, qual 

é a planta que precisa de luz. Eu me considero um agricultor familiar ou 

camponês, eu me considero um agricultor familiar porque se você procurar aqui 

dentro da minha propriedade de tudo eu tenho um poquinho. É diferente de um 

agricultor que só tem uma cultura, é diferente de um agricultor que só planta 

cana, é diferente de um agricultor que faz queimada e derruba as árvores, mata 

os animais, acaba com o solo, acaba com o nitrogênio do solo, então isso não 

pode ser um agricultor (Agricultor do assentamento Serrinha, 2011). 
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Na lógica do agricultor familiar com iniciativas agroecológicas pode-se perceber 

um hibridismo entre tradições camponesas, como por exemplo valorizar a produção do 

conjunto de alimentos na própria terra, mas também fica patente a introdução de 

inovações, tais como o plantio adensado e a agrofloresta: “tem as plantas colecionadas, as 

plantas bem adensadas, um plano de trabalho bem adensado, você ver qual é a planta que 

da por cima, qual é a planta que da por baixo, qual é a planta que precisa de luz”. Do 

outro lado das estratégias o entrevistado retornar ao assunto de sua associação às usinas: 

A usina tem um programa de reflorestamento. Recompensação das áreas de 

mata ciliares, rios. A usina tem essa preocupação hoje em dia porque a usina 

ela pra vender o açúcar dela, ela tem que plantar, se ela não plantar ela não 

vende o açúcar dela, então não é porque a usina queira reflorestar é porque é 

uma lei que tem que as usina tem que plantar, tem que reflorestar as matas dos 

rios. E, ela ta com esse trabalho e, realmente a Estreliana é uma das usina que 

tem sido parabenizada pelos órgãos públicos por causa do trabalho que ela vem 

fazendo. Ela vem fazendo esse trabalho, tem uma equipe de trabalhador fazendo 

isso, tem uma equipe de vigilante andando de moto pra ninguém degradar, vem 

fazendo esse trabalho (Idem). 

É possível constatar mais uma vez, que o agricultor encontra-se entre o discurso das 

iniciativas agroecológicas e a pregação do marketing ecológico das grandes empresas, 

reforçando um caso que mereceria um estudo a parte sobre limitações e potencialidades do 

estabelecimento de ligações com a agroindústria dominante. Até a realização da presente 

tese, ao que parece, a opção por fornecer mudas a uma usina representava uma estratégia a 

mais para o assentado, não configurando o seu desvencilhamento dos territórios-rede de re-

existência. Todavia, pela complexidade do tema, tal discussão não será aqui aprofundada. 

Basta lembrar que os laços com a plantation são contumazes: 

No meu lote eu planto cana só pra chupar, pra não dizer que não tenho cana ou 

não ir pro lote dos outro chupar uma cana. A minha relação com a cana é a 

seguinte: nem a cana consegue sair de mim e, nem eu consigo sair da cana! 

Porque é uma pequena coisa que nois ainda precisa dela. Nois tem filhos que 

gosta de chupar cana, eu não chupo cana direto, mas gosto sempre de descascar 

uma cana pra chupar. Eu não posso ter uma agrofloresta, sem ter uma 

torceirinha de cana. A gente come o açúcar, a gente come a rapadura que vem 

da cana, não é descartar e dizer que a cana é um ditador. Não é! A cana-de-

açúcar também é uma grande lavoura. É uma grande lavoura! É uma grande 

fonte de renda a cana de açúcar (Idem).  

O agricultor mostra-se consciente de que o sistema agrícola da monocultura é muito 

diferente do sistema agroflorestal, comentando que a cana-de-açúcar pode ser produzida de 

outra maneira isto é, sem escravizar os homens e nem degradar o meio: 

Mai não é porque a cana de açúcar se torna uma grande escravisadora dos 

trabalhadores na Zona da Mata, uma degradadora do meio ambiente que se 

deve deixar de plantar cana! É a forma do plantio, a forma do monocultivo da 

cana-de-açúçar porque cana é uma lavoura pro rico, pobre se mete a trabalhar 

com cana-de-açúcar pra usina é pra quebrar a cara porque? Porque o lucro fica 
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todo pro usineiro. Mai se o pequeno agricultor se conscientizasse e plantasse 

cana em sistema agroflorestal pra fazer a rapadura, fazer o açúcar mascavo, 

fazer o mel da cana que ele é muito nutritivo, tem muito ferro se ele tomasse esse 

caminho de beneficiar a cana, a cana se tornava uma grande cultura. A cana 

passada na forrageira é uma ração pra galinha muito importante. A galinha se 

dá muito bem, então se tem grande utilidades pra cana (Idem).  

O arremate do seu depoimento não deixa dúvida sobre o caráter deletério da 

monocultura: 

Agora a cana-de-açúcar na forma que ela é plantada pra usina eu não quero 

nem ver. Não quero por dinheiro nenhum cana pra usina. Quem quiser enricar 

com cana enriquem, agora dizer assim eu vou plantar cana e moer na usina eu 

não vou plantar. Eu tinha e acabei porque não tive resultado com isso. Porque a 

cana na forma que ela é plantada ela desagrega muito o agricultor e o meio 

ambiente: acaba com os rios, acaba com a terra, acaba com tudo (Idem) 

Assim, mesmo reconhecendo a possibilidade de manter relações com o sistema 

territorial hegemônico, o exemplo do agricultor evidencia que existe um nível de 

consciência em relação à constituição de territorialidades alternativas a monocultura da 

cana de nodo a resistirem a “desagregação dos agricultores e do ambiente”.    

4.4 Assentamento Águas Claras, Município de Ribeirão – PE.  

A última área escolhida como estudo de caso está localizada no município de 

Ribeirão, trata-se do assentamento Águas Claras que possui uma área de 150ha dividida da 

seguinte forma: área comunitária 5ha, estradas 1ha e área de lotes 143ha, divididos entre 30 

famílias, perfazendo uma média de 5ha por lote de acordo com a estrutura topográfica da 

localidade. Observe-se a seguir o mapa 15 da área pesquisada, onde se constata que o 

assentamento situa-se a oeste da sede municipal nas proximidades da rodovia PE 085. 

Assim como o assentamento Serrinha, o Águas Claras também possui maior parte 

do seu território coberto com monocultivo da cana. Esse detalhe pode ser observado a 

partir da análise da imagem de satélite adiante, na qual se verificam áreas de relevo tipo 

mares de morro com predominância de resquícios de Mata Atlântica nos topos. Semelhante 

ao engenho Serrinha, no Águas Claras as áreas de sistemas agroflorestais (SAFs)  estão 

concentradas na sua porção oeste, onde o relevo é mais movimentado devido a presença 

dos primeiros degraus do Planalto da Borborema. Pode-se considerar portanto, que as duas 

últimas áreas além de estarem no mesmo município e bastante próximas uma da outra 

apresentaram características geoambientais semelhantes, com destaque para o relevo 

movimentado. Voltar-se-á com mais detalhes a respeito deste assunto a partir da 

elaboração do respectivo Modelo Digital de Elevação 
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Mapa 15 – Localização Geográfica do Assentamento Águas Claras 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2009; FUNTEPE, 2007. Design: Erison R. de O. Barros. Org.: Robson Soares Brasileiro. 

Das trinta famílias ali assentadas apenas duas trabalham com sistemas 

agroflorestais (menos de 7%), o restante plantam agricultura de subsistência ou cana-de-

açúcar para as usinas da localidade. Ressalva-se que o trabalho não focaliza aspectos 

quantitativos dos sujeitos articulados em redes territorializantes, mas justamente aquelas 

iniciativas que traduzem um alto potencial agregador e de difusão de princípios 

agroecológicos.  

Assim, das duas famílias visitadas durante os trabalhos de campo nessa área 

destaca-se aqui uma unidade cujos integrantes aprenderam técnicas do SAFs com famílias 

do vizinho assentamento Serrinha. Este fenômeno de difusão é muito importante de ser 

registrado, uma vez que demonstra como processos de identificação coletiva resultam em 

territorialidades alternativas. Pode-se inclusive afirmar que é a partir destas interconexões 

que se tecem as redes de re-existência no plano do lugar. O sujeito social chave no 

intercâmbio trata-se do agricultor referência em SAFs no assentamento Serrinha como 

descrito no item 4.3.  

No início a família relutou em aderir ao SAF, mas com as participações nos 

intercâmbios no sítio vizinho e principalmente no sítio de Jones e Leni (Abreu e Lima), 

paulatinamente incorporou a ideia e desenvolveu um SAF em 2,5ha na sua parcela. Hoje o 

agricultor chefe desta família é referência em SAF no assentamento Águas Claras. A 

trajetória é relembrada por um de seus companheiros: 
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Olha o Sr. ... era um cabeça dura, dura que não era brincadeira. Era daquele 

que onde ele chegava falava contra. E ele entrou na agroecologia através de 

um filho dele. Nós tínhamos uma feira em Boa Viagem, deixamos de ir por causa 

da distância e, o pessoal era muito pouco, aí o frete ficava caro. Nós levou o 

filho de Sr. ..., o filho dele que está em São Paulo. Através desse filho ele viu 

que era um negócio bom agroecologia, pois vendia e vendia muito. Tinha 

muito freguês que lá vinha comprar. Então ele gostou daquilo através do filho 

dele e se convenceu. Mas era um cabeça dura (Agricultor do assentamento 

Serrinha, 2011). 

Deve-se sublinhar que o processo de divulgação de uma agricultura alternativa 

encontra muitos obstáculos, a começar pelo descrédito dos próprios assentados da reforma 

agrária. Não é a toa que tão poucos agricultores tenham aderido a iniciativas de 

agroecologia, como fica claro no testemunho acima, onde uma pessoa que atualmente é um 

ponto de referencia sobre SAFs “era daquele que onde ele chegava falava contra”. Outra 

conclusão da fala é a importância da juventude, pois foi através do filho que o produtor se 

convenceu a realizar mudanças no sistema agrícola.  

A resistência do assentado foi forjada em anos de trabalho na cana, como é 

corriqueiro na região, pois o agricultor chegou a ser mateiro das usinas na localidade 

durante vários anos, trabalhou como assalariado no corte da cana durante longos anos.  

Além dos aspectos das mentalidades, da cultura e dos hábitos arraigados, pode-se 

tomar em consideração também os limites e restrições ligadas ao meio geográfico, onde 

torna a aparecer o problema das declividades acentuadas e da erosão do solo, sem falar no 

extenso e antigo desmatamento.  

Nota-se que o assentamento “herdou” uma série de estradas vicinais em terra da 

época em que todo seu terreno colinoso era coberto por cana-de-açúcar, apesar de que tais 

rotas hoje tornam-se intransitáveis no período chuvoso que se estende de maio a agosto. Da 

mesma forma que Serrinha, tal característica liga-se ao fato de Águas Claras apresentar 

relevo bastante dissecado e vales profundos típicos da Borborema. No estreito trecho do 

perímetro da área do assentamento em direção ao norte verifica-se que aliado a maior 

altitude encontra-se resquícios de floresta bem como a presença do SAF. Observe-se na 

figura 07 uma imagem de satélite com a delimitação da área do assentamento e 

informações cartográficas mais detalhadas em termos de cobertura vegetal da localidade. 
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Figura 07 – Imagem de Satélite do Perímetro da Área do Assentamento Águas 

Claras 

 

Fonte: Google Earth, 2012; FUNTEPE, 2007. Design: Lucas Costa de S. Cavalcanti. Org.: Robson Soares 

Brasileiro. 

Em complemento à imagem de satélite, apresenta-se o Modelo Digital de Elevação 

para referida área, mapa 16 e figura 08, onde se pode constatar que a variação altimétrica 

do perímetro do assentamento oscila em torno de 100 metros nas partes menos elevadas até 

250 metros de altitude. Essa característica topográfica pode se tornar um empecilho para o 

desenvolvimento de alguns tipos de cultivos dentro do assentamento. Verifica-se também 

que ao analisar conjuntamente a imagem de satélite com o MDE confirmam-se as 

limitações em termos de relevo. Por outro lado, como o sistema agroflorestal é permanente 

ele acaba por proteger as vertentes íngremes e processos erosivos, como voçorocas e 

ravinas comuns na região.  

Devido às semelhanças entre as duas áreas de estudo no município de Ribeirão 

(Serrinha e Águas Claras) as observações feitas em relação a uma ou a outra podem ser 

generalizadas. O diferencial entre os recortes vizinhos são aspectos relacionados ao 

processo histórico de conquista da terra e ao estabelecimento de relações com os 

mediadores que incentivariam o surgimento de redes. Com a desapropriação do engenho 

Águas Claras em 1993 para projeto de reforma agrária o agricultor tomado como exemplo 

adquiriu um lote no qual hoje em dia mora com sua família. Tendo conseguido a terra, mas 

não o financiamento para plantar, este continuou a trabalhar para as usinas até obter 

recursos para investir em sua propriedade. 
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Mapa 16 – Modelo Digital de Elevação Para o Assentamento Águas Clara – 

Ribeirão – PE 

 

Org.: Robson Soares Brasileiro, 2012. 

Figura 08 – Perfil de Modelo Digital de Elevação Para o Assentamento Águas Clara 

 

                          Fonte: SRTM/TOPODATA/FUNTEPE, (2007). Design: Lucas Costa de 

Souza Cavalcanti.  Org.: Robson Soares Brasileiro, 2012. 



147 

 

As fotos 13 e 14 apresentam um espaço para produção de mudas na propriedade em 

questão. Assim como nas demais áreas visitadas nesta pesquisa é comum a produção de 

mudas de frutíferas e de espécies da Mata Atlântica. Essa preocupação é uma característica 

partilhada entre os assentados que trabalham com SAFs.  

Na foto 14 observa-se uma caminhada pelo SAFs, porém em um dia atípico na 

região, isto é, no período da enchente de 2010, ano em que os índices pluviométricos 

ultrapassaram a média histórica (1.483,45mm) segundo dados da Secretaria de Reforma 

Agrária do Governo de Pernambuco, inundando várias áreas urbanas e rurais na Mata 

Pernambucana. Entretanto a propriedade do referido agricultor não foi tão afetada pelas 

enxurradas, já que o percentual de mata ajudou a infiltração da água e evitou/amenizou o 

escoamento com erosão da camada fértil do solo.  

Foto 13 – Produção de mudas para 

reflorestamento em lote de agricultor no 

Assentamento Águas Claras – Ribeirão - PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2010. 

Foto 14 – Agrofloresta e barreiro para piscicultura 

em lote de agricultor no Assentamento Águas Claras 

– Ribeirão – PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2010. 

 

Em 2003, estimulado pelo filho, o agricultor conheceu o SAF ao visitar a 

propriedade de outro agricultor pioneiro nesses sistemas produtivos na região. Então, 

resolveu implementar um SAF como experiência, onde cultivou lavoura branca (milho, 

feijão, macaxeira, etc.) e fruticultura. Todo esse processo recebeu assistência técnica do 

Centro SABIÁ, além do acompanhamento do agricultor vizinho:  

Agroecologia pra mim é vida, é vida e vida em abundância. Eu já posso dizer 

assim porque em relação ao que eu era e, em relação ao que eu sou hoje, em 

pouco tempo. Eu tenho menos de 10 anos na agroecologia, praticando essa 

forma de agricultura diferente, então já mudou minha quali de vida, mudou 

muito e, a vida de muita famía já mudou muito. A agroecologia traz mudança de 

vida, traz saúde, traz barriga cheia, não tem falta de pão, a agroecologia traz 

uma infinidade de questão satisfatória ao lado das pessoas. Traz saúde pra 

pessoa porque tá trabaiando sem agrotóxico, trabaiando sem degradar, não tá 

matando, então agroecologia pra mim é vida e vida em abundância (Agricultor 

do assentamento Águas Claras, 2010).  
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Neste caminhar de dez anos a história deste agricultor com relação à agrofloresta 

tornou-se hoje uma referência em agroecologia entre as várias existentes no estado de 

Pernambuco. Nesta propriedade a fruticultura e o plantio de flores tropicais para 

comercialização predominam nos seus sistemas produtivos. Existe também criatório de 

peixes (vide barreiro na foto acima) e aves para alimentação da família.  

O SAF diversificou a alimentação dos seus familiares, além de proporcionar uma 

complementação de renda com a venda de parte da produção nas feiras agroecológicas da 

região. A questão do não uso dos agroquímicos também é lembrada como fator positivo: 

“Traz saúde pra pessoa porque ta trabaiando sem agrotóxico, trabaiando sem degradar, 

não ta matando, então agroecologia pra mim é vida e vida em abundância”.  

 No início desse processo, além de garantir uma melhor renda familiar, a 

agroecologia custeou os estudos de um dos filhos na Escola Técnica Agrícola da região. 

Hoje ele vislumbra a paisagem da cana como um deserto verde: 

Trabaiá com a agroecologia é uma coisa muito boa. Quando eu saio do meu 

lote e me vejo nesse deserto verde de cana é muito ruim, a gente sente o clima 

ruim, o nosso corpo já sente uma coisa diferente. Quando bota o pé do lado de 

cá, quando vem pra dentro da agrofloresta já sente um negócio diferente, um 

clima diferente, um clima mais gostoso, um clima mais calmo. Você vê um 

ambiente calmo! (Agricultor do assentamento Águas Claras, 2010). 

Em quase 10 anos de trabalho com SAFs este agricultor já participou de vários 

intercâmbios e visitas a outras iniciativas agroecológicas. Atualmente pode-se afirmar que 

o mesmo é um agente multiplicador dos processos de identificação coletiva e do 

surgimento de territorialidades alternativas ao deserto verde na região da Mata 

Pernambucana.  Ele integra o corpo de sócios da Associação de Agricultores e Agricultoras 

Agroflorestais de Ribeirão/PE (AFLORA), sendo também uma das lideranças que participa 

ativamente da CAMS. Observa-se a diversidade de atores e sujeitos que tecem os 

territórios-rede de re-existência, partindo desde os agricultores individuais, suas 

associações, o Centro SABIÁ, a CAMS e outras. 

Além das mudanças na rede de relacionamentos fora da propriedade, o produtor 

ressalta mudanças ambientais ocorridas na vizinhança imediata do seu lote. Segundo este 

agricultor, a partir da consolidação da agrofloresta em sua propriedade começaram a 

aparecer animais e aves que até então fazia muito tempo que não eram vistos na localidade. 

Aqui tá a vida dos animais, dos pássaros aqui tem um infinidade de pássaros, 

animais que não tinha já vêm pra qui pra dentro porque sabem que aqui tem 

um refúgio pra eles. Então, agroecologia eu acho que é a base principal da 

coisa que muitos não quer acreditar nisso, mai eu continuo defendendo nem 
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que arranque meu pescoço, mas a agroecologia eu nunca deixo de defender 

porque é a onde tá a vida das pessoas (Agricultor do assentamento Águas 

Claras, 2011).  

Este agricultor, inicialmente descrente, foi aos poucos aprimorando a forma de 

manejo dos sistemas agroflorestais e diversificando as espécies plantadas no SAF ao ponto 

de na atualidade reconhecer seu lote como um refúgio para vida animal e defender a 

agroecologia “nem que arranque meu pescoço”.  

Nas fotos 15 e 16 pode-se observar outro aspecto da agrofloresta no assentamento 

Águas Claras no município de Ribeirão. Nesta área a forma de manejo é diferenciada, bem 

como, a diversificação das espécies plantadas, além da cobertura morta para proteção e, ao 

mesmo tempo reposição dos nutrientes ao solo. É interessante observar nas fotografias que 

a propriedade do agricultor tem seus limites com um lote cultivado com monocultivo de 

cana-de-açúcar. Como mencionado anteriormente à falta de políticas públicas mais 

eficazes ao agricultor familiar dentre outros fatores acabam por reproduzir o sistema de 

produção dominante na região, mesmo em áreas de reforma agrária.   

Foto 15 – Agrofloresta em lote de agricultor no 

assentamento Águas Claras – município de Ribeirão 

– PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, em março/2010. 

Foto 16 – Agrofloresta em lote de agricultor no 

assentamento Águas Claras – município de 

Ribeirão –PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, em março/2010. 

 

 Portanto, a intenção nesta tese é mostrar como os espaços alternativos da 

agricultura familiar podem ser ligados por processos de identificação coletiva, no caso 

específico as redes territorializantes surgidas de iniciativas agroecológicas e que garantem 

a re-existência dos agricultores familiares. Após trabalhar as características essenciais dos 

recortes empíricos, passar-se-á à análise do esquema teórico dos territórios-rede. 
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CAPÍTULO V 

TERRITÓRIOS-REDE COM ENFOQUES AGROECOLÓGICOS: A REALIDADE QUE SE RE-

DESENHA NA MATA SUL 

A luz das reflexões propiciadas pelos trabalhos de campo o desafio que ora se 

coloca é o retorno ao esquema conceitual dos territórios-rede de re-existência da produção 

familiar na Mata Sul. Tais territórios são na sua maioria formados por um conjunto de 

redes que atribui uma série de fluxos, funções e características aos lugares de produção 

agrícola com iniciativas agroecológicas. Em meio a uma territorialidade dominante 

existiriam frações do espaço com processos de territorialização bastantes distintos, 

superpostos à logística da plantation. 

Neste sentido, retorna-se às contribuições de Haesbaert (2006), Saquet (2007) e 

Souza (2007) sobre a relação entre territórios e redes como um caminho para melhor 

compreensão da construção de territórios-rede e novas territorialidades a partir dos espaços 

alternativos e dos processos de re-existência, a fim de caracterizar e entender os 

mecanismos utilizados para consolidação das ações agroecológicas nesses territórios. 

Souza (2007) nos alerta que: “A complexidade interna, pode definir ao mesmo tempo um 

limite, uma alteridade: a diferença entre „nós‟ (insiders) e os „outros‟ (outsiders)” (Idem, p. 

86). Desse modo percebe-se que este autor prioriza as relações projetadas no espaço 

concreto, considera que o sentido referencial pode permanecer o mesmo, porém as 

territorialidades sobre ele podem ser as mais diversas, construírem-se e dissiparem-se 

rapidamente, com um caráter de estabilidade ou instabilidade, regularidade ou apenas 

periodicidade. 

Dias (2007) coloca que os territórios-rede podem ser melhor compreendidos 

quando se leva em consideração a lógica das redes que por suas vez acabam sendo 

definidas pelas ações dos atores sociais que modelam, configuram e dão sentidos a 

determinados territórios. Nesse caso, a rede é considerada uma construção social. A 

diversidade de ações é muitas vezes instável e contraditória, móvel e inacabada como bem 

ressaltou Raffestin (1993). A ideia da rede certamente ilumina um aspecto importante da 

realidade - chama a atenção para a complexidade das interações espaciais, resultantes do 

conjunto de ações desencadeadas em lugares mais ou menos longínquos. Assim, “a rede 

representa um dos recortes espaciais possíveis para compreender a organização do espaço 

contemporâneo” (DIAS, 2005, p. 23). 
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Souza (2007) sugere a interlocução de escalas variadas objetivando mesclar os 

territórios descontínuos (rede) aos territórios contínuos (superfícies), nesse caso a realidade 

concreta conjugaria tanto as redes quanto os territórios. Em contrapartida, como já 

ressaltado anteriormente, Haesbaert faz uma diferenciação entre redes desterritorializantes 

e redes territorializantes. “Estas últimas são (...) aquelas mais simbólicas ou de 

solidariedade, voltadas para as territorialidades mais alternativas ao sistema dominante 

(...)" (HAESBAERT, 2006, p. 123). Em compreensão baseada nas ideias deste último 

autor, Costa e Ueda concluem:  

Nesse entendimento, pode-se falar de redes territorializantes socialmente, como 

as redes alternativas que oferecem uma forma de ação territorial frente aos 

desafios do mundo capitalista. E na outra ponta, encontram-se as redes técnicas 

que são de caráter des-territorializantes, como as financeiras, de telefonia, de 

transportes; que desorganizam formas de organização territorial enquanto criam 

outras – a saber, favorecem a criação de territórios das grandes corporações que, 

de forma cada vez mais acentuada, passam a controlar as redes técnicas (COSTA 

e UEDA, 2007, p. 142). 

 

Tal abordagem teórica nos ajuda a compreender a complexidade da organização 

espacial de sujeitos sociais que procuram se desembaraçar do agronegócio na região 

estudada. Isto é, os territórios-rede da agroecologia na presente pesquisa podem 

configurar-se como uma territorialidade alternativa, uma vez que, se contrapõem ao 

sistema do monocultivo da cana-de-açúcar dominante na região. Os territórios-rede 

possibilitariam o fortalecimento das iniciativas agroecológicas, ou ao mesmo tempo 

também poderiam enfraquecê-las, uma vez que possibilitariam a interlocução de grupos 

diferenciados que integram outros processos? Nesse momento a situação do agricultor do 

assentamento Serrinha que participa das redes agroecológicas, mas também fornece mudas 

para as usinas, pode ser usada como caso exemplar. Essa característica presente nas redes 

permite compreender que no caminhar da construção de uma nova territorialidade existem 

redes que colaboram para a consolidação das iniciativas agroecológicas nesses territórios 

ao mesmo tempo em que, dialeticamente outras redes dificultam esse processo, conforme 

analisa Haesbaert, (2006): 

Assim, como uma maior carga imaterial, ou, mais propriamente, combinando de 

forma muito mais complexa o material e o imaterial, as redes contemporâneas, 

enquanto componentes do processo de territorialização, configuram territórios 

des-contínuos, fragmentados, superpostos, bastante distintos da territorialização 

dominante na chamada modernidade clássica (Idem, p. 281).  

Como exemplo de redes que atuam no sentido inverso da agroecologia pode-se 

mencionar ainda o caso do sistema de distribuição de insumos químicos, agrotóxicos e 

objetos técnicos da agricultura convencional, que encontram na região em estudo estruturas 
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sócio-econômicas consolidadas (lojas, distribuidoras, vendedores, técnicos, etc.) bem como 

órgãos governamentais que o subsidiam. Por conseguinte, a rede técnica dominante (o 

agronegócio sucroenergético) confere instabilidade as redes alternativas. Lima da Silveira 

(2003) apoiando-se em Offner e Pumain (1996) destaca que as redes técnicas em sua 

relação com o território, evidenciam ambiguidade: “ora a rede é “fator de coesão, ela 

solidariza, ela homogeneiza”, ora ela transgride os territórios, “opondo às malhas 

institucionais suas lógicas funcionais” (OFFNER e PUMAIN, 1996, p. 15 apud LIMA DA 

SILVIERA, 2003, s/p).   

Vê-se, assim, que a formação de novas territorialidades não se resume à ideia de 

limite presente nas análises mais tradicionais da geografia dadas ao conceito de território, 

uma vez que, aquilo que está em movimento também pode ser interpretado como 

territorialidade. Segundo Haesbaert (2006), ao analisar a função das redes na construção 

territorial, os fluxos que por elas circulam podem fortalecer a unidade ou integração de um 

território e concomitantemente realizar o processo inverso. Ainda segundo este autor: 

A característica mais importante das redes é seu efeito concomitantemente 

territorializador e desterritorializador, o que faz com que os fluxos que por elas 

circulam tenham um efeito que pode ser ora de sustentação, mais “interno” ou 

construtor de territórios, ora de desestruturação, mais, “externos” ou 

desarticulador de territórios (Idem, p. 294). 

Para os agricultores familiares da região a ação em territórios-rede permitiria 

fortalecer a base para uma agricultura familiar agroecológica mais dinâmica e expressiva, 

uma vez que essas áreas se encontrariam conectadas consistentemente a outras. Porém, 

para o momento o importante é termos a noção que estes espaços estão em um processo 

contínuo de construção e reconstrução, pois ao passo em que os territórios-rede interligam 

áreas, eles trazem novos elementos que podem fazer parte da configuração territorial 

alternativa num contexto regional hegemonizado pela cana.  

Portanto, esse processo de “re-existência” a partir das identidades com vínculos 

territoriais e culturais pode ser interpretado como novas territorialidades que podem ser 

passivas ou ativas. As territorialidades passivas são aqui consideradas enquanto estratégias 

de “subordinação” temporária como meio de permanência no território. Na região em 

estudo um exemplo de territorialidade passiva pode expressar-se através da sujeição de 

muitos agricultores ao trabalho no monocultivo da cana-de-açúcar, ou seja, uma ação pré-

definida pela estrutura dominante na região. As territorialidades ativas são interpretadas 

nesta pesquisa como formas de re-existência através de estratégias alternativas, isso é, 

corresponderiam ao agir social desses agricultores através da filiação aos sindicatos locais, 
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da articulação com outros atores sociais como ONGs, engajamento e participação nas lutas 

sociais na região. Nesse caso observa-se que: 

Na construção das formas passivas da territorialidade, de fato, aos sujeitos 

(locais) são transferidos comportamentos pré-definidos pelas estruturas de 

controle, de acordo com as expectativas externas, sem se prever que possam agir 

de maneira própria, com ações autônomas. Já na territorialidade ativa os 

sujeitos locais efetivam papeis e ações configurando, desse modo, estratégias 

de resposta/resistência com relação às imposições de controle, contribuindo 

para realizar mudanças e inovações (DEMATTEIS, 2007, p. 35, grifo nosso). 

No estudo em tela o interesse maior recaí sobre as territorialidades ativas que 

significam respostas/re-existência em relação às imposições da monocultura, muito embora 

tenha-se constatado que os sujeitos sociais podem articular formas ativas e passivas na 

relação com as redes. 

Na análise de Saquet (2007) o território é fruto das relações produtivas, de 

articulações, integrações verticais e horizontais, flexibilidade, desagregação e concentração 

de espaços produtivos. Percebe-se, nesse caso, que na medida em que as redes interligam 

os territórios elas também possibilitam certa concentração espacial dos mesmos. Vê-se, 

então o território como algo particular (local) e, ao mesmo tempo, um nexo entre outros 

territórios.  Essa conexão segundo Saquet (2003) está pautada nas relações cotidianas, 

conhecimentos e experiências a nível local e global. Na geografia, essa relação dos 

territórios-rede e o local assume ainda mais relevância, já que as redes estão no território e 

o território nas redes em pleno processo de articulação.  

As relações seriam responsáveis pelos processos de articulação e desarticulação das 

ações desenvolvidas entre os territórios e seus atores sociais. Saquet (2007) vai mais além 

das contribuições de Haesbaert (2006) e Santos (2006). Em suas indagações o autor 

interpreta os territórios-rede como espaços de relações sociais, conexões e redes. Além, 

dos processos de mobilidade e identidade como portadores de práticas e conhecimentos, 

viabilizando a emergência de uma nova lógica de territorialidade. A visão dos três autores 

coaduna-se para uma melhor compreensão do conceito de territórios-rede e nos ajuda em 

nossa análise dos desafios da agroecologia na Mata Sul.  

Essa complexidade é fruto das inter-relações construídas entre os atores e sujeitos 

sociais que têm nas malhas e nós das redes os princípios da organização sócio-ambiental 

dessas áreas com agricultura familiar de base agroecológica. Passar-se-á à análise dos 

exemplos de territórios-rede da agroecologia representando a realidade local a partir das 

pesquisas de campo e entrevista realizadas com os atores e sujeitos sociais na região. Serão 

evidenciados os processos de identificação coletiva com base naquelas territorialidades 
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ativas que conduzem ao surgimento de redes fortalecedoras e agregadoras das iniciativas 

de agroecologia. Por fim tentar-se-á esclarecer se estes processos conduzem a formação 

dos territórios-rede de re-existência da produção familiar na Mata Sul.  

Ao logo do estudo empírico foi observado um intrincado conjunto de relações 

envolvendo os agricultores e os mediadores. De forma a melhor deslindar esses 

comportamentos e estratégias espaciais realiza-se a seguir uma apreciação em três níveis 

de territorialidades: territorialidades primárias seriam aquelas reportadas à origem dos 

processos de transição agroecológica, ou seja, a indução das primeiras articulações 

contando com a ajuda dos mediadores. Por sua vez, as territorialidades secundárias são 

aquelas mais operacionais onde os agricultores se apresentam mais envolvidos com as 

iniciativas agroecológicas, efetuando intercâmbios mais intensivos. Por último, as 

territorialidades terciárias se referem ao desenvolvimento e consolidação de iniciativas 

bem articuladas entre os sujeitos sociais que praticam agroecologia e o mercado 

consumidor. 

5.1 Territorialidades Primárias 

Nesta fase os agricultores que tiveram seus sítios ou lotes visitados por assessores 

técnicos de uma determinada ONG (no caso em estudo o Centro SABIÁ) e passaram pelo 

processo de sensibilização sobre o desenvolvimento de outros estilos de agricultura 

diferentes do monocultivo, principalmente aqueles voltados para a cana-de-açúcar, 

começam um trabalho de preparação teórica com base em palestras, oficinas e minicursos 

realizados pela entidade de apoio, visitas técnicas a outros agricultores que já trabalham 

com agroecologia e intercâmbios diversos. É oportuno lembrar a fala de um agricultor do 

assentamento Amaraji quando afirma quem “tudo isso foi sussurado pelo SABIÁ. A gente 

tinha pé mai não andava, que nem santo de barro. Então através, desse convênio com o 

SABIÁ foi que deu uns passozinhos a jeito”. 

A este respeito na foto 17 observa-se uma reunião do Centro SABIÁ com 

agricultores(as) que trabalham com agroecologia  na região ou que estão em processo de 

transição da agricultura convencional para a agroecológica; enquanto que na foto 18 (p. 

155)  registra-se uma reunião para realização de intercâmbio agroecológico no sítio do 

Jones em Abreu e Lima. O objetivo do encontro é o planejamento de atividades voltadas 

para o fortalecimento das comunidades que desenvolvem práticas agrícolas diferenciadas 

na Mata Sul.  
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Esses encontros também têm um importante significado para atores e sujeitos 

sociais, pois além de socializar os conhecimentos que vem sendo desenvolvidos na região, 

possibilitam colocar na pauta das discussões as principais dificuldades de ordem estrutural 

e financeira, bem como cultural, de alguns agricultores para levar adiante a agroecologia 

em seus lotes. Além disso, busca-se também por parte das ONGs de assessoria técnica um 

acompanhamento mais frequente sobre o diálogo social que permeia a agroecologia na 

região.   

Em realidade vários mediadores atuam nesta fase inicial, contudo é fundamental 

destacar o papel proeminente da rede técnica e política concatenada pelo Centro SABIÁ. 

Isto transparece na fala de um assentado de Serrinha: “A agroecologia entrou na minha 

vida através de um programa de alfabetização... Aí, acharam de bem não trazer só 

ensinamento, foi quando o movimento juntou-se com o SABIA... Foi quando juntou-se: o 

INCRA entrou representando a terra, o SABIA entrou representando a questão da 

agrofloresta... a universidade entrou com a questão do ensinamento dos técnicos”. 

Foto 17 – Reunião de Capacitação do Centro 

SABIÁ com agricultores(as) que trabalham com 

agroecologia na Mata Sul de Pernambuco. 

Tamandaré/PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2011. 

Foto 18 – Reunião inicial para realização de 

intercâmbio agroecológico – Sítio São João (sítio 

do Jones) Abreu e Lima – PE. 

 

 
Fonte: Tom Legeay, 2011. 

 

Assim começa o processo de transição da agricultura convencional para a 

agricultura familiar de base agroecológica. É importante destacar que muitos dos 

agricultores que aderem a esta causa não conseguem chegar até a consolidação do projeto. 

Os fatores são inúmeros, e vão desde a falta de financiamento para manter o agricultor 

durante a fase de transição, como em muitos casos a falta de apoio técnico, bem como a 

mentalidade fortemente influenciada pela vivência na região da cana.  

Não deixa de ser interessante destacar a mobilidade dos agricultores(as) desde seus 

locais de origem até uma pequena propriedade agroecológica situada no norte da Região 

Metropolitana do Recife (RMR), bem como áreas de reforma agrária como o assentamento 
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Pitanga. Trata-se de uma experiência bastante inovadora para trabalhadores(as) que muitas 

vezes passaram todo sua vida territorialmente circunscritos a engenhos e usinas da Mata 

Sul. Observe-se no mapa 17 as principais etapas do intercâmbio realizado no sítio São João 

e arredores:  

Mapa 17 – Espaços de Intercâmbios Agroecológicos na RMR 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2011; Base Cartográfica do IBGE, 2009. Designer Gráfico: Girlan 

Cândido; Org.: Robson S. Brasileiro. 

No caso em estudo o processo de transição tem uma das suas principais etapas 

iniciais no sítio São João em Abreu e Lima, mais conhecido como sítio do Jones, um dos 

pioneiros em sistemas Agroflorestais no estado de Pernambuco. 

Durante o intercâmbio na sede da propriedade é realizada a fase inicial, isto é, 

algumas informações teóricas voltadas para o desenvolvimento do SAF como 

planejamento e gestão. Em seguida os agricultores são levados para a Mata Monjope, uma 

reserva de Mata Atlântica localizada na Região Metropolitana do Recife, mais 

precisamente no município de Igarassu - PE. Nesta localidade os agricultores(as) recebem 

informações técnicas sobre as formas de manejos do SAF e a importância de se respeitar o 

ciclo da natureza durante a implantação desse sistema de cultivo. Após esse trecho o 

processo de intercâmbio ocorre nas terras do assentamento Pitanga, mais especificamente 
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no sítio Abelhas no qual encontra-se uma área de SAF em estágio bastante evoluído e outra 

em processo de regeneração.  

O objetivo é mostrar aos intercambistas o tempo do ciclo de evolução da natureza. 

Nesta área os agricultores também recebem informações sobre processo de fertilização 

natural da terra, manejo do SAF de forma bastante prática. Após este estágio o destino é o 

sítio Pisom, onde os agricultores recebem orientações práticas sobre apicultura e sua 

importância para o ecossistema. Geralmente com duração de dois dias, essa fase do 

processo de intercâmbio encerra-se no sítio São João onde é realizada uma visita à 

agrofloresta do Jones e uma avaliação sobre o processo de aprendizagem e troca de saberes 

vivenciados. Observe-se nas fotos 19 e 20 algumas das fases do intercâmbio. 

Foto 19 – Uma das etapas do intercâmbio 

agroecológico. Mata de Monjope - Igarassu/PE. 

 

 
Fonte: Tom Legeay, 2011. 

Foto 20 – Uma das fases do intercâmbio 

agroecológico – Assentamento Pitanga (Sítio 

Abelhas) Igarassu/PE. 

 
Fonte: Tom Legeay, 2011.  

 

Na foto 19 observa-se uma das fases do processo de intercâmbio ministrado pelo 

agricultor Jones com um grupo de pequenos produtores(as) da Mata Sul de Pernambuco. 

Nessa área o objetivo e mostrar para estes sujeitos sociais que é possível produzir 

alimentos de forma integrada e harmoniosa com a natureza. Além de explicar para os 

mesmo que a diversidade das espécies vegetais no SAF dependerá também do tipo de 

manejo que o agricultor fará uso no contexto da agrofloresta. Perceba-se a importância de 

trabalhar esses aspectos juntos a esses principiantes na agricultura alternativa em um 

ambiente familiar ao seu local de trabalho. Embora grande parte dos agricultores seja de 

origem do monocultivos da cana-de-açúcar na região, entretanto muitos tiveram no seu 

passado alguma proximidade à floresta. Como no caso de um dos agricultores do 

assentamento Águas Claras que trabalhou como mateiros durante parte de sua vida. 

Na foto 20 apresenta-se outra etapa do processo de intercâmbio e sensibilização. A 

área agora é o sítio Pitanga onde se têm espaços que foram totalmente degradados pelos 
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antigos proprietários, deixando o solo exposto ao horizonte A, isto é, retirada de sua 

camada superficial fértil. O objetivo nessa área é mostrar aos agricultores como o SAF 

vem contribuindo para a recuperação do solo, notadamente sua camada de húmus. Este 

espaço na propriedade é um importante laboratório, no sentido de mostrar aos agricultores 

como a natureza vai se recompondo.  

Nessa perspectiva a atuação das redes fazendo convergir candidatos a iniciar a 

transição agroecológica para esses territórios demonstrativos busca confrontar várias 

matrizes que traduzam dados da vida cotidiana dos atores e sujeitos sociais ao ponto de 

interpretar os sentidos das relações híbridas entre o saber tradicional (cultural) dos 

agricultores e sua fusão com outros saberes na busca por técnicas e estilos agrícolas mais 

democráticos e menos degradantes sócio-ambientalmente falando. Observe-se nas fotos 21 

e 22 outras etapas do intercâmbio realizado nas propriedades modelos. 

Foto 21 – Demonstração de Tecnologias  

Alternativas durante intercâmbio (sítio Pisom), 

Igarassu/PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2011. 

Foto 22 – Fase final do intercâmbio 

agroecológico – Sítio São João/Abreu e Lima - 

PE. 

 
Fonte: Tom Legeay, 2011. 

 

Na foto 21 observa-se um momento de demonstração de uma tecnologia alternativa 

para extração de mel aos agricultores. No caso em exposição trata-se de uma peça para ser 

usada no apiário. Esse tipo de tecnologia pode beneficiar muitos agricultores, 

principalmente aqueles que estão em fase de transição e não possuem recursos financeiros 

para arcar com despesas com outros tipos de tecnologias. A foto 22 é a penúltima fase do 

processo de intercâmbio no sítio do Jones. Nesse estágio os participantes fazem uma visita 

ao SAF no sentido de observar as espécies e o manejo e orientação sobre quais as melhores 

espécies de plantas para se iniciar uma agrofloresta.  

Os atores e sujeitos sociais (Organizações Não Governamentais, agricultores, 

lideranças locais, técnicos extensionistas, consumidores, universitários, representantes de 

movimentos sociais) na região engajados nos territórios-rede, almejam construir um “novo 
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modelo” de agricultura familiar como uma alternativa para escapar dos imperativos da 

cana-de-açúcar. Por conseguinte a integração e identificação coletiva do agricultor com 

outros sujeitos sociais por meio de intercâmbios, palestras, reuniões, troca de saberes e 

visitas técnicas podem permitir a formação de uma cadeia de contato que viabiliza trocas 

de experiências bem sucedidas e, por sua vez, fortalece a emergência dos territórios com 

iniciativas agroecológicas em região de monocultivo de cana-de-açúcar.  

Evidência-se como estratégia territorial que a fase de sensibilização para a transição 

agroecológica ocorre pelos efeitos demonstrativos em localidades situadas distante do local 

de origem dos agricultores, mas que apresentam iniciativas já concretizadas e bem 

sucedidas. Outro aspecto relevante é a relação entre iguais, isto é, agricultores aprendendo 

e trocando com outros agricultores sob os auspícios do Centro SABIÁ. Observe-se no 

mapa 18 os esquemas das multiterritorialidades construídas nesta fase inicial de 

intercâmbios e sensibilização.  

Mapa 18 – Territórios-Rede Primários de Transição 

    
Fonte: Trabalho de Campo: 2009, 2010 e 2011; Base Cartográfica do IBGE 2009. Designer Gráfico: 

Lucas Cavalcanti. Org.: Robson Soares Brasileiro. 

 

As territorialidades que aqui dão origem ao que se denomina de territórios-rede de 

transição são compostas por um conjunto de ações articuladas em fluxos e realizadas entre 

os diversos atores e sujeitos sociais presentes na Mata Meridional e na RMR. 

Consequentemente, esse tipo de territorialidade ultrapassa os limites da região em estudo, 
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pois as articulações territoriais entre esses indivíduos dão origem a territórios-rede, ou seja, 

os fluxos concretizam as várias territorialidades dessa etapa. Mesmo que o ator chave que 

estimula a mudança de postura nos agricultores ser uma ONG e, portanto possuir certo 

caráter de verticalidade, a metodologia por ela empregada ressalta as trocas horizontais 

entre os agricultores. Dito isto analisar-se-á cada uma das territorialidades na referida fase 

representada no mapa.  

Os símbolos verdes representam as áreas de assentamentos pesquisadas na região 

de onde se quer formar agricultor multiplicador, isto é, referência em sistemas 

agroflorestais no estado.  Os atores e sujeitos sociais inseridos no processo de transição 

têm nas propriedades modelos visitadas um verdadeiro laboratório para os processos de 

aprendizagem, trocas de saberes e intercâmbios. Soma-se a isto, a vasta experiência com 

transição agroecológica detida pelos agricultores Jones e Leni. Os triângulos representam a 

sede do Centro SABIÀ e o outro o sítio São João. Avaliando os fluxos e interrelações entre 

os diversos atores e sujeitos sociais representados, é possível tecer as seguintes 

considerações em relação às territorialidades: 

a) Territorialidades de Intercâmbios Agroecológico: são construídas com o objetivo de 

estabelecer e proporcionar a trocas de saberes entre os sujeitos e atores sociais, bem como 

fortalecer na base os processos de articulação e consolidação das iniciativas agroecológicas 

em desenvolvimento na Mata Sul e no estado de Pernambuco como um todo. Esse tipo de 

territorialidade é fundamental entre os agricultores adeptos das práticas alternativas, pois 

estabelece os fluxos e a perpetuação do conhecimento tradicional, além de permitir uma 

hibridização entre o conhecimento técnico-científico com o saber tradicional, base do 

conhecimento agroecológico.  

b) Territorialidade de Assessoria Técnica: é um tipo de territorialidade consolidada pelo 

Centro SABIÁ; onde este desenvolve alguns projetos com enfoques em práticas 

agroecológicas é direcionado para aquelas comunidades que possuem potencialidade para 

o desenvolvimento do trabalho, além de prestar assistência técnica e promover 

intercâmbios para agricultores em fase inicial ou em transição agroecológica. A ONG atua, 

portanto, antes, durante e depois das territorialidades de intercâmbios agroecológicos 

relatadas acima. 

c) Territorialidade de Parcerias: Esta territorialidade diz respeito às ações desenvolvidas 

pelo Centro SABIÁ junto aos seus parceiros pioneiros no desenvolvimento de práticas 

alternativas e que oferece oportunidade para práticas demonstrativas. No caso em estudo 

sua principal parceria é com o agricultor Jones no município de Abreu e Lima onde esta 
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entidade tem neste espaço um verdadeiro laboratório para multiplicação das iniciativas e 

modelos bem sucedidos de agroecologia no estado.  

5.2 Territorialidades Secundárias 

Após a fase de sensibilização que caracteriza as territorialidades primárias, aqueles 

agricultores que aderem aos processos de identificação coletiva baseados na agroecologia 

prosseguem numa marcha em que sua geograficidade ganha em correlação e trocas mais 

aprofundadas de práticas agrícolas inovadoras. Neste ponto começam a se tecer 

territorialidades secundárias que fortaleceram as redes de re-existência.  

As territorialidades secundárias identificadas nas áreas desta pesquisa são 

caracterizadas por dois tipos principais de ações: territorialidades internas de troca de 

saberes e territorialidades externas de intercâmbios agroecológicos. Esse tipo de 

territorialidade é constituída após o processo inicial de transição, como especificado 

anteriormente. A diferença entre estas duas fases está basicamente no andamento da 

aprendizagem dos agricultores em relação a trocas de saberes e aquisição do 

conhecimento.  

Enquanto na primeira fase são discutidas e dialogadas as principais etapas do 

desenvolvimento da agroecologia nas unidades familiares, nesta segunda fase os 

agricultores encontram-se envolvidos com iniciativas agroecológicas em seus sítios, lotes 

ou parcelas. Assim, as práticas agrícolas se tornam mais intensivas em conhecimento e sua 

aplicabilidade começa a dar resultados – o que denomina-se nesta tese de territórios-rede 

de Intercâmbios Intensivos, pois os conhecimentos são mais aprofundados, proporcionando 

trocas de saberes mais intensas entre agricultores de um determinado assentamento e entre 

agricultores de outros assentamentos, dentro ou fora dos municípios estudados. No 

depoimento abaixo pode-se observar a intensividade da referida fase: 

Aqui já passou gente de vários países estrangeiros, gente de todo lugar do Brasil. 

Daqui até Maceió todos agricultores que estão fazendo agrofloresta já 

passaram no meu sitio. Já veio de São Paulo, Brasília, Pará, já veio de todo 

canto, mas daqui do litoral até Maceió vieram muita gente. Eu fui na casa deles 

abrir uma área de agrofloresta. Os daqui do assentamento mesmo fui na 

parcela de todos os interessados. Deixava o meu e ia lá abrir uma área de 

agrofloresta pra eles e ensinava direitinho. Aqui da Zona da Mata eu não vou 

me lembrar dos municípios que já vieram me visitar, mai aqui da Zona da Mata 

acho que quase todos municípios já passou por aqui pra fazer intercâmbio 

(Agricultor do Assentamento Serrinha, 2011).  

Este processo insere os agricultores familiares numa troca de conhecimento para 

fortalecimento das iniciativas com agroecologia na região, incorporando mediadores em 

várias escalas e evidenciando o papel disseminador dos pioneiros. Observe-se no mapa 19 
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os territórios-rede de intercâmbios intensivos diagnosticados nas áreas da pesquisa e como 

eles interagem entre si. Destacando-se dois tipos de territorialidades, a saber, 

territorialidades internas de troca de saberes representada pelas linhas tracejadas em 

vermelho nas áreas georreferenciadas dos assentamentos em verde; e territorialidades 

externas de intercâmbios agroecológicos, destacadas em linhas pretas tracejadas. 

             Mapa 19 - Territórios-Rede de Intercâmbios Intensivos 

 

Fonte: Base Cartográfica do IBGE, 2009, ZAPE, 2001. Designer Gráfico: Lucas Cavalcanti. Org.: 

Robson Soares Brasileiro. 

a) Territorialidades Internas de Trocas de Saberes: são construídas a partir das trocas de 

saberes entre os agricultores que trabalham com sistemas agroflorestais dentro do mesmo 

assentamento. Daí serem denominadas de territorialidades internas. Elas se realizam 

através das visitas esporádicas ou cotidianas entre agricultores, onde estes, através do 

diálogo e da prática, procuram se apropriar de novos conhecimentos e novas tecnologias 

alternativas. Nesse contexto, os agricultores em fase de transição recebem apoio mais 

frequente do agricultor multiplicador como afirmou o assentado de Serrinha: “Os daqui do 

assentamento mesmo fui na parcela de todos os interessados. Deixava o meu e ia lá abrir 

uma área de agrofloresta pra eles e ensinava direitinho”. As visitas de pessoas de outras 

áreas e de outras organizações reforçam o papel desses sujeitos sociais enquanto nós 

fundamentais na tessitura das redes territorializantes da agroecologia.  
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Nas áreas destacadas no mapa acima podem ser observados os fluxos externos 

realizados entre os agricultores adeptos das práticas agroecológicas enquanto que as 

territorialidades internas são pequenos fluxos realizados dentro dos próprios 

assentamentos.  

b) Territorialidades Externas de Intercâmbios Agroecológicos: diferentemente das 

internas, essas possuem maior extensão geográfica, pois possibilita a articulação entre 

agricultores do assentamento com outros agricultores de áreas de assentamentos em 

municípios da região e outros estados. No entanto a ênfase aqui recairá sobre a 

interconexão dos agricultores e agricultoras em seus respectivos assentamentos, assim 

como as trocas de saberes entre as quatro áreas estudadas na Mata Sul. 

Assim, observa-se que agricultores de outras regiões do estado direcionam-se para 

o sítio São João com o objetivo de aprender e trocar conhecimentos de caráter 

agroecológico. Sendo que os agricultores multiplicadores de Serrinha, Amaraji, Conceição 

Quilebas e Águas Claras podem vir a cumprir papel semelhante. Nesse caso, as 

territorialidades externas que são processadas entre assentamentos em diferentes 

municípios são caracterizadas por processos de articulação entre os sujeitos e atores sociais 

nessas áreas.  

Isso é possível pelo fato desses espaços alternativos estarem organizados em rede, 

as quais são alimentadas justamente pelas ações e fluxos realizados entre os agricultores 

que trabalham numa perspectiva diferenciada, consubstanciando assim, territórios de re-

existência. No mapa 19 ilustram-se tantos os fluxos internos como os externos.  Já nas 

fotos 23 e 24 pode-se observar exemplos de eventos que expressam as territorialidades 

externas realizadas entre assentados da Mata Pernambucana em assentamento na Região 

Metropolitana do Recife. 

Foto 23 – Intercâmbio Externo em Apiário no Sítio 

Pisom – Igarassu/PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2011. 

Foto 24 – Visita a área de Agrofloresta no sítio 

Pisom – Igarassu/PE. 

 
Fonte: Robson Soares Brasileiro, 2011. 
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A foto 23 representa uma visita de intercâmbio ao apiário no sítio Pisom com o 

objetivo de demonstrar aos intercambistas técnicas alternativas, bem como manejo correto 

e apropriado com abelhas africanizadas. Na foto 24 observa-se o grupo de intercambistas 

visitando as colmeias dentro da mata no referido sítio.  

5.3 Territorialidades Terciárias 

Essas territorialidades dizem respeitos aos processos de consolidação das iniciativas 

agroecológicas, pois elas se efetivam através da articulação dos atores e sujeitos sociais 

mediante intercâmbios econômicos realizados nas principais feiras agroecológicas das 

cidades do Recife e até mesmo naquelas de maior destaque no interior do estado como 

Sirinhaém e Rio Formoso. Pode-se chamá-los, então, de territórios-rede de intercâmbios 

econômicos, apesar de que essas trocas incluem ainda valores, posturas e uma nova ética 

ambiental.  Nas fotos 25 e 26 pode-se observar alguns momentos importantes propiciados 

pelo deslocamento dos produtores desde os seus locais de origem até as feiras 

agroecológicas. 

Foto 25 – Feira Agroecológica da Praça de Casa 

Forte – Recife/PE. 

 
Fonte: Robson S. Brasileiro, 2009. 

Foto 26 – Fiscalização Agropecuária na Feira 

Agroecológica de Casa Forte – Recife/PE. 

 
Fonte: Robson Soares Brasileiro, 2011. 

 

Portanto, nas ilustrações podem-se observar alguns momentos importantes das 

territorialidades terciárias. Um deles é a relação produtor/consumidor, estabelecida durante 

a comercialização dos produtos. Percebe-se que a maior proximidade dos consumidores em 

dialogar com o produtor acaba por valorizar o trabalho e a cultura deste, além de agregar 

valores socioambientais a todo o processo de organização da produção agroecológica até a 

sua comercialização.  

Na foto 26 constata-se a atuação da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária 

de Pernambuco (ADAGRO) em um momento de fiscalização e coleta de amostras dos 

produtos para analises laboratorial; isto pode parecer num primeiro momento uma ação 
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negativa para estes agricultores, entretanto esse mecanismo atribui maior credibilidade aos 

produtos e ao trabalho do agricultor, já que além da fiscalização nas feiras, os técnicos 

procuram também realizar visitas esporádicas às propriedades familiares que trabalham 

dentro dos princípios agroecológicos. Todo esse acompanhamento da ADAGRO nas feiras 

e sítios dos agricultores que trabalham a partir dos princípios agroecológico é com o 

objetivo de oferecer maior segurança tanto ao produtor como ao consumidor de produtos 

agroecológicos, e garantir que os produtos são cultivados sem o uso de agrotóxicos. No 

mapa 20 pode-se observar as territorialidades terciárias que configuram os territórios-rede 

de intercâmbios econômicos e articulações: 

Mapa 20 – Territórios-Rede de Intercâmbios Econômicos 

 
           Fonte: Base Cartográfica do IBGE, 2009. Designer Gráfico: Lucas Cavalcanti. Org.: Robson S. 

Brasileiro.  

 

No caso deste item são as feiras os laços fundamentais das territorialidades 

terciárias. Foram denominadas assim porque este tipo de ação faz parte do estágio mais 

importante e consolidado do desenvolvimento das iniciativas agroecológicas. Esse nicho 

de mercado garante sustentabilidade econômica e o avanço no plano comunicacional das 

trocas entre consumidores e produtores no universo de relações mais harmônicas com a 
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natureza. Daí ganham notável expressividade e dimensão enquanto espaços de constituição 

de redes territorializantes. Pois o contato com outros agricultores e consumidores fortalece 

na base essas e as demais territorialidades.  

a) Territorialidades de Intercâmbios Econômicos e Articulações: são construídas através 

da comercialização dos produtos em pequenas feiras agroecológicas, as quais fortalecem a 

autonomia da produção e comercialização, além de possibilitar condições econômicas e 

materiais para o agricultor em fase de transição continuar sólido em todo o processo. Essas 

territorialidades também são momentos de aprendizagem e troca de saberes, pois o diálogo 

entre agricultor/consumidor e entre os agricultores nesses espaços valoriza o saber 

tradicional, estreitando as relações entre campo/cidade. 

É importante ressaltar que também no próprio processo de comercialização se 

configuram territorialidades externas e internas, já que existe toda uma preparação semanal 

para a realização da comercialização. A família se envolve nessa articulação, existe todo 

um ritual que se configura na própria chegada às cidades, na organização e montagem das 

barracas, na disponibilidade dos produtos. Então, os próprios deslocamentos dos sítios para 

esses espaços de comercialização nas cidades semanalmente se configuram como 

territorialidades externas de caráter intermitente. 

Esse tipo de feira constitui-se como espaços de fortalecimento do desenvolvimento 

de iniciativas agroecológicas, sendo também o resultado do trabalho do agricultor que 

aderiu às práticas agroecológicas em sua propriedade. No âmbito dos territórios-rede 

discutidos neste trabalho esses lugares são importantes “pontos luminosos” ou “nós” que 

proporcionam o contato direto e autônomo do agricultor com o consumidor. Pela 

importância adquirida tanto na sustentabilidade econômica quando na expansão dos 

processos de identificação coletivas que criam e mantém territórios de re-existência da 

produção familiar torna-se necessário discutir com maior atenção sua contribuição na 

geograficidade da agroecologia em Pernambuco. 

5.4 As Feiras Agroecológicas e a Consolidação dos Territórios-rede de Re-existência 

As feiras agroecológicas já fazem parte do cenário paisagístico das grandes capitais 

e em algumas cidades interioranas. Geralmente são consideradas por seus frequentadores 

como um pólo dinamizador da cultura local. Em Pernambuco as feiras agroecológicas 

estão distribuídas nas microrregiões do Sertão Pernambucano, do Agreste, na Mata 

Pernambucana e na Região Metropolitana do Recife. Na capital do estado alguns desses 

empórios recebem o apoio do Centro SABIÁ no sentido de fortalecer a comercialização, 
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articulação e dar visibilidade e credibilidade ao processo de transição. Em entrevista com o 

coordenador da referida entidade obteve-se o seguinte depoimento: 

O SABIA tem assumido um papel de assessoria ao processo de comercialização, 

de orientação aos agricultores. Sobre a relação com os consumidores, sobre a 

apresentação dos produtos, o projeto de planejamento da produção para poder 

estar no mercado, à importância dessa produção para o espaço urbano, para o 

consumidor, essa relação do agricultor com o consumidor. Então, o nosso papel 

tem sido muito mais de estar atento às questões ligadas a comercialização, a 

relação com o poder público municipal no sentido da autorização do espaço, 

guarda de limpeza essa coisa toda (Coordenador do Centro SABIÁ, 2011). 

É indispensável reforçar o conteúdo desta fala na medida em que se percebe 

claramente que o projeto de uma rede territorializante da agroecologia vai desde 

planejamento da produção até a sua adequada comercialização. Numa região organizada 

por sistemas técnicos do capital agropecuário torna-se imprescindível a montagem de uma 

teia de relações que retirem os agricultores do isolamento histórico. 

Nesses espaços de natureza multifuncional como apontado por Figueiredo (2010, p. 

208) as relações estabelecidas entre os produtores e consumidores representam muito mais 

que um estreitamento de vínculo comercial, mas também, a fidelidade entre ambos, ou 

seja, proporciona o fortalecimento de uma atitude ética.  Já segundo Santos (2010) nessa 

ótica a feira agroecológica consegue superar a simples condição de espaço de 

comercialização de produtos da agricultura familiar e transforma-se em um “referencial 

social”, característica inusitada dentro do processo de luta pela terra. Assim, esses pontos 

luminosos nos territórios-rede da agroecologia fortalecem e configuram frações do 

território da agroecologia na Mata Sul do estado.  

Este processo é dotado de um significado político próprio, isto é, esses nós 

territoriais conseguem transcender as esferas econômicas e culturais se revelando como um 

processo de fortalecimento da agricultura familiar, o que Santos (Idem, p. 195) denomina 

de “[...] materialização de uma estratégia coletiva, de classe, orientada ao alcance da 

autonomia camponesa sobre o trabalho familiar e seus frutos”. 

Nesse caso, é através das diferentes ações praticadas por esses agricultores e demais 

atores que emergem os processos sociais de estruturação e configurações materiais, isto é, 

desenvolvimento de iniciativas agroecológicas que dão sentido a uma racionalidade 

econômica e significados das ações que vem sendo desenvolvida nos sítios, lotes e 

assentamentos de agricultores familiares em contato com agentes externos, como ONGs e 

sindicatos.  
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Tais feiras atribuem outra lógica ao trabalho do agricultor familiar, pois agregam 

valor ao produto e autonomia na comercialização. A despeito desta pesquisa estar 

circunscrita aos recortes da Mata Sul, deve-se atentar para que o fenômeno dos territórios-

rede da agroecologia e suas ligações com feiras de produtos orgânicos e similares consiste 

num fato de expressão geográfica muito maior. No ano de 2007 o Centro SABIÁ realizou 

uma pesquisa para diagnosticar o valor financeiro que circula nas 54 feiras agroecológicas 

do estado de Pernambuco: 

Temos feito algumas pesquisas do ponto de vista econômico para sabermos que 

renda circulam nessas feiras e, aí a última que a gente fez foi em 2010. Não 

tabulamos os dados ainda, mas em 2007 nós constatamos que circulou em 54 

famílias das feiras agroecológicas do Recife, Agreste, Zona da Mata Sul e Pajeú 

circulou um total bruto de 350 mil reais dentro de 1 ano, daí a gente tirou um 

percentual líquido que agora eu não lembro quanto foi, mas é uma quantia 

significativa para um grupo pequeno de famílias. A média é que essas famílias 

ganham normalmente 1,5 salários mínimos [mensal] o que para agricultura 

familiar é um valor altíssimo, então isso aponta um pouco o papel que as feiras 

têm na vida dos agricultores (Coordenador do Centro SABIÁ, 2011). 

A feira agroecológica possibilita o acesso direto ao mercado consumidor, 

quebrando com a dicotomia histórica da construção da figura do atravessador normalmente 

capitalizado e com condições de infraestrutura que consegue pegar na propriedade do 

agricultor o produto por um preço muito abaixo do mercado. Essa realidade é muito 

comum nas feiras convencionais espalhadas por várias cidades do estado de Pernambuco. 

Na maioria das vezes a falta de apoio para que o agricultor familiar tenha acesso direto ao 

mercado força esse agricultor a negociar sua produção com o atravessador. As feiras 

agroecológicas, além de fortalecer a base do processo de produção familiar, rompem 

também com a velha dicotomia entre o rural e o urbano. Observe-se nas palavras do 

Coordenador do Centro SABIÁ durante entrevista concedida para esta pesquisa o seguinte 

depoimento: 

Para nós quebrando as fronteiras entre o urbano e o rural as feiras são a 

grande fonte dessa história, porque é nas feiras onde nós concretizamos algo 

muito real da relação do rural com o urbano, do contato direto de quem vive na 

cidade com que vive no campo produzindo, principalmente alimentos, mas 

também desempenhando outras funções como a preservação dos recursos 

naturais entre outras ações. Essa relação ela tem quebrado barreiras sobretudo 

a partir da relação que os agricultores estabelecem com os consumidores 

(Idem). 

Torna-se claro o papel central da comercialização e especificamente das feiras 

agroecológicas reaproximando universos que durante muito tempo foram vistos como 

apartados (o campo e a cidade). O entrevistado segue frisando o caráter diferenciado da 

territorialidade desse tipo de feira, chamando a atenção para o estabelecimento de novas 

teias que fortalecem as redes já estabelecidas: 
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Não vamos discutir aqui o que significa eu chegar no Pão-de-Açúcar [grande 

rede de supermecados] e pegar um produto orgânico na prateleira e o que 

significa eu chegar numa feira agroecológica e comprar determinado produto 

de um agricultor que está ali e foi ele que produziu. Isso tem significado por 

exemplo: grupo de consumidores, famílias da cidade do Recife que estabelecem 

relações tão próximas com os agricultores que vão passar um dia na 

propriedade do agricultor. Mobilizam a escola do filho para ir conhecer a 

experiência do agricultor e da agricultora, ou seja, é outra rede que se enreda 
nessa rede de agricultores experimentadores, mas agora com o olhar de quem 

vai do urbano, de quem vai do espaço urbano (Idem).  

No contexto acima mencionado constata-se que as feiras agroecológicas ajudam a 

quebrar tabus e dicotomias entre os habitantes do meio rural e urbano, mas acima tudo elas 

conseguem estabelecer um canal profícuo de trocas e articulações entre esses dois 

universos, inclusive gerando novas redes como explicita trecho da fala acima grifada. Ao 

mesmo tempo esses lugares de comércio significam para os consumidores de produtos 

agroecológicos uma oportunidade de acesso a um mercado diferenciado, no qual 

encontram produtos de qualidade e nutritivos, ou seja, um alimento produzido de forma 

“sustentável”. Então essa relação entre agricultores e consumidores nas feiras 

agroecológicas é algo muito particular, isso porque elas têm dinâmicas muito próprias, 

peculiares: 

Essa relação de fato entre agricultores e consumidores é algo que foge do nosso 

olhar. Porque elas se dão em dinâmicas muito próprias. De vez em quando a 

gente chega lá na feira e um agricultor diz: a gente recebeu um grupo de uma 

escola de um consumidor daqui que levaram os meninos lá para conhecer a 

experiência. Aí chega um consumidor que diz assim: Dona Tereza! Gostei muito 

de ter ido naquele dia lá para sua propriedade! E passou o domingo inteiro com 

a família na casa do agricultor, coisas assim da dinâmica normal que deve 

acontecer (Idem).  

Sendo assim, a re-revalorização das práticas e costumes tradicionais, assim como a 

superação de preconceitos, fortalecem o desenvolvimento desse tipo de agricultura 

familiar, essa adesão contribui significativamente para a disseminação de produções 

agroecológicas, fortalecendo a identidade territorial e cultural dos agricultores familiares 

ilhados pela cana, favorecendo a da coesão social entre os atores e sujeitos sociais na 

região. 

Apesar da agroecologia já ser uma realidade para muitos agricultores na Mata Sul 

de Pernambuco, ainda existem grandes limitações à sua adesão, seja no tocante à 

produtividade, a questão econômica, as dificuldades encontradas no início do processo de 

transição. Também os espaços de comercialização mesmo considerando seu relativo 

avanço no estado e nas feiras de Recife em especial ainda não consubstanciam um mercado 

abrangente e estável. Por isso o papel atual das feiras existentes é também educativo e 

multiplicador, suscitando a ampliação progressiva da demanda com base em laços 

identitários consumidor/produtor. Para o consumidor tornam-se evidentes as vantagens de 
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uma alimentação saudável e de um meio rural mais equilibrado socialmente e do ponto de 

vista ambiental. Para os produtores há o resgate de importantes valores, dando novos 

significados a sua labuta diária.  

Esse resgate dos saberes propicia ao agricultor a (re)ligação entre o conhecimento 

cultural e a vida cotidiana, além disso, leva a esses agricultores familiares as estratégias 

iniciais para à superação da dicotomia existente no capitalismo que separa ambientes, 

trabalho e vida cotidiana dos agricultores. “Por isso é típica na produção convencional a 

separação entre a produção para venda e a produção para o consumo, exatamente porque 

são tratadas distintamente, onde é bastante comum a ausência de uma preocupação ética 

com relação à oferta de alimentos aos consumidores” (BATISTELA, 2009, p. 238). 

Os territórios-rede da agroecologia, como se tem tentado demonstrar nesta tese, são 

espaços de multiterritorialidades (articulação, comercialização, diálogo de saberes, 

promoção da agricultura familiar, etc.), e as feiras constituem parte integrante destes 

territórios sendo nós ou pontos luminosos desses espaços alternativos. São, sobretudo, 

importantes pelo fato de tornarem a agroecologia uma alternativa de destaque no mercado 

de alimentos contemporâneo, garantindo um lugar aos agricultores familiares numa região 

hostil a tudo que não seja monocultura.  

Além disso, nas feiras agroecológicas, os laços de comunicação constituem-se em 

redes de relações concretizadas tanto pela presença dos feirantes, como pela participação 

dos “consumidores”, além da comercialização de produtos livres de agrotóxicos e 

produzidos a partir de preocupações socioambientais. Os atores e sujeitos sociais 

envolvidos, como visto, têm múltiplas relações nos territórios-rede. Por exemplo, os 

agentes mediadores podem fazer parte tanto do que diz respeito às tecnologias alternativas 

para produção agroecológica, quanto da organização das feiras em si, articulando os 

espaços e até mesmo subsidiando parte da produção. 

Neste contexto, os atores e sujeitos envolvidos com este processo têm múltiplas 

relações nos territórios-rede. Os agentes mediadores podem fazer parte tanto no que diz 

respeito às tecnologias alternativas para a produção agroecológica nas unidades familiares, 

quanto na organização das feiras agroecológicas, articulando os espaços e até mesmo 

subsidiando parte da produção. Relebrando a fala do coordenador do Centro SABIÁ: “o 

nosso papel tem sido muito mais de estar atento às questões ligadas a comercialização, a 

relação com o poder público municipal no sentido da autorização do espaço de guarda de 

limpeza essa coisa toda.” (Coordenador do Centro SABIÁ, 2011). 
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Sobre os consumidores também se mostra oportuno apontar originalidades em 

ações e valores que podem influenciar as redes territorilizantes. Assim, o freguês de 

produtos agroecológicos é aqui conceituado ou entendido como o cidadão que, na hora da 

compra e consumo de determinados tipos de alimentos, procura adotar uma postura que 

além de levar em consideração a variável qualidade e preço, atribui, ao seu "poder" de 

compra e escolha de valores pautados na troca de conhecimento com os agricultores e no 

suposto apoio aos seus modos alternativos de cultivo.  

Todavia, nesse processo este consumidor tem outras atribuições, como a de agente 

dinamizador de tecnologias ecológicas e culturalmente viáveis aos agricultores. Esse 

consumidor adota atitudes que somadas a todo o processo de desenvolvimento pode 

implementar mudanças nas matrizes energéticas e tecnológicas usadas no modo de 

produção. Canclini (1996), afirma que “as mudanças na maneira de consumir vêm 

alterando as formas de se exercer a cidadania, surgindo uma cumplicidade entre consumo e 

cidadania”. Este veio de pesquisa, embora não tenha sido o foco do presente estudo, 

merece aprofundamentos e debates posteriores.  

Tornar-se-ia necessário um estudo sobre as reais influências do processo de 

politização dos consumidores, partindo do pressuposto que: “Coerente com a concepção 

weberiana, as ações humanas devem ser explicadas mais pelas intenções que as inspiram e 

as consequências esperadas (ou seja, os propósitos) do que em termos de suas 

conseqüências reais” (PORTILHO, 2004, p.4). Isto equivale a afirmar que, além de 

resultados palpáveis que possam ser mensurados, a própria mudança de perspectivas dos 

consumidores já é indício de consequenciais reais ao sistema territorial.  

Além de serem um agente organizador nas feiras ecológicas, muitos mediadores 

técnicos também assumem o papel de consumidores dos produtos, pois o perfil da clientela 

neste tipo de feira varia bastante, ou seja, vai desde simples clientes à pesquisadores, 

técnicos, funcionários públicos. Nestes espaços todos são considerados “consumidores 

agroecologistas”, isto é, possuem algum objetivo em comum ao estar comprando um 

produto de origem diferenciada.  

Essas feiras podem ser consideradas como espaços com novos enfoques territoriais, 

são pontos diferenciados não apenas em relação à comercialização de parte da produção 

desses agricultores familiares, mas também, pelo fato de serem territórios híbridos. Nesta 

espécie de comércio ainda não se usa um selo de certificação, pois a identidade geográfica 

dos produtos originários dos territórios com iniciativas agroecológicas é o compromisso 

“olho no olho” assumido pelo agricultor familiar e demais atores sociais, na constituição de 
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uma agricultura eminentemente ecológica. Deste modo pode-se considerar que existe uma 

certificação solidária:  

[...] a relação “face a face” entre produtores e consumidores, possível através 

das feiras agroecológicas, representa o momento de “fechamento” de um 

processo penoso, indica o desfecho do enlace entre as anteriormente 

separadas “pontas” da produção e do consumo. Não é à toa que qualquer tipo 

de atitude de integrantes das feiras agroecológicas que possa ameaçar a 

continuidade dessa realidade é vista como um “alvo” a ser combatido e 

eliminado, ou pelo menos enquanto algo a ser corrigido (SANTOS, 2010, p. 189, 

grifos nossos). 

O referido enlace entre as pontas da produção e do consumo tem para os 

agricultores um duplo caráter em relação ao que concerne à sua organização e dinâmica, ou 

seja, elas fortalecem os espaços alternativos da agricultura familiar na região, os processos 

de re-existência desses agricultores, bem como as territorialidades econômicas e culturais, 

além dos intercâmbios de experiências. Embora a base dessas feiras seja o processo de 

articulação entre os atores e sujeitos sociais, todavia esses territórios para se manterem 

sólidos e firmes precisam que o agricultor tenha uma produção constante que proporcione 

a diversificação de produtos a serem oferecidos ao consumidor. 

As feiras agroecológicas, as feiras de um modo geral só sobrevivem se tiver 

produção constante, sistemática semanal, quer dizer, de hortaliça. Não 

sobrevive se não tiver isso. Então e aí ainda existe muita dificuldade por parte 

das organizações, por parte dos agricultores e agricultoras de terem uma 

regularidade e volume de produção para as feiras agroecológicas. Esse é um 

problema! É tanto que todas as feiras agroecológicas começam muito cedo e 

acabam muito cedo é difícil você estar numa feira que esteja com produtos até 

11:00h, 12:00h às feiras acabam às 10:00h porque? Porque não têm um volume 

significativo de produção (Assessora Técnica do PRORURAL, 2011).  

A fala da entrevistada revela as fragilidades que ainda rondam todos os 

componentes dessa rede territorializante relativamente recente. A mesma ensaia uma 

explicação para o fato: 

Porque isso acontece? Vamos questionar a base disso. Uma das pistas tem a ver 

com a falta de regularidade da produção e todas as dificuldades que estão 

envolvidas no processo de comercialização; produção e comercialização. A 

regularidade muitas vezes tem a ver com a produção sistemática lá que 

permanece durante as chuvas, como é que você mantém produção de cenoura, 

beterraba, couve e abobrinha? As verduras que são as mais problemáticas. 

Tomate no período chuvoso, não é fácil. Na região da Mata é mais difícil ainda 

porque é uma região muito úmida (Idem).  

Evidencia-se a existência de condicionantes ecológicos e geográficos que precisam 

ser repensados no planejamento das redes de agroecologia. Por fim, os espaços de 

comercialização são fortalecidos por uma dimensão política e econômica que os 

agricultores familiares conseguem conquistar durante o processo de comercialização: 
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As feiras agroecológicas elas têm duas importâncias uma política e uma 

econômica. A importância política da feira agroecológica é vital porque é 

através dessas iniciativas coletivas que nascem no lugar, na comunidade, no 

assentamento ações de um modo de vida específico. O camponês, ele consegue 

levar para as cidades não só os produtos, mas expressões de um modo de vida. 

Então eles chegam às cidades de forma organizada, eles não chegam 

individualmente, eles chegam aos centros urbanos que em geral são hostis e 

desconsideram a sua cultural. Eles chegam de forma propositiva e organizada 

às cidades para dizerem que eles têm uma cultura e um modo de vida que é 

diferente do modo de vida urbano. Então isso permite ao camponês uma 

dimensão de empoderamento político que é extremamente importante para eles 

sentirem como sujeitos de um estilo de desenvolvimento que tem uma 

importância fundamental para sua vida. Então eu acho que os primeiros ganhos 

das feiras não é nem econômico, o primeiro ganho das feiras é o 

empoderamento político do camponês, é a legitimidade política que ele ganha 

ao chegar a um espaço entre aspas ou ipsis literis   totalmente hostil a sua 

cultura, totalmente avesso a sua cultura. Então ele chega de forma totalmente 

organizada e encontra nesse espaço gente que passa a atuar de uma forma 

solidaria, passa a atuar como um aliado da sua cultura (Depoimento de Marcos 

Figueiredo, 2011). 

O entrevistado sublinha de modo enfático que o componente político dos espaços 

de comercialização suplanta os aspectos da sua sustentabilidade econômica, representando 

ainda uma mudança cultural nada negligenciável, uma vez que, os produtores são de 

origem humilde e de uma região onde não tinham possibilidade de autonomia: 

Para mim a primeira grande importância das feiras agroecológicas é essa 

intervenção organizada em grupo político em um espaço que é muito difícil de 

abrir para a cultura camponesa porque é um espaço que tende a um 

desenvolvimento unilinear, tende a uma visão homogênea, tende a padronizar o 

modo de vida, tende a padronizar as culturas (Idem). 

Esse processo acontece às margens ou de maneira sobreposta ao monocultivo da 

cana-de-açúcar na região, que tende a se expandir devido à valorização da produção de 

etanol e surgimento do setor sucroenergético em escala nacional e internacional. Neste 

caso, a dimensão econômica, também é reconhecida como fundamental para a reprodução 

e consolidação das iniciativas agroecológicas. 

Então esse retorno material permite o reconhecimento da própria família e que 

aquela estratégia esta correta. Então a família se convence disso e passa a 

apostar nessa estratégia. Como ela passa a apostar nessa estratégia? Passa a 

apostar na ampliação das áreas de cultivos, na diversificação dos produtos que 

são oferecidos, na re-criação de produtos que haviam desaparecidos das feiras, 

da dieta regional, eles passam a re-criar produtos, eles passam a aproveitar 

produtos que antes eram considerados inaproveitáveis que não tinham sentido 

econômico nenhum. Então eles passam a re-significar esses produtos do ponto 

de vista econômico (Idem). 

Os territórios de comercialização agroecológica são para os agricultores familiares 

um espaço alternativo de autonomia econômica e re-existência no qual os atores e sujeitos 

sociais se articulam e se mobilizam procurando a superação e rompimento da dependência 

nos moldes do capital predominante na região.  

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1259&bih=615&sa=X&ei=ajvVTaLYEcHf0QHMvKyPDA&ved=0CCYQBSgA&q=ipsis+lit&spell=1
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Este processo não elimina as relações de poder contidas no interior da 

comercialização, pois de um lado os consumidores têm o seu poder de compra e de outro 

lado os agricultores possuem os saberes necessários para a produção de alimento com 

referencial ecológico. Esta relação não desassocia a dimensão espaço e tempo, “pois o 

poder não é nem uma categoria espacial nem uma categoria temporal, mas está presente 

em toda “produção” que se apóia no espaço e no tempo” (RAFFESTIN, 1993, p. 6). Essa 

relação de poder/produção citada pelo autor se configura pela ação dos atores e sujeitos 

sociais que estabelecem posições complementares nas redes territorializantes da 

agroecologia.  

Observe-se no mapa 21 a localização de algumas feiras agroecológicas na cidade do 

Recife. 

Mapa 21 – Feiras Agroecológicas do Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2009; Trabalho de campo, 2010. Design Gráfico: 

Girlan Cândido da Silva. Org. Robson Soares Brasileiro. 

 

A relação entre a Mata Sul e os espaços de comercialização na cidade do Recife 

adquirem grande importância na territorialização da agroecologia, uma vez que, existem 
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quinze feiras espalhadas pela capital, onde muitos dos produtores aqui pesquisados 

comercializam ou comercializaram em algum momento seus produtos.  

As características diretamente ligadas à cultura e identidade desses agricultores se 

socializam em uma dimensão micro do território, neste sentido, as ações e os objetos que 

configuram a paisagem dessas feiras atribuem significados bastante diversificados à cultura 

dos sujeitos sociais aqui investigados.  

O diferencial nesse processo é que o agricultor familiar, além de ter na terra a base 

do sustento familiar e na força do trabalho da família a autonomia da sua produção, 

procura também agregar outros valores ao seu cotidiano. É também nas feiras 

agroecológicas que estes sujeitos sociais têm a oportunidade de dialogar com outros atores, 

tais como consumidores e mediadores técnicos, gerando um território qualitativamente 

diferenciado, multidimensional. 

A contradição, a solidariedade e a conflitividade são relações explicitadas 

quando compreendemos o território em sua multidimensionalidade. O território 

como espaço geográfico contém os elementos da natureza e os espaços 

produzidos pelas relações sociais. É, portanto, uma totalidade restringida pela 

intencionalidade que o criou. A sua existência assim como a sua destruição serão 

determinadas pelas relações sociais que dão movimento ao espaço. Assim, o 

território é espaço de liberdade e dominação, de expropriação e resistência 

(FERNANDES, 2005, p. 277).   

No caso das feiras estudadas, as relações sociais que dão movimento a este espaço e 

as redes estudadas buscam autonomia e a solidariedade. Ainda segundo este autor “As 

relações sociais, por sua diversidade, criam vários tipos de territórios, que são contínuos 

em áreas extensas e/ou são descontínuos em pontos e redes, formados por diferentes 

escalas e dimensões” (Idem). Para os agricultores esse tipo de feira são espaços de re-

existência de suas práticas cotidianas e do seu papel social. Sendo assim, desmistifica-se 

que é impossível para esses sujeitos sociais romperem com a cadeia de comercialização 

sob as normas dos atravessadores. Neste caso, as relações sociais entre os diferentes atores 

têm funções de grande importância nos territórios-rede como traçado anteriormente. 

Em contrapartida, as estratégias de re-existência desses agricultores na construção e 

desenvolvimento da agroecologia nos territórios-rede na região é fortalecer as práticas que 

constituem o “saber ser” e “saber fazer”, base para expansão das feiras agroecológicas. A 

disponibilização do excedente da agricultura familiar para comercialização nesses espaços 

alternativos pode “estimular o consumo” de produtos ecológicos por maior número de 

consumidores, além de fortalecer a autonomia da produção familiar, cria novos canais de 

comercialização para esse tipo de agricultura.  



176 

 

Durante a comercialização dos produtos existe um diferencial em relação às feiras 

convencionais; esta diferença pode ser observada na qualidade da mercadoria e na 

pluralidade das relações estabelecidas nestes espaços. A relação que o produtor mantém 

com o consumidor atribui um sentido diferenciado ao ambiente. As técnicas utilizadas 

pelos agricultores familiares para negociar seus produtos permitem uma maior 

aproximação com seu público. Observe-se nas fotos 27, 28, 29 e 30 a diferença da 

paisagem da Praça de Casa Forte no Recife em dias de feira e em dias comuns. 

Foto 27 – Paisagem cotidiana da Praça de Casa 

Forte/Recife. 

 
Fonte: Robson Brasileiro, 2010. 

Foto 28 – Territorialização para feira do Sábado. 

Casa Forte/Recife. 

 
Fonte: Robson Brasileiro, 2012. 

Foto 29 – Estruturação das microterritorialidades 

temporárias. Casa Forte/Recife. 

 
Fonte: Robson Brasileiro, 2012. 

Foto 30 – Dia de Feira Agroecológica na Praça de 

Casa Forte – Recife. 

 
Fonte: Robson Brasileiro, 2009. 

 

Observando-se o conjunto de imagens de um dia de feira agroecológica na Praça de 

Casa Forte, chama-se a atenção para os aspectos relacionados à dinâmica da paisagem e 

quantidade de consumidores. Na foto 27 observa-se a mesma praça em um dia comum 

enquanto a demais fotos mostram uma sequência de microterritorialidades temporárias. 

Veja-se que essa feira além de levar alimentos de qualidade aos consumidores também 

atribui outra resignificação a paisagem local, isto é, incorpora uma territorialidade 

transitória a este espaço alternativo aos agricultores.   
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Nesses territórios produtores e consumidores atribuem um sentido diferenciado ao 

espaço, pois ao se informar sobre os produtos, como são cultivados, o modo de vida do 

agricultor, as dificuldades que os produtores têm para cultivar determinadas plantas, enfim, 

existe por parte do comprador uma preocupação com a vida e valorização do trabalho e  da 

cultura do outro, diferentemente das feiras convencionais e dos supermercados, onde o 

consumidor muitas vezes guarda uma relação “distante”, ou seja, escolhe o produto, paga e 

vai embora.  

Uma grande vantagem da feira ecológica, em relação a outros canais de 

comercialização, está na simplicidade, que abre infinitas possibilidades para o 

desenvolvimento integral das pessoas envolvidas. O diálogo e a integração 

entre agricultores e consumidores mostram-se capazes de produzir 

mudanças nas duas pontas da cadeia produtiva (GUSSON, 2006, p. 93, grifo 

nosso).  

É justamente isso que parece acontecer com as feiras que se integram aos 

territórios-rede de re-existência da agroecologia na Mata Sul, consistindo em “pontos 

quentes” dos processos territorializantes. Na comercialização agroecológica o valor 

agregado não se relaciona apenas à mercadoria, mas também ao próprio espaço, no qual os 

valores são diferenciados. Essas feiras transformam a paisagem em espaços de diálogo 

com o público.  Estes territórios são áreas de expressão da cultura rural em curto espaço de 

tempo. Essas características quebram algumas dicotomias, preconceitos e visões 

distorcidas em relação ao campo e ao modo de vida dos seus habitantes, pois promovem 

uma mesclagem da paisagem urbana com os valores do homem do campo. Sendo assim, os 

espaços destinados ao comércio agroecológico podem ser vistos como espaços híbridos, já 

que procuram mesclar traços da cultural rural com a cultura urbana, consolidando as 

territorialidades alternativas aqui estudas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da tese foi investigado se estaria havendo a criação de uma identidade 

territorial coletiva através da vontade de vários sujeitos e atores sociais em realizar outro 

tipo de agricultura na Mata Sul de Pernambuco, com base em princípios agroecológicos e 

na produção familiar. Buscou-se compreender como seria o processo de identificação 

social que estaria gerando uma rede territorializante da agroecologia em meio a condições 

geográficas e históricas marcadas pela longevidade da monocultura. Enfim, buscou-se 

revelar em que medida estariam sendo criados territórios-rede da agroecologia como uma 

forma eficaz de contraposição de agricultores familiares organizados no domínio da 

plantation canavieira. 

A investigação apontou indícios que podem comprovar a hipótese da existência de 

novas territorialidades (territorialidades alternativas) na região estudada, através da 

construção de intercâmbios e interações suscitadas pelo uso de tecnologias alternativas, 

convergindo na formação de espaços singulares articulados em rede. Com efeito, a 

produção agroecológica nas unidades de produção familiar na Mata Pernambucana se dá 

por um processo caracterizado como de “re-existência”, segundo a analogia com as ideias 

de Porto-Gonçalves (2006), ou seja, a partir das identidades herdadas e construídas nos 

interstícios da plantation, levando em conta diferentes realidades locais que mesclam saber 

tradicional e inovações introduzidas por iniciativas agroecológicas.  

Esses agricultores familiares têm na conquista da terra uma temporalidade e 

espacialidade simultâneos, que vão sendo ampliados na medida em que os territórios com 

iniciativas agroecológicas se tornam o núcleo central de novos arranjos e redes que 

interconectam diversos sujeitos e atores na Mata Sul e em outras escalas. Assim, o 

processo de identificação coletiva tem nas ligações pretéritas e presentes com a produção 

de alimentos uma de suas fontes principais. Em seguida constrói-se uma identidade a partir 

do reconhecimento da agroecologia como viável econômica e politicamente, consolidando-

se através das estratégias territorializantes dos produtores e seus mediadores. A identidade 

coletiva forjada de forma hierárquica na cana-de-açúcar vai sendo contestada. 

Ao que parece, as redes territorializantes da agroecologia nessa parte de 

Pernambuco possuem graus de interatividade bastante variados, isso pelo fato de estarem 

conectadas a atores sociais heterogêneos, isto é, esses circuitos conseguem congregar 

técnicos, consumidores, agricultores, estudantes, políticos, ambientalistas, comunidades 
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tradicionais, enfim, todos aqueles com a aspiração e compromisso de transformar a 

realidade da região de monocultivo.   

Na contemporaneidade, para compreender melhor as redes que se concretizam a 

partir do processo de luta de muitos atores sociais e, ao mesmo tempo, para dar resposta ao 

poder hegemônico das diversas redes existentes nessa região, buscam-se algumas ações 

que podem fundamentar o desenvolvimento de opções ao monocultivo. Entretanto, os 

núcleos que formam os territórios-rede de re-existência ainda são espaços com pouca 

visibilidade, mesmo que venham ganhando expressividade através da agroecologia, 

superando inclusive fortes resistências dos próprios agricultores familiares em se inserir 

nas redes e arranjos territoriais em surgimento. 

O debate remete novamente às ideias de Raffestin (1998) que toma como noção de 

rede um dos elementos que fazem parte da configuração do território, além dos nós e 

malhas. Cada lote e cada assentamento estudados representam os nós ou pontos luminosos 

dessa malha, que possui conexões em diversas escalas com outros locais e agentes co-

participantes da organização territorial.  

Dessa maneira, as redes agroecológicas presentes na área estudada podem 

constituir-se em um elemento fundamental na organização, mobilização e articulação dos 

agricultores em prol de políticas públicas mais eficazes para a região. Nesse contexto, 

percebe-se que é através da conexão e intensidade dos fluxos (dos atores sociais, 

informações, mercadorias e etc.) através dos trajetos desses territórios-rede que temos a 

formação de um processo de re-existência coletiva.  

O diferencial é que estes territórios entrelaçados têm o potencial de “libertar” o 

agricultor do isolamento e da submissão ao setor sucro-energético, (apesar de que o efeito 

também pode ser o contrário). Evidência importante é que as redes podem causar 

modificações significativas nas estratégias de produção e comercialização dos produtos 

originários da agricultura familiar, como foi constatado nos trabalhos de campo e 

entrevistas. 

Em compensação, sob o domínio do capital (da agricultura químico-mecanizada 

para as usinas) as redes hegemônicas se tornam um instrumento de poder e persuasão, haja 

vista que estão a serviço da plantation canavieira: elas constroem espaços de exclusão 

social nos territórios da Mata Pernambucana. As redes técnicas dominantes podem, 

inclusive, cooptar ou subordinar redes alternativas como ficou patente no exemplo do 
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assentado que participa ao mesmo tempo do circuito agroecológico e trabalha para uma 

grande usina na função de produtor de mudas da Mata Atlântica.  

Os fenômenos de re-existência refletem anos de exclusão social e degradação 

ambiental, guardando, portanto, várias contradições. Muitos agricultores creem ser mais 

viável trabalhar para o grande capital a acreditarem no potencial da agroecologia, como 

ficou claro nos depoimentos de muitos pioneiros: “Olha o Sr. ... era um cabeça dura, dura 

que não era brincadeira, era daquele que onde ele chegava falava contra [a 

agroecologia]” (agricultor do assentamento Serrinha).  A situação ilustra opinião daqueles 

que ainda acham ter mais oportunidade trabalhando para as usinas e não concebem ou não 

confiam que, enquanto pequenos agricultores, possam ter vida melhor. É como se esses 

agricultores tivessem que “cumprir uma sina”, isto é, o destino de ser pobre e fraco. Além 

disso, há que considerar com muito maior profundidade os laços dos habitantes com a 

paisagem canavieira, relembrando a fala de um agricultor do assentamento Serrinha: “nem 

a cana consegue sair de mim nem eu consigo sair da cana”.  

Essa representatividade dos territórios-rede da agroecologia concretiza-se pela 

abrangência dos circuitos que representam as redes de atores sociais engajados no processo 

de desenvolvimento de uma agricultura familiar de base agroecológica. Não obstante, 

verifica-se a atuação de forças externas que podem enfraquecer a formação das novas 

territorialidades e se contrapor aos objetivos dos territórios sob iniciativas agroecológicas.  

Assim, constata-se a existência de “pontos estranhos” coexistindo dialética e 

diacronicamente na configuração das novas redes e arranjos territoriais na região. Além do 

exemplo já citado de produção de mudas nativas para as usinas, que constroem um 

discurso do “capitalismo verde”, há também o caso de pessoas que integradas às redes 

alternativas continuam se assalariando no latifúndio canavieiro. Esta é uma pista que não 

se pretendeu trilhar na tese: é um debate que cabe ser continuado em outro momento, 

referindo-se ao questionamento de ser essa atitude coerente com a pluriatividade admitida 

ao campesinato ou apenas mais um caminho para a subordinação à plantation? 

Esse processo é gerado também pela falta de acesso ao crédito e terra para o 

pequeno produtor. O universo discordante entre o monocultivo da cana-de-açúcar e a 

viabilidade da pequena produção representa uma tendência de conflitos de racionalidades e 

da assimetria das relações de poder na região. Mesmo nesse cenário majoritariamente 

adverso, a consciência espacial ampliada aos agricultores inseridos com ações 

agroecológicas em rede, ao empoderá-los, pode viabilizar a construção de uma 

territorialidade alternativa que re-existe aos entraves do capital dominante. 
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Sendo assim, as contribuições da geografia através do conceito de território-rede, 

podem ajudar no melhor entendimento das transformações espaciais, sócio-culturais, 

econômicas, ambientais e políticas que dão origem à emergência de estratégias que 

viabilizam o fortalecimento da agricultura familiar pautada no apoio e diversidade dos 

atores sociais e na articulação rural/urbano. 

 Portanto, as áreas de assentamentos de reforma agrária contempladas pela pesquisa 

organizam-se a partir de espaços rurais específicos, isto é, consolidados pelo uso de 

tecnologias e filosofias de vida diferenciadas. A forma de expansão, viabilidade e 

visibilidade das iniciativas agroecológicas se sobressai através das redes territorializantes, 

ultrapassando os limites das áreas de assentamento (através do fluxo de informação, 

proporcionados, inclusive, pelo acesso às novas tecnologias de comunicação e articulação) 

até outras áreas rurais ou urbanas. Exemplos disso são as feiras agroecológicas realizadas 

na cidade do Recife e os intercâmbios agroecológicos que acontecem em várias localidades 

distantes da região em apreço ou em suas vizinhanças. 

Tomando por base o cenário teórico aqui trabalhado em conjunto com as análises 

empíricas, chega-se à conclusão de que os territórios-rede com enfoques agroecológicos 

não podem ser estudados de forma fragmentada ou isolada, já que as redes também são 

responsáveis por ações e configurações no espaço. Cabe relembrar a ressalva de Haesbaert 

(2006) em relação ao estudo dos territórios e redes: “O problema é que muitos autores, 

geógrafos e não-geógrafos, fazem uma leitura a nosso ver dicotômica entre territórios e 

redes, como se fossem duas unidades distintas e mesmo antagônicas, não percebendo nem 

mesmo que a rede pode ser vista como um elemento constituinte do território” 

(HAESBAERT, 2006, p. 282). Assim sendo, pode-se observar ao longo do estudo que as 

redes territorializantes de iniciativas agroecológicas produzem um espaço abrigado da 

lógica da grande produção, propiciando um lugar aos pequenos produtores. 

Essa análise tem grande relevância para a pesquisa, já que os territórios com 

iniciativas agroecológicos são espaços de integração e articulação, sendo assim, não poder-

se-iam separar as práticas territoriais cotidianas das várias ações que são efetuadas nas 

redes. Nesse caso, pensam-se as redes não no sentido vago ou abstrato, mas sim, no 

sentindo de um conjunto de elementos e relações (materiais e imateriais) que são de 

fundamental importância para o desenvolvimento e concretização de práticas 

agroecológicas na região.  

Mas essas malhas não se organizam num espaço neutro às suas lógicas 

diferenciadas. As redes territoriais formadas a partir da agroecologia tendem a ser uma 
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contraposição aos interesses dos grandes proprietários locais. No sistema monocultor da 

cana-de-açúcar geralmente prevalece uma imposição dos interesses políticos dos grandes 

latifundiários ou usineiros, forjados a partir de forças econômicas sob uma organização 

capitalista e globalizada dos meios de produção local, o que é bem diferente das práticas e 

iniciativas com agricultura familiar agroecológica desenvolvida nas unidades familiares 

que ainda existem na região.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que as redes territorializantes da agroecologia na 

região são caracterizadas também pelo despertar e re-criação de identidades coletivas e 

culturais somadas a diversas características de uma campesinidade latente, trabalhadas e 

constituídas por agricultores inovadores, multiplicadores, atores sociais e políticos, agentes 

de um processo de diálogos técnicos e saberes locais, configurando redes e relações 

socioterritoriais.  

Tais malhas, porém, não surgem apenas de processos locais. A construção de redes 

pelos atores sociais engajados na busca por inclusão e participação sociocultural, 

identidade territorial, conservação do meio ambiente e justiça social têm nos movimentos 

sociais, na sociedade civil organizada e ONGs, um poderoso suporte para visibilidade 

social, ao passo em que fortalece as iniciativas de agricultura de caráter agroecológico. 

Permite também maior integração entre os territórios supostamente desconectados ou 

fragmentados: 

As redes de participação podem ser definidas como mecanismos horizontais de 

interlocução e de articulação, cujos „elos básicos‟, ou „fios‟, se tecem com base 

no reconhecimento da interpessoalidade presente nas relações, isto é, na 

identificação com „o outro‟ pelo senso de pertencimento a um mesmo campo 

de significações. Daí decorre a confiança estabelecida entre seus integrantes 

no processo de trocas de informações, bens e conteúdos (DOIMO et. al, 2007, p. 

113, grifos nossos). 

Nesse caso, observa-se que a construção de territórios-rede na Mata Sul de 

Pernambuco tem nas práticas de agricultura familiar de base agroecológica a sua 

interlocução e articulação com atores institucionais que permite a configuração de espaços 

ou significados diferenciados em diversas escalas. Sendo assim, a distribuição espacial dos 

sítios, lotes ou assentamentos numa trama mais ou menos estável vai depender da atuação 

dos atores sociais com maior representatividade na região (ONGs, sindicatos, etc.) e da 

inserção de sujeitos sociais mais ativos, isto é, os agricultores pioneiros no processo de 

transição. Quanto maior a confiança gerada nesta dinâmica espacializante, maior o senso 

de pertencimento ao campo da agroecologia e vice-versa. 
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Existe uma dialética entre as territorialidades primárias, secundárias e terciárias, 

isto é, aqueles sujeitos que conseguem se articular melhor no plano do lugar mediante 

processos de identificação coletiva, podem também vivenciar uma territorialidade terciária 

(comercialização e consolidação de intercâmbios) mais duradoura. Contudo, ações 

verticais mais eficazes podem também gerar territorialidades primárias e secundárias mais 

estáveis – como intercâmbios e treinamentos técnicos patrocinados por instituições. Dito 

de outra maneira, tanto ações verticais quanto horizontais contribuem para que a rede 

territorializante alternativa se estabeleça e se estabilize.  

Voltamos à questão que anima a pesquisa: até que ponto essas redes possibilitariam 

a consolidação em longo prazo de uma agricultura familiar de base agroecológica em pleno 

território canavieiro? É importante deixar claro que os territórios-rede podem permitir a 

articulação de diferentes grupos inseridos em outros processos ou projetos. Se dentro 

dessas malhas os grupos não compartilharem dos mesmos objetivos e ideias poderá haver 

um enfraquecimento, uma vez que os interesses poderão desvirtuar dos objetivos da 

coletividade. A viabilidade e manutenção das redes da agroecologia na Mata Sul 

permanece uma questão em aberto, muito embora não se deva negligenciar a força que elas 

têm demonstrado até o presente. 

A investigação delineou que esse cenário de novas territorialidades e configuração 

de pequenas malhas territoriais representam para os agricultores familiares um espaço de 

possibilidade para a construção e desenvolvimento de organizações e alternativas 

econômicas que fogem do padrão dominante na região. A estratégia para fortalecimento e 

ampliação desses territórios consolida-se com a produção e comercialização de alimentos 

agroecológicos voltados para uma perspectiva que viabilize a articulação de novos 

elementos, embora na Mata Sul venha ocorrendo historicamente a marginalização da 

produção familiar.   

Deste modo, compreender a construção dos territórios enquanto espaços 

alternativos e processos de re-existência permitiu a visualização da agroecologia em 

diversas escalas (primárias, secundárias e terciárias), concebendo sua distribuição espacial 

em lugares próximos e distantes, ao mesmo tempo em que se observou como esses 

territórios se articulam aos processos de comercialização específicos, fundamentais para a 

existência de toda a rede. O desenvolvimento de uma agricultura familiar de base 

agroecológica em unidades familiares ainda é um processo lento, onde se destaca o desafio 

de ordem territorial.  
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Essa caminhada permite uma articulação espacial dos sindicatos locais, 

associações, cooperativas e ONGs que trabalham com enfoque agroecológico, que por sua 

vez, se articulam com entidades a nível nacional e até mesmo internacional. Nesse sentido, 

percebe-se que na formação desses circuitos, os produtores agroecológicos são elementos 

centrais, pois é partindo das suas unidades de produção que se configuram os territórios-

rede. No extremo oposto situam-se os “nós” da comercialização, quer dizer, as feiras que 

conferem sustentabilidade econômica e política às redes de re-existência. Unindo os dois 

polos em ações que envolvem técnicas, procedimentos, informações, campanhas e etc. 

estão as instituições sociais, das quais o grande destaque é o Centro SABIÁ. 

Ressalta-se a importância do trabalho dos mediadores desta ONG na promoção das 

identidades territoriais e culturais. Este desdobramento é fundamental para o 

desenvolvimento de uma agricultura familiar de base agroecológica, que por sua vez, recria 

ou reforça várias identidades construídas a partir das práticas cotidianas ancestrais. Tais 

elementos interagem com princípios tradicionais de técnicas produtivas, no sentido de 

afirmação da cultura local e da conservação ambiental. Por outro lado, a adoção de práticas 

agroecológicas nesses territórios implica numa mudança de hábitos e posturas, nas quais as 

preocupações ambientais estão sendo incluídas com mais evidência na produção familiar, 

em busca de alimentos saudáveis produzidos através de métodos ecologicamente corretos, 

induzidos e difundidos pela citada ONG.  

As iniciativas da agricultura familiar sob o manejo agroecológico estão se 

territorializando e constituindo redes e, ao mesmo tempo expandindo suas experiências e 

iniciativas através desses arranjos territoriais. Todavia, o sentido “tangencial” das 

iniciativas é revelado pela sua pequena expressão espacial diante da agroindústria sucro-

energética. Todavia, é esta mesma conotação de “nicho” que revela a importância do 

fenômeno aqui definido como de re-existência.  

Assim, a geografia enquanto área de conhecimento científico tem contribuído com 

seus conceitos nos estudos sobre a agroecologia. Segundo Gonçalves (2008) pode-se 

destacar “os conhecimentos acerca do conceito de território, de redes e de circulação 

importantes para se pensar a construção de lócus de resistência, de novas articulações na 

produção/circulação/venda e consumo dos produtos agroecológicos” (GONÇALVES, 

2008, p.154). Os resultados alcançados na tese corroboram a importância de se analisar os 

aspectos citados. 

Os espaços alternativos e os processos de re-existência aqui identificados só podem 

ser compreendidos como novas territorialidades em áreas de predominância do latifúndio 
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na Mata Sul de Pernambuco, isto é, produtos espaciais de práticas tradicionais somadas a 

inovações técnicas e políticas que correspondem a uma estratégia de produção autônoma 

em pequenas unidades familiares ou nos assentamentos rurais. Uma geograficidade da 

agricultura familiar em busca de outra forma de produzir e de relacionar-se ao meio.  
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APÊNDICE 

Roteiro para entrevista aplicado com os agricultores adeptos de práticas agroecológicas nos 

assentamentos Águas Clara, Serrinha (Ribeirão-PE); Amaraji (Rio Formoso-PE) e 

Engenho Conceição e Quilebas (Sirinhaém) na Mata Sul de Pernambuco. 

 

Data da entrevista:________________________________________________________ 

Nome do Pesquisador:_____________________________________________________ 

Local:___________________________________________________________________ 

 

1. Elementos de identificação do entrevistado 

1.1Nome:_________________________________________________________________ 

1.2 Sexo (  ) Masculino (  ) Feminino 

1.3 Naturalidade:___________________________________________________________ 

1.4 Idade:_________________________________________________________________ 

1.5 Nível de escolaridade:____________________________________________________ 

1.6 Completo (  ) Incompleto (  ) 

 Ensino Fundamental Ensino Médio  

S
em
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1.7 Local de residência: (  ) Parcela   (  ) Agrovila    (  ) Centro Urbano    (  ) Outro 

1.8 Número de pessoas na família:_____. Quantos moram na residência:_____. Quantos 

ajudam na agricultura:______. 

1.9 É aposentado? (  ) Sim    (  ) Não 

1.10 Como adquiriu a propriedade? (  ) compra   (  ) Herança   (  ) Doação   (  ) Reforma 

Agrária (  )   Outro:_________________________________________________________ 

2. Trabalho, Produção e Renda 

2.1 Há quantos anos trabalha na agricultura? (  ) 0 – 10 anos  (  ) 10 – 20 anos  (  ) 20 – 30 

anos  (  ) 30 + 

2.2 Seus pais trabalhavam na agricultura? (  ) Sim   (  ) Não 
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2.3 Qual o tipo de iniciativa agroecológica desenvolvida na propriedade? (  ) Agricultura 

Orgânica   (  ) Permacultura   (  ) Agricultura Biodinâmica   (  ) Sistemas Agroflorestais   

( ) Sistemas de Mandalas ( ) Agricultura Biológica  ( ) 

Outro:_______________________________ 

2.4 Há quanto tempo trabalho com agroecologia?_________________________________ 

2.5 Como começou a trabalhar com agroecologia?________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.6 Quem estimulou?________________________________________________________ 

2.7 Quais os motivos que levaram o Sr.(a) a trabalhar com 

agroecologia?______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.8 Antes de trabalhar com agroecologia o que fazia:______________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.9 Comercializa a produção? (  ) Sim   (  ) Não 

Caso SIM, qual a forma de comercialização? ( ) Feiras Agroecológicas   ( ) Feiras 

Convencionais   (  ) Atravessador   (  ) CEASA   (  ) Outros:_________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.10 Qual o local da comercialização (Município)?________________________________ 

2.11 Quais os principais produtos da agroecologia na propriedade?___________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.12 Qual a renda média mensal com a comercialização dos produtos da agroecologia? 

(  ) 0 – 1 Salário mínimo   (  ) 1 – 2 Salários mínimos   (  ) + 3 Salários mínimos 
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2.13 Durante o período de transição da agricultura convencional para à agricultura 

agroecológica recebeu algum tipo de auxilio ou beneficio? (  ) Sim   (  ) Não 

Caso SIM, qual? (  ) Financeiro   (  ) Assistência técnica   (  ) Infraestrutura.  

Qual a origem? (  ) Governo Federal   (  ) Governo Estadual   (  ) Governo Municipal   (  ) 

ONGs   (  ) Iniciativa Privada   (  ) Outros:_______________________________________ 

2.14 Qual o tamanho da sua propriedade?_______________________________________ 

2.15 Quantos hectares são disponibilizados para a agricultura agroecológica?___________ 

2.16 O que o Sr.(a) faz no restante da parcela? ___________________________________ 

4. Fortalecimento das Iniciativas Agroecológicas 

4.1 Participa ou já participou de Congressos, Seminários, Palestras, Reuniões sobre 

agroecologia? (  ) Sim   (  ) Não 

4.2 Caso Sim onde (   ) Dentro do assentamento   (  ) Fora do assentamento. 

Especificar:_______________________________________________________________ 

4.3 Costuma visitar outras parcelas dentro do assentamento para trocar conhecimento sobre 

agroecologia? (  ) Sim   (  ) Não 

Caso Sim quais?___________________________________________________________ 

4.4 Recebe apoio freqüente de alguma organização ou ONG, Entidade, Órgão 

Governamental para o desenvolvimento da agricultura agroecológica na sua propriedade?  

(  ) Sim   (  ) Não. Caso Sim quais?_____________________________________________ 

4.5 Já visitou outras áreas com iniciativas agroecológicas no estado de Pernambuco? 

(  ) Sim    (  ) Não. Caso Sim onde?_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.6 Já visitou outras áreas com iniciativas agroecológicas fora do estado de Pernambuco? 

(  ) Sim    (  ) Não. Caso Sim onde?_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.7 Quantas famílias no assentamento trabalham com agricultura de base agroecológica? 

_________________________________________________________________________ 

4.8 Porque as outras famílias não trabalham com agricultura agroecológica?____________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.9 Como é feita a discussão sobre agroecologia dentro do assentamento 
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 4.10 Existe algum tipo de conflito com os agricultores dentro do assentamento que não 

trabalham com agricultura agroecológica? (  ) Sim   (  ) Não. Caso Sim por quê?_________ 

_________________________________________________________________________ 

4.11 Os outros agricultores que trabalham na agricultura utilizando algum tipo de produto 

químico interfere de alguma forma na sua produção agroecológica? (  ) Sim   (  ) Não 

Caso Sim porque?__________________________________________________________ 

4.12 O monocultivo da cana-de-açúcar no assentamento atrapalha a produção 

agroecológica? (  ) Sim   (  ) Não. Caso Sim porque?_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.13 Existe reuniões dos agricultores que trabalham com agricultura agroecológica no 

assentamento: (  ) Sim   (  ) Não. Caso Sim qual a frequência? (  ) 1 vez na semana   (  ) 1 

vez no mês   (  ) Outro:______________________________________________________ 

 

 


