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O PORQUÊ DA IMAGEM 

Sagrado Coração Bomba (BABU78)

Grafite sobre porta de metal sanfonada, 2016.

Acervo do Museu de Arte do Estado de MT

O conjunto de “imagens de riqueza e fartura” representado na capa dessa edição da Revista Eletrônica 

Documento Monumento - (REDM), do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional - (NDIHR), do 

Instituto de Geografia, História e Documentação - (IGHD), da Universidade Federal de Mato Grosso - (UFMT) , 

de autoria de Kenny Kendy, procura mostrar as potencialidades de um “Mato Grosso Agro” – visto também como 

uma vitrine no campo macro do agrobusiness mundial, ou ainda, enquanto “moeda corrente na atualidade”, tendo 

por objetivo propor aos leitores reflexões sobre as circunstâncias em que o movimento de expansão dessa cadeia de 

transformações da agricultura nacional, em especial a de Mato Grosso, deixa de representar uma consonância para 

o conjunto de situações sociais geradas por tais transformações ao mundo do trabalho, da família e da sociedade, 

muitas vezes não compreendido pelos detentores das forças de produção ou pelo o movimento produtivo. 

Kenny Kendy Kawaguchi, graduando em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, 

diagramador e designer gráfico da EdUFMT e da Revista Eletrônica Documento Monumento do NDIHR/IGHD/

UFMT.



EDITORIAL

A Revista Eletrônica Documento/Monumento – REDM, promovida pelo Núcleo de Docu-
mentação e Informação Histórica Regional – NDIHR, do Instituto de Geografia, História e 
Documentação, da Universidade Federal de Mato Grosso, apresenta, no Volume 26, n. 1, de 
julho de 2019, edição dedicada aos festejos comemorativos em 2019, a saber: “49 anos da 
UFMT”, dos “43 anos do NDIHR”, dos “10 anos da Revista Eletrônica Documento Monu-
mento - REDM”, homenageando também nessa data os “100 Anos do IHGMT” e os “300 
Anos de Cuiabá”, momento especial para apresentar o conjunto de investigações realizadas 
por professores e pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisa, públicas e 
particulares, sem perder de vista o propósito do debate técnico-científico, essencial para o 
amadurecimento do conhecimento. Trata-se de revista on-line, um meio amplamente demo-
crático e acessível no meio intra e extra acadêmico. O Periódico cria e oferece aos leitores – 
alunos, professores, técnicos e demais pesquisadores – condições para que possam não ape-
nas apreciar os diferentes textos, mas publicar seus trabalhos e investigações científicas. 
Neste volume 26 são estampados artigos de autoria de professores, alunos, técnicos de várias 
instituições de ensino superior, de empresas públicas e privadas e de particulares a respeito 
de temáticas, com destaque neste número para o “Agronegócio”, porém, contempla às de-
mais áreas de forma diferenciada. No primeiro texto, A INDUSTRIALIZAÇÃO DA 
ECONOMIA DE MATO GROSSO: REFLEXÕES, ANÁLISES E SUGESTÕES 
DE DIRETRIZES PARA POLÍTICAS INDUSTRIAIS, os autores Benedito Dias Pe-
reira e Thiago Alexandre Rodrigues da Silva analisam sobre a industrialização da economia 
de Mato Grosso, que, segundo os autores, ainda se caracteriza pela supremacia do modelo 
primário exportador e cuja estrutura se mantém relativamente inalterada ao longo do tempo, 
notadamente a fundiária. O eixo central do artigo contempla também, resumo sobre os len-
tos passos da industrialização da economia regional, acompanhado de análises de pertinentes 
aos seus indicadores, entendendo-se que, de modo geral, esse processo se constitui em cami-
nho desejável para se alcançar metas mais sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico. 
Já o artigo de Luciana Coelho Gama e Marcelo Fronza, intitulado: A NARRATIVA HIS-
TÓRICA DE LÚCIO JOSÉ DOS SANTOS EM A INCONFIDÊNCIA MINEIRA 
– PAPEL DE TIRADENTES NA INCONFIDÊNCIA MINEIRA traz como tema a 
narrativa histórica produzida por Lucio José dos Santos, intelectual conservador, defensor da 
República e fortemente influenciado pela religiosidade católica. Dessa forma, buscam anali-
sar a abordagem realizada pelo autor sobre a Inconfidência Mineira, considerada uma das 
mais importantes referências para os estudos sobre o movimento sedicioso ocorrido em fi-
nas do século XVIII. Em MUDANÇA ESTRUTURAL NA INDÚSTRIA DA TRANS-
FORMAÇÃO PARA AS MESORREGIÕES PERNAMBUCANAS 2006/2016, os au-
tores Angelo Antonio Paula da Cunha; Roberta de Moraes Rocha; Larissa de Assis Silva e 
José Jorge Severino apresentam uma análise regional e setorial da dinâmica do emprego no 
setor da indústria da transformação nas mesorregiões pernambucanas do Agreste e da Me-
tropolitana do Recife, nos anos de 2006-2016. José Alderir da Silva, em DISCRIMINAÇÃO 
SALARIAL POR GÊNERO E RAÇA NO MARANHÃO E EM SÃO LUÍS, apresenta 
uma análise sobre o processo de discriminação salarial por gênero e raça no mercado de tra-
balho no estado do Maranhã e em sua capital, São Luís, no ano de 2017. Já o artigo de An-
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derson Miguel Knob e Ivan Colangelo Salomão, intitulado DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL E LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL: o caso da BRF em Lucas do Rio Verde (MT) 
busca analisar os impactos econômicos do estabelecimento dessa unidade produtiva no interior do 
Mato Grosso, demonstrando como essa decisão empresarial impactou positivamente o município 
e a região. “O GRANDE OUVIDO DO MUNDO”: AS FUNÇÕES POLÍTICA E EPISTE-
MOLÓGICA DO MUSEU DA PESSOA é o título do artigo de Raquel ALS Venera e Maureen 
Bartz Szymczak, que se propõe apresentar a trajetória da construção da metodologia de registro de 
histórias de vida desenvolvida pelo Museu da Pessoa, em uma aposta de defesa da coexistência 
entre a dimensão política frente a uma dimensão epistemológica das histórias de vida, buscando 
compreender como se entrecruzam conceitos de preservação e democratização em um ambiente 
de tecnologias virtuais. Com o artigo AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMEN-
TO LOCAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, Irineu Luiz Back 
Junior e Madalena Maria Schlindwein objetivam analisar a efetividade de uma ação de extensão 
rural realizada com um grupo de famílias no assentamento Barra Nova, na cidade de Sidrolândia, 
no estado de Mato Grosso do Sul. Já Antônio Cláudio Pereira da Costa Filho e Alexandre Magno 
de Melo Faria com o artigo intitulado: DECRESCIMENTO E ALIMENTAÇÃO VEGANA 
procuram explorar as principais ideias relacionadas ao movimento pelo ‘decrescimento econômico’ 
e ao mesmo tempo relacionar a alimentação onívora das populações humanas, buscando verificar 
a viabilidade da adoção de uma alimentação vegana como uma das ações para promover a susten-
tabilidade socioambiental. COMPRAS PÚBLICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: UMA ANÁLISE DO 
DESEMPENHO trata-se do artigo das autoras Anaysa Borges Soares, Gabrielli do Carmo Mar-
tinelli e Angélica Margarete Magalhães analisa o desempenho dos processos de compras públicas 
de alimentos da agricultura familiar para o PNAE, em municípios do Mato Grosso do Sul. O estu-
do se caracterizou por uma pesquisa documental, com estratégia de campo, utilizando dados públi-
cos fornecido por oito prefeituras de Mato Grosso do Sul, gerados no período de vigor da Resolu-
ção 026-FNDE de 17 de junho de 2013. No entanto, o estudo ESCRAVIDÃO URBANA DA 
VILA REAL DO SENHOR BOM JESUS DE CUIABÁ (1778 -1822): SENHORES, ES-
CRAVOS E AGENTES INSTITUCIONAIS NA VIVÊNCIA URBANA, das autoras Maria 
Auxiliadora de Arruda Campos e Giseli Dalla-Nora tem como proposta fundamental, estudar, 
dentro do espaço físico correspondente à Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, as relações 
escravistas, buscando nos documentos encontrados a figura do escravo, suas condições de vida, 
trabalho, relação estabelecida entre este e seu senhor e as formas que eles encontraram para “sub-
verter” as tentativas de controle. Em ANÁLISE ESPACIAL DA POLÍTICA DE CRÉDITO 
RURAL AGRÍCOLA NO MATO GROSSO EM 2010 e 2017, Dayanne Darth Ananias e Paulo 
Henrique Monteiro Guimarães procuram identificar como acontece a distribuição espacial da po-
lítica de crédito rural agrícola em Mato Grosso, entre 2010 e 2017. Para isso, fazem uso dos méto-
dos espaciais e indicadores de concentração, a dependência espacial da política de crédito rural 
entre os municípios e, ainda, verificam se houve melhoria na distribuição do crédito rural agrícola. 
Com o artigo intitulado: LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES DE DESENVOLVI-
MENTO RURAL: UMA ANÁLISE NO ASSENTAMENTO LAGOA AZUL, os autores 
Mateus Hurbano Bomfim Moreno, Madalena Maria Schlindwein e Giseli Mendonça de Camargo 
buscam identificar e analisar a configuração socioeconômica e demográfica no assentamento rural 
Lagoa Azul, localizado no município de Rio Brilhante (MS). Tal estudo caracteriza-se mediante 
análise descritiva com base em dados de uma pesquisa de campo, coletados e cedidos pelo Institu-



to Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), resultantes da aplicação de questionários 
a 83% dos titulares dos lotes do assentamento. Os autores Andreia Brasil Santos, Fernanda Ariadna 
Lopes Leite, Lindomar de Jesus de Souza Silva e Lucas Vitor de Carvalho Sousa apresentam o ar-
tigo DESAFIOS DA ATIVIDADE DA PISCICULTURA NO AMAZONAS: UMA ANÁLI-
SE A PARTIR DA ÓTICA DAS REDES DE COOPERAÇÃO que tem como foco principal 
identificar a existência de redes de cooperação entre os piscicultores da comunidade Lago do San-
tana e outros agentes econômicos e sociais, bem como conhecer a influência destes no desenvolvi-
mento da piscicultura local. Para alcançar tal objetivo, os autores analisam o estado da arte sobre as 
redes de cooperação, onde foram mapeados elementos capazes de compor tais redes, buscando 
ainda, caracterizar a participação das instituições de ensino e pesquisa na atividade da piscicultura 
no estado do Amazonas. O TEMPO DA MEMÓRIA NAS CAMADAS DA IMAGEM: UMA 
ANÁLISE DA VISUALIDADE VERSUS ORALIDADE EM FOTOGRAFIAS DE CASA-
MENTO é o título do artigo das autoras Frantieska Huszar Schneid e Francisca Ferreira Michelon 
que propõe investigar o papel que fotografias de casamento exercem enquanto suporte da memória 
familiar e como podem sagrar a ideia de família através do registro dos momentos celebráveis. Re-
velam que as fotografias são fontes, mas o que é investigado é o sentido que elas, da forma como 
foram reunidas e como se encontram hoje, significam. Os autores Caroline Conteratto; Álvaro 
Sérgio Oliveira; Daiane Thaise Oliveira Faoro e Gabrielli do Carmo Martinelli apresentam o artigo 
UMA ANÁLISE SOBRE OS EMPREENDIMENTOS RURAIS DE ALIMENTOS 
AGROINDUSTRIALIZADOS, onde procuram configurar a cadeia produtiva dos alimentos 
agroindustrializados a partir da análise das agroindústrias familiares rurais em atividade no municí-
pio de Constantina-RS. Para tal, realizaram um estudo de múltiplos casos com abordagem qualita-
tiva-quantitativa, utilizando dados primários por meio da aplicação de questionários e entrevistas in 
loco. PATRIMÔNIO E ENSINO NO PROFHISTÓRIA: DISCUSSÕES TEÓRICO-ME-
TODOLÓGICAS é o titulo do artigo de Carmem Zeli de Vargas Gil e Caroline Pacievitch, pro-
pondo analisar 15 dissertações desenvolvidas em mestrados profissionais em Ensino de História a 
partir da seguinte pergunta: que relações e significados se estabeleceram entre educação patrimonial 
e ensino de História? O estudo procura ainda construir um perfil das autorias e identificar as pro-
blemáticas, os objetivos, referenciais teórico-metodológicos e as conclusões expostas nas disserta-
ções.  Em A DESCOBERTA DO OURO E SUAS IMPLICAÇÕES ECONÔMICAS NO 
PERÍODO OITOCENTISTA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARA A COLÔNIA 
BRASILEIRA são apontadas pelos autores George Henrique de Moura Cunha; Luís Fernando 
Pereira e Michel Ângelo Constantino quando avaliam como se desenvolveu a atividade mineradora 
no Brasil, considerado as últimas décadas do século XVII e a primeira metade do século XVIII, por 
ter sido nesta época em que a produção aurífera atingiu a sua máxima capacidade de geração de 
riqueza. Investigam também o modo como a atividade mineradora foi capaz de alterar as dinâmicas 
comerciais no Brasil e os impactos que tais mudanças produziram sobre os contextos social e po-
lítico da época. ESCRAVIDÃO: ESFORÇO E VIDA ÚTIL é o tema do estudo de Marco Au-
rélio Bittencourt e Tito Belchior Silva Moreira que trata da questão da eficiência econômica do re-
gime escravocrata nos séculos XV a XIX, cujo objetivo é expor um modelo sobre escravagismo 
tendo como argumento central o impacto do esforço do trabalho na vida útil do trabalhador.  

 



O número da Revista, como se pode observar, está dedicado especialmente às instituições UFMT, 
NDIHR, IHGMT a REDM e a tricentenária Cuiabá, homenageadas pelo Núcleo de Documen-
tação Informação Histórico Regional (NDIHR), da Universidade Federal de Mato Grosso, numa 
revista, onde se buscou documentar e registrar através dos autores e artigos, de modo a constituir 
um acervo de referências sobre a realidade histórica que propiciem o acesso a dados científicos 
para subsidiar a montagem e desenvolvimento de projetos de pesquisa cientifica, projetos políticos 
e outros. Portanto, um espaço sempre aberto para receber contribuições de todos os campos do 
conhecimento, sintonizando ainda mais o NDIHR/ UFMT com a diversidade de áreas científicas. 

Editores 
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RESUMO
Objetiva-se fazer reflexão e análise sobre a industrialização da economia de  Mato Grosso, que 
ainda se caracteriza pela supremacia de modelo primário exportador e cuja estrutura se man-
tém relativamente inalterada ao longo do tempo, notadamente, a fundiária. Inicialmente, o eixo 
central do artigo contempla resumo sobre os lentos passos da industrialização da economia re-
gional, acompanhado de análises de pertinentes indicadores, entendendo-se que, de modo geral, 
esse processo se constitui em caminho desejável para se alcançar métricas mais sustentáveis de 
desenvolvimento socioeconômico. Em seguida, se insere conjunto de elementos teóricos com a 
finalidade de se constituir em  suportes para as diretrizes que podem ser formuladas e analisadas 
para possível adoção. Alicerçada na Ótica Desenvolvimentista e de Inovação sobre Política Indus-
trial, por lógico, essas diretrizes não se revestem da pretensão de serem as mais adequadas ou  se 
posicionarem com  elevada aderência à economia de Mato Grosso; como, além das diretrizes ora  
propostas, existem muitos outras, essas sugestões devem ser entendidas, simplesmente, como um 
dos possíveis caminhos para o crescimento da industrialização da economia do Estado. 

Palavras-Chave: Mato Grosso. Industrialização. Políticas industriais.

ABSTRACT

The objective is to make reflection and analysis on the industrialization of  the economy of  Mato 
Grosso, which is still characterized by the supremacy of  the primary export model and whose 
structure remained relatively unchanged at the end of  time, notably, the land structure. Initially, 
the central theme of  the article contemplates the slow steps of  industrialization of  the regional 
economy, accompanied by analyzes of  pertinent indicators, understanding that, in general, this 
process was constituted as a way to reach more sustainable metrics of  socioeconomic devel-
opment. Then, a set of  theoretical elements will be inserted as a result of  the constitution of  
supports for the guidelines that can be formulated and analyzed for possible adoption. Bound 
in the Developmental and Innovation Optics on Industrial Policy, by logical, these guidelines do 
not cover the pretension of  being the most adequate or position themselves with high adherence 
to the economy of  Mato Grosso; as well as the guidelines proposed here, there are many others, 
these suggestions are simply to be understood as one of  the possible paths to the growth of  the 
industrialization of  the state economy.

Keywords: Mato Grosso. Industrialization. Industrial policies.
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REVISTA ELETRÔNICA 25 DOCUMENTO/MONUMENTO

Introdução

Como é de ciência difusa, desde seus primeiros passos, a economia de Mato Grosso centra-
se em modelo primário-exportador. Em tempos mais remotos, mais especificamente, nos 

Séculos XVIII, XIX e XX, com seu eixo mais relevante posicionado na economia extrativa e com 
estrutura fundiária bastante concentrada, predominava a cana-de-açúcar, a erva-mate, a poaia e a 
borracha, enquanto nos dias de hoje, com o protagonismo de modernas, globalizadas e competitivas 
grandes organizações adotantes de níveis tecnológicos extremamente elevados, também produtoras 
de número restrito de produtos: soja, algodão, milho e pecuária, com supremacia da soja. 

Destarte, a economia agropastoril de Mato Grosso nos dias correntes vivencia transparente 
polarização: de um lado, as pequenas unidades ou unidades campesinas, que se pautam pela 
prática de baixos níveis tecnológicos e lentas inovações biológicas, físico-químicas, mecânicas e 
organizacionais e, do outro lado, as grandes organizações competitivas que se movimentam com 
invejável dinamismo e que protagonizam inúmeras inovações tecnológicas, de modo que, com 
essas ações e estratégias, se inserem com acurada eficiência no cenário nacional, assim como no 
contexto externo.  

 No entanto, embora muitos anos separem a embrionária economia extrativa e a corrente 
agropecuária moderna e globalizada, em grandes traços, a estrutura fundiária altamente concentrada 
e a presença de parcos e questionáveis indicadores de sustentabilidade ambiental e social ainda 
perduram. Ademais, um elemento claramente perpassa a economia de Mato Grosso ao longo do 
tempo: a manutenção ou continuidade do modelo primário exportador com todas as consequências 
ou efeitos que esse modelo organicamente traz consigo. 

Dentre essas consequências explicitamente se destaca a extrema volatilidade das variáveis 
que se formam no ambiente externo, como os preços das commodities, além as incertezas e os 
riscos inerentes à formação da taxa de câmbio, que depende em grande proporção da mobilidade 
de capitais entre nações, bem como das estratégias que são empreendidas pelas economias mundiais 
que atualmente mais se destacam no cenário internacional: a chinesa e a norte-americana.  

Outrossim, como é de amplo conhecimento, seja no ambiente acadêmico, seja no seio 
dos formuladores de políticas econômicas, dificilmente uma economia alcança indicadores 
satisfatórios de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural sem evoluir das etapas em 
que predominam as atividades agropastoris para fases em que a industrialização se destaque e tenha 
proeminência em relação aos demais setores. 

De maneira pontual, os movimentos que vem ocorrendo nos anos mais recentes na 
industrialização da economia de Mato Grosso se caracterizam por fortes e estreitos  vínculos com o 
setor primário (agricultura e pecuária), em contexto mundial onde de maneira transparente observa-
se crescente proliferação de tecnologias assentes à quarta revolução industrial, caracterizada pela 
sucessiva e célere convergência de múltiplas tecnologias, como a digital, a física e a biológica, além 
de outros modernos atributos.

Por conseguinte, embora a economia mundial esteja vivenciando a quarta revolução 
industrial, com adoção da nanotecnologia, da robótica e da inteligência artificial, no ambiente 
industrial atualmente existente na economia de Mato Grosso se presenciam movimentos esparsos, 
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confusos e extremamente lentos, entretanto, intimamente ligados às atividades agropastoris. Nessa 
conjuntura, este artigo tem como objetivo analisar e refletir sobre a industrialização da economia 
de Mato Grosso.

Com essa finalidade, divide-se o texto em quatro partes. Na primeira, com a inserção de alguns 
indicadores, elabora-se resumida retrospectiva histórica sobre a industrialização dessa economia, 
além de se explicitar os estreitos vínculos que esse setor mantém com a agropecuária regional, 
através da agroindustrialização. Na segunda, digitam-se pertinentes elementos teóricos sobre a 
industrialização e sobre as políticas industriais. Esses construtos estão insertos com a finalidade de 
dar guarida para a discussão subsequente, inclusa na terceira parte, onde, por natural, sem se ter a 
pretensão de se constituir em plataforma única e completa, mas meramente como categorias para 
reflexão e análise, anotam-se linhas, ações ou diretrizes que podem contribuir para o incremento 
da industrialização da economia de Mato Grosso. Na quarta parte, contam as considerações finais.  

Resumo sobre a industrialização da economia de Mato Grosso e seus estreitos 
vínculos com o setor agropecuário

Na economia de Mato Grosso durante os Séculos XVIII, XIX e XX, em supremacia, 
ocorreram beneficiamentos da cana-de-açúcar, da erva-mate, da poaia, da borracha, além da carne 
bovina, que, embora não tenham exibido elevado dinamismo por  tempo relativamente duradouro 
e sem nem mesmo apresentar maior intensidade ou abrangência territorial, assentadas em modelo 
extrativo, se constituíram nos primeiros passos do beneficiamento dos produtos de origem 
agropastoril, voltados predominantemente para o consumo interno. 

Como observação, do ponto de vista conceitual, o beneficiamento não provoca ou 
acarreta o surgimento de novo produto, dado que ele se caracteriza simplesmente pela alteração 
ou modificação do mesmo produto, enquanto, de maneira diferente, a agroindustrialização altera 
ou modifica a natureza do produto. A agroindustrialização, ademais, usualmente se concretiza por 
processo produtivo menos intensivo em mão de obra ou mais intensivo em capital em contraste 
com o processo produtivo inerente ao beneficiamento, além de ser  normalmente empreendida por 
firmas com maior escala ou tamanho e, de modo geral, mais dinâmicas que as firmas que praticam 
o beneficiamento.

Cultivados com base em modelos estritamente extrativos, o beneficiamento dos bens 
de origem agropastoris deixou herança econômica bem-definida. Inicialmente o eixo principal 
da comercialização desses bens manteve-se circunscrito à economia regional, voltados para a 
subsistência dos seus habitantes. Contudo, em seguida, sobretudo, a partir do final do Século XIX, 
com a comercialização da borracha para outros países, parte da comercialização da economia regional 
se voltou para o ambiente externo, definindo, por conseguinte, o surgimento, posteriormente 
fortalecido e  gradualmente consolidado do modelo primário-exportador (PEREIRA, 1996, p. 25).  

Alicerçada nesses legados e com o protagonismo de organizações modernas com elevada 
escala que se inserem no mercado mundial de maneira extremamente competitiva e globalizada, 
a economia de Mato Grosso passou a exibir crescente dinamismo a partir do final do Século XX, 
quando a produção de soja passou a se constituir no produto mais destacado.  Nesse cenário, 
embora a soja tenha supremacia, na economia regional também se destaca a produção de algodão, 
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de milho, de bovinos e de número pequeno de outros produtos de origem agropastoril (PEREIRA, 
2012, p. 65). 

Em adição, o elogiável desempenho agropecuário da economia regional tem sido 
determinante para a aceleração do crescimento do PIB da economia de Mato Grosso nos anos 
mais recentes. Por exemplo, de 2002 a 2016, em valores correntes ou nominais, de acordo com 
dados do IBGE, esse agregado progrediu de R$ 19.190 para R$ 123.834 milhões, com incremento 
de aproximadamente 545%. 

Para comparação: entre os mesmos dois anos, o PIB da economia brasileira aumentou de 
R$ 1.488.787 para R$ 6.267.205 milhões, com crescimento de 321%, bem inferior ao do PIB de 
Mato Grosso. A despeito dessa expressiva elevação, porém, esse agregado no cenário nacional é 
pouco relevante, pois responde por irrisórios 1,97% do PIB da economia do País em 2016.

Isto posto, um questionamento ou  pergunta necessariamente deve ser feito: em termos da 
importância dos setores da economia, como deve ser compreendido esse desempenho incomum 
do PIB de Mato Grosso? Para responder a essa pergunta, observa-se que o Valor Adicionado Bruto 
a preços correntes, gerado pelo setor Agropecuário de Mato Grosso, cresceu de R$ 4.053 em 2002 
para R$ 25.083 milhões em 2016, apresentando, portanto, ascensão de 519%, enquanto, com a 
finalidade de fazer contraste, o Valor Adicionado do setor industrial de Mato Grosso aumentou 
de R$ 3.044 para R$ 18.315 milhões, exibindo, dessa maneira, elevação de 501%. Logo, embora 
elevado, esse percentual é inferior à elevação do Valor Adicionado pela Agropecuária.

Como o Valor Adicionado pelo setor industrial da economia de Mato Grosso durante o 
período analisado vem apresentando desempenho que pode ser considerado satisfatório, a despeito 
da presença dessas primeiras inferências, deve-se avançar na melhor compreensão dessa estatística. 
Para se caminhar nessa direção recorre-se ao Valor da Transformação Industrial (VTI), calculado e 
publicado pelo IBGE. Com essa finalidade, observa-se que o VTI divide-se em Indústrias Extrativas 
e Indústrias de Transformação. 

Ainda seguindo essa linha de raciocínio, em 2018, enquanto as Indústrias Extrativas 
representam 2,4%, as Indústrias de Transformação, como complemento, respondem por 97,6% do 
VTI.  Por sua vez, “dentro” do VTI das Indústrias de Transformação, com dominante parcela de 
58,20%, a contribuição mais destacada é representada pelas Indústrias de Produtos Alimentícios, 
onde se sobressaem: os frigoríficos, as indústrias de óleos vegetais e os laticínios, ou seja, indústrias 
que estão visceralmente ligadas à agropecuária e que se posicionam, literalmente, como extensão 
natural desse setor.

Para se inserir melhor perspectiva analítica da supremacia das Indústrias de Produtos 
Alimentícios no conjunto das Indústrias de Transformação, observa-se que a segunda posição é 
ocupada pelas indústrias que fabricam coque, produtos derivados de petróleo e de biocombustíveis 
(8,30%), sequenciadas pelas indústrias que fabricam bebidas (8,20%) e pelas que fabricam produtos 
químicos (8,10%). As participações das demais atividades industriais no VTI das Indústrias de 
Transformação são ínfimas (HECK, 2019, p. 142).

Com base nesses resultados e informações preliminares, como devemos entender a 
industrialização da economia de Mato Grosso? Conforme abordado, os aumentos das atividades 
industriais de 2002 a 2016 estão estruturalmente associadas à agropecuária regional, refletindo, 
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incialmente através do beneficiamento, em seguida, da agroindustrialização, simples extensão 
do setor primário. Dessa maneira, de forma nítida ou transparente, ainda não se presenciam 
na economia de Mato Grosso, com relevância estatística, atividades indústrias que possam ser 
consideradas autônomas ou dissociadas do setor agropecuário. 

Infere-se que, diante dessas estatísticas e análises, importante inferência pode ser feita: em 
termos qualitativos, a industrialização corrente ou atual de Mato Grosso não difere substancialmente 
dos seus tempos primórdios, ou seja, embora os bens tenham mudado, não estamos muito distantes 
em termos de qualidade do modelo vivenciado com as culturas da erva-mate, da poaia e da borracha, 
visto que a economia de Mato Grosso ainda se movimenta, nitidamente, nucleada em modelo 
primário-exportador. Atualmente tem-se o predomínio da soja in natura na pauta de exportação, 
contudo, a lógica e as características do modelo primário-exportador desafiam e perpassam o tempo.

Elementos teóricos:  industrialização e políticas industriais

É relevante se relembrar que, desde os primeiros movimentos da Economia como ciência, 
trilhados pelos notáveis pensadores da Escola Clássica no Século XVIII, como Adam Smith e David 
Ricardo, se propaga no mundo acadêmico e no não acadêmico que o alcance do desenvolvimento 
socioeconômico necessariamente passa pela industrialização da economia, como já abordado. 

Assim sendo, o desenvolvimento socioeconômico deve inexoravelmente ser compreendido 
como categoria que transcende o simples crescimento econômico e, por consequência,  como 
processo que contribui para disseminar ou propagar os resultados do mero crescimento econômico, 
como geração de renda e emprego, para a maior parte  das regiões e das pessoas que conformam o 
tecido social (SOUZA, 1997, p. 93). 

Por lógico que, com o passar dos tempos e a incorporação de novas categorias e elementos 
teóricos nos pertinentes modelos analíticos, a discussão sobre desenvolvimento adquiriu novas 
roupagens e inusitada estrutura, sobretudo, com a inserção de temas centrados nos construtos que 
versam sobre desenvolvimento sustentável. 

Sob esse novo ângulo, com a lente teórica renovada e parcialmente modificada em relação 
às primeiras contribuições da Escola Clássica, emergiram prismas ou perspectivas mais acuradas, 
notadamente, as envolventes das dimensões econômicas, sociais, culturais e ambientais imanentes 
ao desenvolvimento sustentável. Essas ainda tenras e inovativas visões analíticas, entrementes, 
não serão aqui detalhadas, visto que o eixo principal de análise deste texto pode prescindir desse 
interessante e instigante detalhamento. 

Por outro lado, com a finalidade de fazer contraste ou comparação com outros  espaços 
ou regiões, citam-se alguns exemplos de industrialização atinentes ao ambiente internacional. 
Com fechamento rigoroso do mercado interno à entrada de produtos industrializados oriundos 
de outros países e com clara conexão com as políticas tecnológicas e tributárias, durante os anos 
cinquenta e sessenta do Século XX, a economia japonesa construiu as bases da sua industrialização. 
Ainda na Ásia, com forte introdução da concorrência, através de restrições ao monopólio estatal e 
com ampla abertura do país ao mercado mundial, a China vivenciou impressionante crescimento 
econômico, alicerçado no incremento da produção industrial.  Por sua vez, Coréia do Sul e Taiwan, 
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inspirados nos modelos do Japão e da China, também experimentaram vigorosas experiências de 
industrialização (EHRKE, 1996, p. 71). 

Podem ser citados inúmeros outros exemplos de industrializações exitosas, como o do 
Vale do Silício (Califórnia, EUA), inclusive os oriundos da economia brasileira, cujos primeiros 
passos, no Século XIX, foram dados a partir da acumulação de capital (excedente) realizada pelos 
cafeicultores. Entretanto, a essência dessa discussão é que o mundo já presenciou quatro Revoluções 
Industriais, que transformaram amplamente as relações sociais e os processos produtivos que lhes 
dão suporte. 

A Quarta Revolução Industrial se pauta pela predominância da robótica, da inteligência 
artificial, da nanotecnologia, dentre outras tecnologias e por múltiplas inovações, entrementes, 
conforme abordado, nitidamente de maneira anacrônica, o modelo atual da industrialização da 
economia de Mato Grosso ainda pode ser logicamente comparado com modelos experimentados 
pelas históricas culturas da erva-mate, da cana-de-açúcar, da poaia e da borracha (KON, 1994, p. 
157).

Dessa maneira, como decorrência dos elementos desse quadro analítico, uma pergunta 
naturalmente deve ser formulada: como os gestores públicos e os demais atores relevantes da 
economia regional podem dar os primeiros passos para que a industrialização da economia de Mato 
Grosso avance no seu grau de industrialização? Para tanto, inicialmente, como existem diversas 
abordagens teóricas sobre política industrial, de modo racional, deve-se escolher um caminho 
teórico, pois, como é de conhecimento coletivo, a teoria se constitui em referência ou bússola, além 
de se movimentar como plataforma para a adequada formulação das políticas econômicas e, dentro 
dessas, das políticas industriais que podem ser modeladas e empreendidas em determinado espaço 
ou região.

Como visão conceitual, de acordo com Ferraz, Paula e Kupfer (2002, p. 545), política 
industrial: 

Deve ser entendida como o conjunto de incentivos e regulações associadas a 
ações públicas, que podem afetar a alocação inter e intra-industrial de recursos, 
influenciando a estrutura produtiva e patrimonial, a conduta e o desempenho dos 
agentes econômicos em um determinado espaço nacional.    

Após esse conceito, todavia, ainda no ambiente acadêmico e/ou teórico, de acordo com a 
Escola Neoclássica, doutrina teórica ora dominante e representando plataforma do neoliberalismo 
econômico, a política industrial deve atuar, exclusivamente, para corrigir falhas de mercado, 
com âncora no mercado competitivo. As principais ferramentas das políticas econômicas dessa 
perspectiva teórica se apoiam principalmente na taxa de câmbio, para incentivar ou não as 
exportações e as importações, e na taxa de juros, para estimular ou não os investimentos, contudo, 
como se sabe, esses instrumentos se posicionam fora do alcance de um ente subnacional, pois se 
restringem à política do ente nacional. 

De acordo com outro olhar teórico, contemplando três relevantes fatores: o contexto 
específico, o tempo histórico e o cenário internacional, identifica-se a contribuição da Ótica 
Desenvolvimentista sobre Política Industrial. Assim, essa lente teórica apresenta estreita relação 
com o estágio das forças produtivas, com as particularidades da economia e com as características da 
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sua inserção internacional e, nesse contexto, pode ser materializada não somente por instrumentos 
afetos à união, mas também por outras medidas ou ferramentas que podem ser colocadas a serviço 
ou à disposição das políticas regionais pelos entes subnacionais. Ainda: ela elege o Estado como ente 
estratégico e indutor permanente do desenvolvimento regional (FERRAZ, PAULA E KUPFER, 
2002, p. 548). 

Além disso, essa lente teórica pode ser substancialmente ampliada se a ela se acrescentam 
elementos de outro olhar acadêmico: a Política Industrial sob a Ótica da Inovação, onde a inovação 
tecnológica se pauta como propulsora do desenvolvimento econômico, considerando que ela pode 
alargar substancialmente o excedente econômico. De maneira lógica, a conjunção entre a política 
industrial e a política tecnológica resulta em nova categoria analítica: a política de inovação. Não 
é desnecessário se afirmar que a inovação na atual economia mato-grossense pode exercer papel 
estratégico e extremamente relevante, pois ela atua como indutora do crescimento econômico 
e, eventualmente, como redutora das desigualdades regionais, além das desigualdades pessoais e 
funcionais de distribuição de renda.

Por oportuno, embora tenham múltiplos berços ou fontes teóricas, as políticas industriais 
podem ser praticadas pelos instrumentos horizontais, considerados de alcance geral e/ou pelos 
instrumentos verticais, especificamente, voltados para determinadas cadeias produtivas ou conjunto 
bem-definido de empresas  (FERRAZ, PAULA E KUPFER, 2002, p. 559). Assim, os recortes em 
Verticais ou Horizontais, ao invés de visões teóricas, de maneira analítica precisa, funcionam como 
métodos de implementação de determinada(s) vertente(s) teórica(s). 

Nesse sentido, de acordo com Kupfer (2005, p. 143): “Dada a fragilidade fiscal e financeira 
do Estado brasileiro, a política industrial terá de recorrer mais a instrumentos de regulação 
e coordenação e menos a incentivos e subsídios fiscais e financeiros”.  Em adição: “Define-se 
regulação como qualquer ação de governo no sentido de limitar a liberdade de escolha dos agentes 
econômicas”, como afirmam Pinto Jr e Fianni (2005, p. 515). 

Por sua vez, enquanto política industrial, a coordenação encontra guarida nos enfoques 
sistêmicos, notadamente no aporte que versam sobre as Cadeias Produtivas. Essa ferramenta 
teórica, como é de conhecimento amplo, é constituída por diversos elos e usualmente necessitam 
da presença de ações, estratégias e de políticas econômicas para melhorar a eficiência sistêmica e/
ou a coordenação entre eles.  

Diretrizes para políticas industriais em Mato Grosso

 Dessa maneira, considerando as contribuições das Óticas Desenvolvimentistas e de 
Inovação, e priorizando as políticas de regulação e de coordenação em sintonia com a política 
tributária, formulam-se a seguir algumas diretrizes de políticas industriais que podem ser 
gradualmente adotadas ao longo do tempo pela economia de Mato Grosso, portanto, desenhadas 
para o crescimento e a expansão da industrialização, com a progressiva ruptura com o modelo 
primário-exportador ainda presente nos tecidos da economia regional: 
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• Recorrência à regulação juntamente com a calibragem da política tributária (definição 
de alíquotas dos tributos de competência estadual) em sintonia com a adequada 
formulação de diretrizes da concessão dos incentivos ou benefícios fiscais. Mais 
detalhadamente, as políticas tributárias seriam empreendidas para se direcionar os 
novos investimentos para determinados municípios ou regiões, explorando, idealmente, 
as vantagens comparativas e competitivas de cada espaço, bem como o seu grau de 
desenvolvimento. Ainda: a política tributária, ou seja, a definição das alíquotas para 
os novos investimentos seria modelada de acordo com a taxa de crescimento das 
regiões, portanto, praticando maiores alíquotas para as que mais crescem e menores 
alíquotas para que as que menos crescem. Além disso, a concessão dos incentivos fiscais 
priorizaria com mais generosidade as regiões menos desenvolvidas, juntamente com as 
atividades mais intensivas em mão de obra, de modo a se potencializar o incremento do 
emprego de mão de obra. No longo prazo, essa política naturalmente contribuiria para 
a redução das desigualdades regionais e pessoais da distribuição de renda, atualmente, 
extremamente elevada na economia regional; 

• Definição de vetores de atração de novas empresas, conjugando a política tributária 
estadual com a participação das Prefeituras por intermédio da doação de terrenos 
(associada à disposição crescente em se criar Distritos Industriais ou adensamento 
produtivo congênere, consentâneos com as exigências das tecnologias e das relações 
sociais correntes), além da isenção de impostos de competência municipal (IPTU e 
ISSQN). Essa diretriz deveria se acompanhar da disseminação de informações sobre 
as principais ofertas de créditos que podem ser acessadas no Sistema Financeiro 
Nacional e da prática de modernas políticas de treinamento e capacitação de mão 
de obra. A permanência e a consistência dessas políticas podem exercer influências 
sobre as expectativas dos empresários no longo prazo a favor da economia de Mato 
Grosso, pois, nesse novo cenário, as instituições e as regras do jogo se pautariam pela 
permanência ou estabilidade;

• Concepção e adoção de modelo de comercialização de modo que as indústrias 
domésticas intercambiem mais e mais seus produtos entre si e importem quantidades 
progressivamente decrescentes de outras unidades federativas e/ou de outros países, por 
natural, quando essas ações forem factíveis, ou seja, quando os produtos comercializáveis 
existirem na economia regional. Nesse caso, se fortaleceria e se ampliaria a extensão do 
mercado e da demanda efetiva interna, contribuindo, portanto, para a elevação dos 
níveis de emprego de mão de obra e da renda;

• Com suporte nas abordagens sistêmicas, deve-se também empreender políticas 
de coordenação e de fortalecimento das firmas que habitam as cadeias produtivas 
domésticas, inicialmente identificando-se elos desabitados das principais cadeias 
produtivas da economia de Mato Grosso. Por exemplo, nos dias de hoje, as indústrias 
de  tecelagem estão ausentes da cadeia produtiva do algodão, bem como as indústrias 
produtoras de insumos (agroquímicos e fertilizantes) usados nos processos produtivos 
da agropecuária não estão presentes nos solos mato-grossenses. Exemplos outros de 
cadeias produtivas em condições insatisfatórias ou com relevantes elos desabitados 
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por empresas poderiam ser mencionados. Por natural, uma vez cumprida essa etapa, 
políticas econômicas adequadas devem ser direcionadas para o gradual preenchimento 
desses espaços desabitados ou inconsistentes; 

• Criação de organizações que nucleie e pesquise políticas de inovações tecnológicas 
e/ou organizacionais industriais, voltadas, pontualmente, para o incentivo do 
empreendedorismo. Essas organizações são usualmente denominadas de Parques 
Tecnológicos. Essas medidas ou ações devem se acompanhar do crescimento do 
número de incubadoras (apoiam pequenas unidades) e aceleradoras (apoiam unidades 
com célere potencial de crescimento) de empresas. Essa medida deve ser vista como 
premente na economia regional, em função das várias externalidades positivas ou efeitos 
difusos benéficos que essas políticas propagam, além dos estímulos à cooperação entre 
empresas e entre empresas e instituições de ensino e pesquisa. A EMBRAPA, na área 
pública e na agropecuária, e a FUNDAÇÃO MATO GROSSO, na esfera privada e no 
ambiente agropastoril, exercem de maneira exemplar seus papéis como protagonistas de 
inovações e de difusão tecnológica, notadamente, biológicas. Entrementes, no cenário 
industrial, um ente congênere inexiste. 

• Fortalecimento das agências de fomento regionais: essa medida contribuiria 
substancialmente para a oferta de créditos para as indústrias nascentes, notadamente, 
para as menores unidades;

• Expansão das compras dos governos estaduais e municipais dos produtos dos pequenos 
agricultores. O crescimento da aquisição pelos entes governamentais  da produção dos 
pequenos agricultores estimularia a agroindustrialização da economia regional por 
intermédio da progressiva capitalização e fortalecimento dessas pequenas unidades. 
Uma vez capitalizadas elas teriam condições de demandar máquinas e equipamentos 
apropriados para a agroindustrialização dos seus produtos. Verifica-se que essa política 
dialoga fortemente com as políticas agrícolas, visto que ela inicialmente se sustenta 
na extensão rural, isto é, na difusão e no acompanhamento de tecnologias inovativas 
e, posteriormente, na aprendizagem e no gradual domínio das tecnologias afetas à 
agroindustrialização;

• Revisão da Lei 7.958/2003 (Lei do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento 
Industrial e Comercial)). Os benefícios ou incentivos ofertados por essa Lei são 
atualmente concedidos em dominância através de créditos presumidos e pela redução 
da base de cálculo do ICMS. Entretanto, de maneira a se reduzir paulatinamente as 
desigualdades regionais, durante determinado tempo, é necessária a isenção desse tributo 
em casos específicos, especialmente para os incentivos direcionados à empresa disposta 
a se instalar em municípios menos desenvolvidos. A nova versão dessa norma deve 
conter indicadores regionais e inter-regionais de oferta desses benefícios ou incentivos, 
que atuariam como vetores de atração de investimentos para as regiões com menores 
taxas de crescimento, com priorização para as empresas mais intensivas em mão de 
obra e/ou geradoras de maiores valores adicionados, conforme abordado. Ademais, 
essa nova versão deve explicitar, com absoluta clareza e transparência, indicadores 
de desempenho das empresas já contempladas com os respectivos incentivos. Esses 
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indicadores poderiam ser usados para a renovação ou mesmo cancelamento dos 
benefícios concedidos, com fórmula ou metodologia bem definida e compatível com as 
características das diversidades existentes entre as regiões de Mato Grosso. No conjunto 
desses indicadores se destacam: a estimativa da relação benefício/custo tributário, a 
geração de emprego de mão de obra, além de uma métrica voltada para o incremento 
da competitividade;

• Reflexão, com pertinentes ações concretas, sobre a concepção dos traçados dos 
principais eixos viários de Mato Grosso e suas funcionalidades com a industrialização 
da economia regional. De modo geral, os eixos viários da economia regional foram 
idealizados e traçados para serem usados para o escoamento da produção agropecuária, 
notadamente da soja. As BR´s: 364, 070 e 163, historicamente atuaram com essa 
lógica. Nos itinerários ora sendo projetados para duas Ferrovias: a FERROGRÃO, 
conectando o Norte de Mato Grosso  à Miritituba (PA) e a FICO (Ferrovia de 
Integração do Centro-Oeste), ligando Mato Grosso a Goiás, esse pressuposto ou 
lógica faz-se presente. Particularmente, a FERROGRÃO foi concebida para ligar a 
“roça” aos portos marítimos. Ou seja, de maneira explícita ou direta, não se percebe 
a concepção ou idealização de eixo viário voltado dominantemente para estimular ou 
incentivar a industrialização, isto é, apenas subsidiária ou indiretamente esse fato se 
verifica, assim, nas políticas de logística e de infraestrutura regionais, a industrialização 
nunca se constituiu em prioridade para os traçados dos eixos viários. Por oportuno, 
percebe-se quão importante seria para o incentivo da industrialização de Cuiabá e de 
Várzea Grande o prolongamento dos trilhos da Ferrovia Malha Norte Rumo (antiga 
FERRONORTE), de Rondonópolis até esses dois municípios;

• Discussão entre os atores pertinentes acerca da extinção da Lei Kandir, com os 
devidos encaminhamentos políticos. Essa norma estimula a exportação de bens in 
natura, se instituindo em óbice natural à agroindustrialização da economia de Mato 
Grosso. A relevância dessa medida se acentua quando se verifica que os valores do 
Fundo de Compensação das exportações (FEX) canalizados para Mato Grosso 
estão se constituindo em valores nulos ou extremamente reduzidos nos anos mais 
recentes. Concebida e implantada em 1996, essa Lei tem a finalidade de estimular as 
exportações, porquanto, naquele ano e no seu entorno, a Balança Comercial do País 
incorria em elevados déficits. Hoje, essa situação não mais subsiste, pois o País vem 
auferindo expressivos superávits na Balança Comercial. Com a extinção da Lei Kandir, 
o Fisco estadual obteria acréscimo substancial de arrecadação do ICMS. Além disso, 
conforme comentado, com essa extinção seriam gerados estímulos adicionais para 
a agroindustrialização, visto que, pelos naturais mecanismos e sinais presentes nas 
forças de mercado regionais, os produtores teriam menores estímulos para exportar 
bens in natura, logo, com maior motivação para realizar o direcionamento desses bens 
para o mercado interno, assim, seria incentivada a redução da capacidade ociosa das 
agroindústrias e/ou a implantação de novas unidades.
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Comentários Finais

O objetivo deste artigo foi analisar e refletir sobre a industrialização da economia de Mato 
Grosso. Para tanto, inicialmente, elaborou-se resumo sobre o caminhar lento desse processo, 
abordou-se vertentes teóricas acerca do tema e, por fim, foram sugeridas determinadas ações ou 
diretrizes para o incremento dessa industrialização.  Nesse contexto, verificou-se que, em termos 
qualitativos, o modelo primário-exportador que se instalou na economia regional a partir do final 
do Século XIX ainda subsiste nos dias de hoje.

A continuidade e perseverança desse modelo distancia a economia de Mato Grosso de 
indicadores satisfatórios de desenvolvimento socioeconômico, notadamente, quando esse foco mira 
elementos do  desenvolvimento sustentável, dado que a economia regional, historicamente centrada 
em estrutura fundiária altamente concentrada, apresenta expressivas métricas de desigualdade 
regional e pessoal de distribuição de renda, além da persistência de múltiplas insustentabilidades 
socioambientais. 

Nesse cenário, embora as economias mundiais mais dinâmicas estejam vivenciando a 
quarta revolução industrial, a economia de Mato Grosso persiste dependente de modelo primário-
exportador e, portanto, com exposição às vulnerabilidades múltiplas que encerram as principais 
variáveis  desse modelo;  por conseguinte, nessa conjuntura, deve-se recordar que esse modelo 
necessariamente traz consigo os efeitos  da maneira como se processam e se configuram as 
remunerações das exportações, dentre as quais, a formação dos preços das commodities nos 
mercados internacionais, bem como da taxa de câmbio, acompanhadas dos riscos e incertezas que 
lhes são imanentes.

Assim, é necessário que economia de Mato Grosso se afaste progressivamente do modelo 
primário-exportador que nele predomina. Com essa finalidade, como simples sugestões e com 
suporte na Ótica Desenvolvimentista e de Inovação sobre Política Industrial, foram sugeridas 
algumas medidas, ações ou diretrizes voltadas para o crescimento do grau de industrialização da 
economia regional. Essa sugestões possuem diversos elementos, como recorrência à regulação, 
extinção da Lei Kandir, criação de Parques Tecnológicos, reflexão sobre o prolongamento dos 
trilhos de Ferrovia de Rondonópolis  até Cuiabá, incentivo às práticas crescente de comercialização 
entre firmas domésticas, foco  mais acurado nas abordagens sistêmicas, como as cadeias produtivas, 
de modo a se fortalecer ou habitar determinados elos, bem como a revisão e aprimoramento da Lei 
do PRODEIC, dentre outras contribuições.

Por lógico, essas e outras ações, contribuirão para que a economia de Mato Grosso tenha 
uma base econômica mais diversificada e, nesse novo hipotético cenário, melhore suas métricas 
de desenvolvimento sustentável, portanto, expectando que o acelerado crescimento que ela vem 
vivenciando nos últimos anos não seja gerador exclusivamente de expansão  física da produção, 
mas venha acompanhado de resultados mais benfazejos e compartilhados por número maior de 
pessoas e de regiões. 
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RESUMO
O presente artigo traz como tema a narrativa histórica produzida por Lucio José dos Santos na 
obra A Inconfidência Mineira – papel de Tiradentes na Inconfidência Mineira, publicada origi-
nalmente em 1927. Santos era um intelectual conservador, defensor da República e fortemente 
influenciado pela religiosidade católica. A partir dessas informações, pretende-se analisar a abor-
dagem realizada pelo autor sobre a Inconfidência Mineira, compreendendo que sua obra trata-se 
de uma das mais importantes referências para os estudos sobre o movimento sedicioso ocorrido 
em finas do século XVIII. Para tanto, utilizaremos como aporte teórico as premissas de Michel 
de Certeau (1982) que afirma ser o discurso historiográfico um produto do “lugar” de onde o 
historiador fala, ou seja, da conjuntura em que está inserido e das entidades a que está atrelado, 
para compreender as relações entre o conteúdo da obra de Santos e o meio político, religioso e 
social em que se movimentava. Já para analisar a construção historiográfica de Lucio dos Santos 
em A Inconfidência Mineira, faremos uso da tipologia proposta por Jörn Rüsen (2011, 2015), que 
indica e caracteriza quatro tipos básicos de narrativa histórica.

Palavras-Chave: Lucio José dos Santos. Inconfidência Mineira. Narrativa histórica. 

ABSTRACT
This article is about the historical narrative produced by Lucio José dos Santos in his book “A 
Inconfidência Mineira – papel de Tiradentes na Inconfidência Mineira”, originally published in 
1927. Santos was a conservative intellectual, defender of  the republic and strongly influenced 
by Catholicism. From this information, we intend to analyze the author’s approach to the Minas 
Gerais Conspiracy, understanding that his work is one of  the most important references to the 
studies about the seditious movement occurred in the late eighteenth century. We will use as a 
theoretical contribution the premises of  Michel de Certeau (1982), who affirms that historio-
graphic discourse is a product of  the “place” where the historian speaks, that is, of  the conjunc-
ture in which he is inserted and of  the entities to which he is attached, in order to understand 
the relations between the content of  the work of  Santos and the political, religious and social 
environment in which it moved. To analyze the historiographic construction of  Lucio dos Santos 
in the book “A Inconfidência Mineira”, we will use the typology proposed by Jörn Rüsen (2011, 
2015), which indicates and characterizes four basic types of  historical narrative.

Keywords: Lucio José dos Santos. Minas Gerais Conspiracy. Historical narrative.
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Introdução

O presente estudo tem como objetivo analisar a narrativa histórica presente na obra A 
Inconfidência Mineira – papel de Tiradentes na Inconfidência Mineira, publicada em 1927 pelo 

historiador mineiro Lucio José dos Santos (1875-1944),  letrado que se destacou como professor, 
engenheiro, historiador, membro influente do laicato católico (MOURÃO, 1959)  e da Ação Integralista 
Brasileira (AIB) (SILVA, 1947, p. 13). A obra está entre as maiores referências para pesquisas sobre 
a participação de Tiradentes no movimento conspiratório que o levou à forca, e foi escrita sob o 
viés republicano que consagrou o alferes como herói nacional (GAMA, 2016).

 O autor estava inserido em ambientes institucionais que certamente influenciaram a 
construção de sua escrita. Portanto pretendemos analisar A Inconfidência Mineira partindo do seguinte 
questionamento: qual (is) tipo (s) de narrativa histórica Lucio José dos Santos construiu nesta obra, 
e qual a relação desta narrativa com o meio institucional do autor? Sabendo que o historiador 
produzia suas pesquisas num contexto político e religioso conservador de exaltação da moral cristã 
e do patriotismo, pretendemos identificar os elementos de sua obra que enalteçam esses valores, 
por meio da interpretação ufanista do levante mineiro e de seu principal personagem, Tiradentes. 
Dessa forma, poderemos classificar a narrativa produzida por Santos sob a hipótese de que em a 
Inconfidência Mineira predominam as tipologias tradicional, exemplar e crítica de narrativa histórica.

Para tanto, utilizaremos como aporte teórico as premissas de Michel de Certeau (1982) que 
afirma ser o discurso historiográfico um produto do “lugar” de onde o historiador fala, ou seja, da 
conjuntura em que está inserido e das entidades a que está atrelado, para compreender as relações 
entre o conteúdo da obra de Santos e o meio político, religioso e social em que se movimentava. Já 
para analisar a construção historiográfica de Lucio dos Santos em A Inconfidência Mineira, faremos 
uso da tipologia proposta por Jörn Rüsen (2011, 2015), que indica e caracteriza quatro tipos básicos 
de narrativa histórica, que consiste no “processo de constituição de sentido da experiência do 
tempo” (RÜSEN, 2011, p. 95). 

O Historiador Lucio José dos Santos e seu contexto de produção

Nascido no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto (MG), Lucio José dos Santos 
formou-se em direito e engenharia e obteve destaque como educador e historiador. Lecionou 
em escolas de nível secundário como Liceu Mineiro e Colégio Arnaldo, ocupou cadeiras docentes na 
Escola de Minas, Escola de Engenharia de Belo Horizonte e Universidade de Minas Gerais, onde foi reitor 
entre 1931 e 1933. Foi o primeiro diretor da Escola de Aperfeiçoamento de Minas Gerais e Diretor de 
Instrução Pública do estado. Por duas ocasiões foi vereador em Ouro Preto, sendo ainda membro 
da Sociedade Mineira de Engenheiros, da Academia de Ciências de Minas Gerais, da Academia Mineira de Letras 
e do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG). Publicou mais de 700 estudos sobre 
diversos temas (MELO, 2012, p. 576-577), sobretudo engenharia, religião, educação e história. O 
letrado participou também do clube republicano Floriano Peixoto, agremiação fundada em 1898, 
em Belo Horizonte (GONÇALVES; NICOLAZZI, 2014, p. 93), e reconhecida pela promoção de 
grandes eventos cívicos e nacionalistas (RAPM1, 1902, p. 858-859). No Instituto Histórico e Geográfico 

1 Revista do Arquivo Público Mineiro.
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Brasileiro (IHGB), Santos foi sócio correspondente e contribuiu realizando conferências (RIHGB2, 
1943, p. 117).

Como católico leigo atuante, Lucio dos Santos integrou o movimento Ação Católica3, fundou 
o Círculo Católico em Minas Gerais e dirigiu o jornal O Horizonte, pertencente à Diocese de Belo 
Horizonte (MOURÃO, 1959, p. 305). No campo político, teve forte participação na Ação Integralista 
Brasileira (AIB), organização ultranacionalista criada em 1932 pelo político, escritor, jornalista e 
teólogo paulista Plínio Salgado (1895-1975), fundamentada em regras de cunho religioso e moral, 
tendo como lema “Deus, Pátria e Família” (CARNEIRO, 2013, p. 55-56). Na AIB, integrou a 
“Câmara dos quarenta”, órgão consultivo do líder Plínio Salgado, constituído por “personalidades 
de projeção social, moral e intelectual”4. 

Num contexto em que sua atuação religiosa e educacional já era significativa, Santos produziu 
A inconfidência Mineira - Papel de Tiradentes na Inconfidência Mineira, obra que resultou de minuciosa 
pesquisa realizada pelo autor nos Autos de Devassa da Inconfidência Mineira e em bibliografias diversas. 
O historiador apresentou sua pesquisa em 1922, no I Congresso Internacional de História da América, 
evento realizado pelo IHGB em comemoração ao centenário da Independência do Brasil (GAMA, 
2016, p. 65). A publicação foi feita em 1927 pela Tipografia das Escolas Profissionais do Liceu Coração de 
Jesus, de São Paulo, e o livro conta com 629 páginas divididas em 14 partes que relatam em detalhes 
a tentativa de levante ocorrida em 1789 na Capitania de Minas Gerais, incluindo seus antecedentes e 
consequências. O foco principal da narrativa é o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 
personagem principal da conjura mineira e figura que foi mitificada pelo movimento republicano 
no Brasil. 

Em A formação das Almas, José Murilo de Carvalho aponta que, na segunda metade do 
século XIX, o movimento republicano brasileiro tomava corpo e necessitava da figura de um 
herói que legitimasse a causa no país. O eleito foi Tiradentes, que já era exaltado por setores 
liberais e passou a ser cada vez mais cultuado em poemas, peças teatrais, artigos jornalísticos, etc., 
sendo constantemente comparado a Jesus Cristo (CARVALHO, 1990, p. 60-61), num esforço para 
construí-lo como mártir popular da República no Brasil. A República foi proclamada em 1889 e 
já no ano seguinte o dia 21 de abril, data de morte de Tiradentes, foi decretado feriado nacional 
(CARVALHO, 1990, p. 64). 

Apesar da mitificação em torno da imagem de Tiradentes ter surgido no século XIX, em 
princípios do século XX ainda não havia uma obra historiográfica que corroborasse a interpretação 
republicana do Tiradentes herói. A maior obra produzida sobre a Inconfidência Mineira até então 
era História da Conjuração Mineira, publicada em 1873 pelo monarquista Joaquim Norberto de 
Souza Silva. Norberto construiu uma narrativa que desqualificava Tiradentes5 e minimizava sua 
participação na conspiração mineira (GAMA, 2016, p. 94). A Inconfidência Mineira, de Lucio dos 
Santos, preencheu esta lacuna.

2  Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
3  Organização leiga surgida oficialmente na Europa em 1922. Foi fundada no Brasil em 1935, tendo como objetivo 
levar a doutrina católica às escolas, fábricas, meios de comunicação, sindicatos etc. (SOUZA, 2006, p. 45-49).
4  TRINDADE, Hélgio. “Câmara dos 40”. Informação obtida no site do CPDOC/FGV, consulta de verbetes. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/camara-dos-quarenta>, acesso 
em 05/05/2017.
5  Ver: SILVA, Joaquim Norberto de Souza. História da Conjuração Mineira. Rio de Janeiro: Livraria de B.L 
Garnier, 1873
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Conforme já mencionado, Santos foi membro de instituições que tinham a intenção 
de fortalecer o ideário nacionalista republicano e a reverência a heróis que o representassem. 
Nesse sentido, destacam-se o IHGB, que embora tenha sido fundado por D. Pedro II, adaptou-
se paulatinamente à ordem e aos interesses republicanos, incluindo a exaltação a Tiradentes 
(GAMA, 2016, p. 66-67), o IHGMG, entidade fundada em 1907 que defendia a premissa de que a 
nacionalidade brasileira havia se formado em Minas Gerais a partir de eventos como a Guerra dos 
Emboabas, Revolta de Filipe dos Santos e Inconfidência Mineira (GONÇALVES; NICOLAZZI, 
2014, p.97) e o Clube Floriano Peixoto, agremiação republicana fundada em 1898 em Belo Horizonte, 
responsável pela formação do IHGMG (GONÇALVES; NICOLAZZI, 2014, p. 93) e que realizava 
“cultos cívicos” em homenagem a Tiradentes. Desta última instituição, Santos foi orador e recebeu 
uma grande romaria de estudantes e funcionários públicos que, em 21 de abril de 1902, partiram 
de Belo Horizonte rumo à Ouro Preto para reverenciar Tiradentes como “o maior vulto de nossa 
nacionalidade” (RAPM, 1902, p. 858-859). 

Além das agremiações imbuídas de ideais republicanos, também já citamos a notoriedade de 
Santos no meio católico e suas entidades. Embora a Constituição republicana de 1891 desvinculasse 
o Estado da Igreja, isso não significou o afastamento dos católicos das esferas de poder. Ao 
contrário, as lideranças do catolicismo passaram a estreitar relações com seus representantes leigos, 
para que estes fizessem valer os interesses da religião dentro do regime republicano. Dessa forma, o 
desligamento oficial entre Igreja e Estado a partir do advento da República não significou, na prática, 
perda de representatividade do catolicismo no meio político e social (RODRIGUES, 2013, p. 43). 
Lucio dos Santos é um exemplo dessas relações entre catolicismo e republicanismo, evidenciada 
nos “cultos” públicos realizados a Tiradentes e na insistente comparação entre o alferes e Jesus 
Cristo. 

Em relação ao meio político, embora o movimento integralista tenha sido fundado 
após o lançamento de A Inconfidência Mineira, características caras à AIB já estavam presentes na 
historiografia do autor, como o culto à pátria, conforme demonstraremos adiante.

Certamente todo esse contexto influenciou as pesquisas e a escrita de Lucio dos Santos. 
Nesse sentido, Michel de Certeau aponta que os historiadores, como sujeitos ligados a ambientes 
institucionais, produzem suas obras sob a égide e influência dessas entidades: 

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção socioeconô-
mico, político e cultural. Implica um meio de elaboração circunscrito por deter-
minações próprias: uma profissão liberal, um posto de observação ou de ensino, 
uma categoria de letrados, etc. Ela está, pois, submetida a imposições, ligada 
a privilégios, enraizada em uma particularidade. É em função deste lugar que 
se instauram os métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os 
documentos e as questões, que lhes serão propostas, se organizam (CERTEAU, 
1982, p. 66).

Essas premissas se evidenciam quando examinamos a produção de Santos. Embora o 
autor afirme a todo o momento estar apenas expondo a “verdade” histórica sobre Tiradentes 
(SANTOS, 1927, prefácio), tendo em vista a rígida pesquisa documental na qual se apoia, é nítido 
o viés republicano, católico e patriótico de sua narrativa. Isso demonstra a correlação direta entre o 
pensamento histórico exprimido pelo autor e as entidades às quais estava atrelado. 
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Os tipos ideais de narrativa histórica

No que diz respeito ao pensamento histórico, Jörn Rüsen estabelece que todos os 
indivíduos possuem consciência histórica, que se define como as operações mentais com as quais 
os seres humanos interpretam as experiências da evolução temporal do mundo e de si próprias 
(RÜSEN, 2001, p.57). Ou seja, os sujeitos mobilizam sua consciência histórica para interpretar 
suas experiências do tempo, de modo a responder suas demandas práticas. A narrativa histórica 
é o processo pelo qual se constitui sentido à experiência temporal, vista muitas vezes como uma 
ameaça que causa incertezas às relações humanas (RÜSEN, 2011 p. 95), devido às contingências 
imponderáveis. As narrativas históricas são todas aquelas que estão ligadas ao ambiente da memória, 
organizam e dão sentido de continuidade às três dimensões do tempo e servem para que seus 
leitores e ouvintes estabeleçam suas identidades (RÜSEN, 2011, p. 97). Sendo assim, as narrativas 
históricas não são apenas textos historiográficos, mas estes têm a peculiaridade de serem narrativas 
históricas de caráter científico (RÜSEN, 2015, p. 215).

Os historiadores, ao produzirem suas pesquisas, as apresentam sob a forma de narrativas 
históricas. Para Rüsen “O pensar se estende da formulação à apresentação e somente por esta se 
completa” (RÜSEN, 2015, p. 190). Dessa forma, o processo cognitivo da pesquisa histórica se 
conclui quando os resultados são formulados e apresentados em texto (no caso da historiografia 
tradicional, como a desenvolvida por Lucio José dos Santos). Certamente, o texto apresentado 
se constitui das interpretações produzidas pelo autor a partir da pesquisa, tratando-se de uma 
reconstituição do passado. A historiografia, portanto, é formada por uma dimensão cognitiva e por 
uma dimensão estética. A primeira se trata do processo de pesquisa em si e a segunda se traduz no 
efeito retórico do texto, que apresenta as interpretações do historiador sobre os fatos estudados, 
tornando o passado presente (RÜSEN, 2015, p. 191).

Rüsen pondera que as apresentações historiográficas são múltiplas e podem ser apreendidas 
de variadas formas, dentre as quais a tipologia, que propõe formas básicas para compreender e 
classificar as narrativas históricas. A proposta do autor consiste em “sistematizar os critérios que 
determinam o manejo interpretativo do passado humano como especificamente histórico. São eles 
elaborados como tipos de narrativas, demonstráveis em qualquer apresentação histórica enquanto 
princípio formais” (RÜSEN, 2015, p. 206). Os tipos de narrativa histórica identificados por Rüsen 
são 4: tradicional, exemplar, crítico e genético, e podem ser usados para “tornar cognoscíveis e 
demonstráveis os princípios determinantes das estruturas específicas de sentido presentes nas 
formatações historiográficas e mesmo no pensamento histórico em si mesmo” (RÜSEN, 2015, p. 
206).  Numa explicação breve, os quatro tipos ideais de narrativa histórica se caracterizam como:

• Narrativa Tradicional: apresenta o sentido histórico como uno e duradouro. Historiografias 
construídas nesse modelo confirmam e reforçam as continuidades, cujo fluxo temporal 
determinante é o da duração na mudança (RÜSEN, 2015, p. 207). Buscam-se origens 
e padrões culturais para a formação identitária (RÜSEN, 2011, p. 99). Esse tipo de 
narrativa fortalece mitos fundadores e tradições locais, centrando as experiências na 
própria comunidade. 

• Narrativa Exemplar: Amplia os horizontes da constituição de sentido, buscando 
experiências passadas gerais para a construção das identidades e suportes para o agir no 
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presente. Busca regras gerais de comportamento com validade supratemporal (RÜSEN, 2015, p. 
208). Julga, a partir de casos particulares, regularidades gerais para o ordenamento da 
vida, buscando trazê-las para atender as demandas do presente (RÜSEN, 2015, p. 208). 
Aqui, valorizam-se fatos que possam servir como modelo em situações semelhantes e 
também comportamentos que devem ser “copiados”, como os de heróis nacionais, por 
exemplo.

• Narrativa Crítica: nega os demais tipos. “[...] destrói e desconstrói os modelos tradicional, 
exemplar e genético” (RÜSEN, 2015, p. 209-210), promovendo rupturas e julgando 
negativamente o passado. 

• Narrativa Genética: fornece uma direção para a mudança temporal do ser humano e do 
mundo. Esse modelo propõe que os indivíduos superem a pura aceitação ou negação 
das tradições e exemplos, formando a identidade pelo equilíbrio entre mudanças e 
permanências. As narrativas genéticas “apresentam a continuidade de desenvolvimento 
na qual a alteração dos modos de vida é necessária para sua permanência” (RÜSEN, 
2011, p. 102). 

Esta tipologia pode ser aplicada para analisar textos historiográficos, tanto uma obra única, 
como nossa proposta, quanto para fazer comparações. As obras contêm em si vários tipos de 
narrativa, ainda que um deles seja predominante. Segundo Rüsen: 

“Cada narrativa genética tem formas e funções exemplares e tradicionais da nar-
rativa histórica como precondições; igualmente cada narrativa exemplar possui 
narrativas tradicionais. A narrativa tradicional é, em si, original. A narrativa crítica 
é definida como a negação dos outros três tipos” (RÜSEN, 2011, p. 104).

Ainda de acordo com Rüsen, as representações narrativas não são meras reproduções dos 
fatos. Elas estão imbuídas dos significados que o autor e seus leitores dão a elas, gesto que Rüsen 
chama de imaginação, não no sentido ficcional, mas no sentido de ação que transcende a facticidade. 
A imaginação não apenas pode acrescentar como retirar elementos da narrativa (RÜSEN, 2015, 
p. 194).  Aquilo que é considerado mais significativo é enfatizado, enquanto o que é considerado 
insignificante é minimizado ou por vezes nem é mencionado.

A partir desses pressupostos entendemos que os tipos ideais de narrativa histórica podem 
ser utilizados para compreender a historiografia construída por Santos, sendo esta a expressão de 
seu pensamento histórico, que, conforme já apontamos, foi forjado no meio institucional em que 
estava inserido. 

A obra de Lucio José dos Santos e sua tipologia narrativa

Partindo para a análise do texto de Santos, logo no prefácio ele apresenta sua visão sobre o 
alferes Tiradentes e sua participação na Inconfidência Mineira:

A idéa não morre. Tiradentes pagou com a vida o seu generoso tentamen, e os 
seus companheiros soffreram longo exílio. Mas, não tardou muito que as hostes 
até então invenciveis de Napoleão invadissem o velho Portugal, e que a monar-
chia lusitana, arrancada dos seus fundamentos, aqui se viesse asylar e trazer ella 
mesma, á idéa de Tiradentes, que se poderia considerar subjugada, vencida e morta, 
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as condições de successo. E dentro em pouco sacudiamos o jugo da Metropole 
(SANTOS, 1927, prefácio, grifo nosso).

Para o autor, a ideia de fazer um levante contra a Coroa portuguesa havia partido de Tiradentes, 
que, de forma visionária, já no fim do século XVII pretendia libertar o Brasil do jugo português, 
o que ocorreu décadas mais tarde. Aqui, encontramos um exemplo de narrativa tradicional, pois a 
Inconfidência Mineira é mostrada como movimento fundador do ideal de Independência do Brasil, 
tendo Tiradentes como o herói idealizador dessa aspiração. 

Seguindo sua narrativa, Santos no capítulo “A Capitania de Minas”, traça um panorama 
sobre as Minas Gerais do século XVIII. Aqui, o autor inicia suas críticas à obra do monarquista 
Joaquim Norberto de Souza Silva, que construiu uma narrativa negativa sobre Tiradentes, conforme 
já dito. Ao comparar a Revolta de Filipe dos Santos, ocorrida em 1720 na Capitania de Minas 
Gerais, à Inconfidência Mineira, Santos pondera: “A força de querer encontrar uma comparação 
deprimente para o herói de 1789, com o de 1720, só conseguiu J. Norberto revelar-se conhecedor 
superficial da História de Minas” (SANTOS, 1927, p. 26). O autor faz essa afirmativa porque, 
segundo ele, Norberto considerava que Tiradentes havia sido condenado à morte apenas por ser 
o mais pobre entre os sediciosos, assim como acontecera com Filipe dos Santos (GAMA, 1789, 
p. 95). Para Lucio dos Santos, essa ideia é um erro, tendo em vista que Tiradentes era o precursor, 
líder e herói do movimento que plantou o ideal de Independência do Brasil, portanto, alguém 
que desafiava frontalmente o governo de Portugal. Além da negação da interpretação construída 
por Joaquim Norberto, característica do tipo crítico de narrativa, aqui encontramos o modelo 
tradicional de exaltação aos “heróis” Filipe dos Santos e Tiradentes, com destaque para o segundo, 
herói fundador da nacionalidade. 

O autor continua sua escrita descrevendo os demais participantes da conspiração mineira, 
sempre apontando em Tiradentes a figura do líder e criticando versões históricas contrárias. 
Rebate, por exemplo, a visão de que o alferes teria atrapalhado os planos dos conspiradores por ser 
indiscreto e falastrão, contando a ideia de revolta ao povo e mentindo para atrair adeptos à causa: 

Os meios com que procurava attrahir e animar, promettendo apoio da população 
do Rio e auxilio das nações extrangeiras, eram habeis. Não bastava o desgosto de 
que estava possuido o povo, era necessario dar-lhe confiança e inspirar-lhe espe-
rança. Mas, o bom senso do Alferes o indicava, que não devia deixar descansarem 
os seus companheiros de conjuração na confiança exaggerada nesse auxilios, e 
por isso elle mesmo nos diz que não os enganava, e insistia, portanto, para que 
se tomassem medidas adequadas (SANTOS, 1927, p. 168-169, grifo do autor).

Este trecho enfatiza mais uma vez o tipo crítico de narrativa, além da ressignificação dos 
fatos sob a ótica do autor, numa demonstração de uso da imaginação. Santos enfatiza aquilo que 
considerava importante, o fato de Tiradentes falar a verdade para seus companheiros, como uma 
maneira de mostrar que as mentiras que o alferes contava para a população, dizendo que viriam 
apoios estrangeiros para a revolta, eram na verdade parte de um plano bem calculado para cooptar 
apoio.

Santos faz apontamentos também sobre Joaquim Silvério dos Reis, o delator dos planos 
dos inconfidentes, considerado um traidor que agiu com covardia para livrar-se de dívidas. Para o 
autor: “Apreciar serenamente a figura do Coronel Joaquim Silverio dos Reis não é facil, tão forte 
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e tão triste é a lembrança que nos traz o seu nome” (SANTOS, 1927, p. 335)”. Encontramos aqui 
elementos da narrativa histórica exemplar, onde Silvério é malvisto, tornando-se o contraponto 
à figura do herói que Tiradentes representava. O coronel é apontado como exemplo a não ser 
seguido e, nesse sentido, Santos cita o vigário A. Henrique Lemos, que em 1908 apontou Silvério 
como um homem execrável (SANTOS, 1927, p. 329). 

Sobre o fato de Tiradentes ser ou não o idealizador do movimento sedicioso, Santos assevera 
que, de acordo com os depoimentos do próprio alferes, a ideia surgiu após encontro deste com o 
jovem Alvares Maciel, que voltava de estudos na Europa. Maciel disse a Tiradentes que os europeus 
estavam surpresos pelo fato do Brasil ainda não ter seguido o exemplo dos Estados Unidos, que já 
havia se libertado das amarras coloniais. Segundo o autor:

Um clarão subito brilhou no espirito de Tiradentes. Assim como se tinham liber-
tado os Estados Unidos do jugo da poderosa Inglaterra, com a indifferença de 
algumas e o auxilio de outras nações européas, facil seria ao Brazil sacudir o jugo 
do fraco Portugal, podendo contar com a mesma sympathia, maxime quando as 
proprias nações europeas se admiravam de que tal já não se tivesse dado.

Assim, pois, Tiradentes, adquirida essa idéa, entrou a pensar na libertação da pa-
tria, e desejal-a com ardor, por fim, a cuidar dos meios de efetival-a. É elle mesmo 
que nos descreve esses estados successivos da sua alma [...]

Durante tres mezes, nada poude fazer, por achar-se doente de um pé. Logo que 
se sentiu melhor, foi visitar o Tenente Coronel Francisco de Paula, que estava 
doente, fallando sobre o levante. Voltando, dias depois, a casa do mesmo Paula 
Freire, lá encontrou Maciel e o Padre Carlos, e, aproveitando a occasião, tratou 
novamente da materia, sendo então essa “a primeira vez, que em Minas se fallou no 
projecto do estabelecimento da Republica, e nos meios que para isso poderia haver”.

Tal é a affirmação solenne e categorica do heroe (SANTOS, 1927, p. 387-389). 

Neste trecho, vemos novamente a tipologia narrativa tradicional. Lucio dos Santos defende 
a tese de que não apenas as bases da Independência do Brasil foram lançadas pelos inconfidentes, 
como também as da República, que só viria a se concretizar um século depois, tendo Tiradentes 
como herói visionário de ambas as causas.

Avançando no texto de Lucio dos Santos, chegamos à narrativa da prisão e sentença dos 
sediciosos. O alferes foi preso no Rio de Janeiro em maio de 1789 e, segundo o autor, 

Si Tiradentes não podia prever tão cruel sorte, menos ainda poderia vislumbrar, 
em remoto horizonte, os clarões resplandecentes da sua glorificação. Cheios de 
consolação, podemos hoje constatar um e outra. E para quem toma da penna, 
nas horas amargas do presente, com o fim de relembrar essa história dolorosa, 
não pode haver maior conforto nem maior estímulo (SANTOS, 1927, p. 445).

Aqui o autor defende a tese de que o sacrifício de Tiradentes valeu a pena, pois apesar 
do sofrimento da captura e posterior condenação, o futuro reservava ao alferes as glórias dignas 
dos grandes homens da nação. Segue a narrativa descrevendo as capturas dos demais sediciosos, 
que permaneceram presos até 1792, quando foi feita a leitura das sentenças. Os réus acusavam-se 
mutuamente, mas Tiradentes, na visão do autor, considerava-se o único responsável por tudo:
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Dominando toda esta scena lúgubre, senhor de si, calmo na sua pessoa, aflicto 
pelos outros, exclamava Tiradentes: “Eu sou a causa da morte destes homens; 
desejaria ter mais dez vidas e podel-as dar por todos eles; se Deus me ouvira, eu 
só morreria, e não eles”. Recebeu com animo sereno a sentença de morte, sentin-
do a dos outros, aos quaes muitas vezes pediu perdão (SANTOS, 1927, p. 510).

Cabe aqui destacar novamente a crítica feita por Santos à historiografia monarquista, 
representada pela obra de Joaquim Norberto. Lucio dos Santos alega que a versão de que 
Tiradentes era um mero falastrão, defendida por Norberto, surgiu quando o advogado de defesa 
dos inconfidentes, na tentativa de inocentá-lo, “allegou que o Alferes Tiradentes era um homem 
leviano, bem conhecido pela sua “lubricidade de língua”; homem sem valor algum [...] (SANTOS, 
1927, p. 503). Para o autor, desqualificar o alferes Silva Xavier era uma estratégia do defensor, uma 
forma de diminuir a importância do movimento revoltoso e de seu líder. Sobre a interpretação 
monarquista, o autor afirma:

Vem a proposito observar que o nosso J. Norberto adoptou quasi na integra, so-
bre o Tiradentes, a opinião que o advogado deste teve necessidade de sustentar, 
premido pelas difficuldades da defesa. Evidentemente, defendendo um réu, não 
lhe vae o advogado attribuir as qualidades que são precisas, ou pelo menos presu-
miveis, na consumação do delicto, que constitue objecto do processo. 

Porque não preferir, sobre o mesmo Tiradentes, a opinião do Frade6, desisnte-
ressado e insuspeito, que foi o diretor espiritual do Alferes, nos seus últimos dias, 
que conheceu todos os arcanos dessa alma ardente, naquelles graves momentos 
em que deveria elã necessariamente revelar toda a sua grandeza ou nullidade? 
(SANTOS, 1927, p. 503-504).

Prosseguindo a narrativa, Santos aponta que o alferes se sentiu fortemente aliviado com a 
notícia de que as penas dos demais acusados haviam sido comutadas em degredos, restando apenas 
a ele a sentença de morte. Num exemplo de liderança, fortaleza de caráter e fé, Tiradentes se alegra 
ao ver os companheiros comemorando: 

Sentado, tranquilo, testemunhou toda essa scena, toda essa metamorphose dos 
seus companheiros, dizendo ao seu director espiritual, que o confortava, que 
agora morreria cheio de prazer, pois não levava após si tantos infelizes, que ar-
rastára; esses sempre o seu desejo, todas a vezes que fôra á presença dos minis-
tros, pedindo que fizessem delle a unica victima da lei. E continua o Frade que 
o assistia: Com estes sentimentos cada vez mais exercia em sua alma as luzes de 
uma graça triumphadora, estas luzes reluziam por entre as palavras, as acções e 
os gestos do semblante.

Evidentemente, não era esse um homem banal! (SANTOS, 1927, p. 515).

Esses fragmentos demonstram novamente os modelos tradicional e exemplar de narrativa 
histórica, pois Tiradentes é apresentado como herói e como exemplo de conduta. 

6  Trata-se do frei Raimundo de Penaforte, que ouviu a confissão de Tiradentes e lhe ministrou os sacramentos 
católicos antes da morte. Também acompanhou o alferes antes da execução (CHIAVENATO, 1989, p. 78 apud 
GAMA, 2016, p. 51). 
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Santos descreve os momentos finais de Tiradentes, exaltando a dignidade e fervor religioso 
do alferes diante do carrasco:

Nesse dia, muito cedo, entregou o algoz, que tinha a alcunha de Capitania no 
carcere de Tiradentes, para vestir-lhe a alva; e como, segundo o costume, pedir o 
algoz perdão á sua victima. – Oh! Meu amigo, disse-lhe Tiradentes, com extrema 
placidez e humildade; deixe-me beijar-lhe as mãos e os pés.

Commoveu-se o algoz, até as lágrimas.

Ao despir a camisa, para vestir a alva, fallava novamente o Alferes, com a mesma 
serenidade: Nosso senhor morreu também nu por meus pecados! (SANTOS, 
1927, p. 521, grifo do autor).

O autor segue narrando a chegada de Tiradentes ao cadafalso:

Tiradentes, tendo ao pescoço o baraço cuja extremidade o algoz segurava, com as 
mãos algemadas trazia um Crucifixo, em que conservou postos os olhos durante 
todo o trajecto, desviando-os apenas, poucas vezes, para erguel-os ao céu.

Causava admiração a constancia do réu, e muito mais a viva devoção, que tinha 
aos grandes mysterios da Trindade e da Encarnação; de sorte que, falando-se-lhe 
nelles, se lhe divisavam as faces abrazadas, e as expressões eram cheias de uncção; 
o que fez que o seu director não lhe dissesse mais nada senão repetir com elle o 
symbolo de Santo Athanasio. O valor, a intrepidez e a pressa com que caminha-
va, os soliloquios que fazia com o Crucifixo, que nas mãos levava, encheram de 
extrema consolação os que lhe assistião (SANTOS, 1927, p. 521-522).

Os dois trechos mostram que Santos novamente interpreta Tiradentes como exemplo de 
comportamento. Nessa parte final, mais uma vez o autor lança mão da imaginação, enfatizando o 
que, para ele, eram qualidades louváveis do alferes. A fonte para as informações são os relatos do 
frei Raimundo de Penaforte, que acompanhou Tiradentes em seus últimos instantes. Portanto a 
descrição de Santos está imbuída também da interpretação que o religioso deu aos acontecimentos, 
o que auxilia a construção narrativa do autor, dando conotação positiva às demonstrações de fé do 
alferes. Importante ressaltar que, conforme citado anteriormente, Lucio dos Santos considerava o 
frei Penaforte “descompromissado”, e, portanto, sua visão dos fatos mais “isenta”.

A imaginação de Santos mostra-se mais fortemente em suas últimas análises sobre 
Tiradentes. Ao comparar o alferes aos outros inconfidentes, também considerados homens de 
nobre conduta, diz o autor:

E, no meio de todos elles, avulta Tiradentes, tanto mais glorioso e mais sublime 
quanto maior o seu devotamento pelo povo, quanto maior o seu enthusiasmo 
pela liberdade, quanto mais heroico o seu procedimento com os companheiros, 
quanto mais iniqua a justiça que o condemnou, quanto mais terrivel e pavoroso, 
o suplicio a que o submetteram (SANTOS, 1927, p. 583-584).

Aqui Santos se sente mais livre para opinar e traz com mais clareza a interpretação que 
perpassa todo o seu texto. Tiradentes, na visão do autor, era o maior vulto a Inconfidência Mineira, 
um homem que se sacrificou em nome da liberdade do povo brasileiro e que deixou seu legado 
para a nação. Os tipos predominantes de narrativa histórica na obra são, portanto, o tradicional e 
o exemplar, além do tipo crítico. Em relação a este último, a crítica de Santos nega o modelo de 
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narrativa monarquista, na qual Tiradentes é mostrado como homem insignificante, incoerente e 
falastrão. O autor traz uma nova interpretação, ressignificando o papel do alferes na historiografia 
e alçando-o à categoria de mártir e modelo de conduta. 

CONCLUSÃO

A Inconfidência Mineira – papel de Tiradentes na Inconfidência Mineira, é uma obra icônica, 
maior representante do pensamento republicano sobre o movimento sedicioso de 1788-1789 e 
seu principal personagem (GAMA, 2016). Seu autor, Lucio José dos Santos, constituiu a pesquisa 
e interpretação narrativa a partir de seus lugares institucionais: Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Clube Floriano Peixoto e instituições 
do laicato católico, como a Ação Católica. Embora o movimento integralista tenha surgido após o 
lançamento da obra, o nacionalismo pregado pela AIB também permeia a narrativa do autor, que 
certamente já defendia esses valores. 

O lugar de fala do historiador é determinante para a formação de suas ideias históricas. O 
contexto institucional ao qual Lucio dos Santos estava atrelado forjou sua construção interpretativa 
sobre a participação do alferes Tiradentes na Inconfidência Mineira. Influenciado pela perspectiva 
republicana, o autor considerava Tiradentes o verdadeiro líder do movimento sedicioso e grande 
herói nacional, pioneiro do ideal republicano no Brasil. Essa visão é antagônica ao pensamento dos 
monarquistas, que avaliava Tiradentes como figura secundária, falastrão indigno da projeção que 
vinha ganhando desde o século XIX. O meio católico também influenciou fortemente a narrativa 
do autor, que enfatizou positivamente o comportamento religioso de Tiradentes em seus instantes 
finais de vida. A intenção de Santos era compor a imagem de um homem corajoso, visionário, 
de caráter irrepreensível e fé, que servisse de inspiração ao povo brasileiro, dentro da perspectiva 
política e religiosa defendida pelo autor.

Dessa forma, a narrativa histórica de Lucio dos Santos em sua obra é principalmente 
tradicional, exemplar e crítica. Tradicional, pois defende que as origens do ideal nacionalista de 
Independência do Brasil surgiram com a Inconfidência Mineira, movimento cujo precursor era o 
alferes Silva Xavier. Tiradentes seria também o cabeça da conspiração, aquele que tinha os planos 
mais astutos e o responsável por propagandear a causa e envolver a população no ideal patriótico 
por ele almejado. Tiradentes, na visão do autor, pode ser considerado o primeiro brasileiro a lutar 
pelas causas da Independência e da República e morrer por elas, tornando-se herói. O heroísmo 
e fé de Tiradentes seriam exemplos para o povo brasileiro, uma demonstração de que o amor pela 
causa nacional deve estar acima das aspirações pessoais. Silvério dos Reis, delator dos inconfidentes, 
é mostrado como homem sem caráter, portanto um exemplo de mau cidadão, antagonista das 
causas nacionais. A tipologia crítica de narrativa manifesta-se na negação do modelo historiográfico 
monarquista, preponderante até então, para a construção de um novo modelo tradicional e exemplar 
republicano. 

A análise da obra de Lucio José dos Santos evidencia que seu trabalho foi uma das maiores 
pesquisas historiográficas a corroborar a visão republicana do Tiradentes herói (GAMA, 2016). 
Apesar de o autor considerar sua visão neutra, demonstramos que certamente, como todos os 
historiadores, Santos produziu sua pesquisa e escrita sob influência da conjuntura em que estava 
inserido, não apresentando a pretendida “verdade” sobre os fatos, mas sua interpretação sobre 
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os mesmos. De forma alguma essa constatação questiona a qualidade e a seriedade da pesquisa 
documental empreendida por Santos, cujos resultados ainda hoje são fundamentais para os estudos 
sobre a Inconfidência Mineira e a participação de Tiradentes nos ainda obscuros fatos de 1788-
1789. 
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RESUMO
O presente artigo busca fazer uma análise regional e setorial da dinâmica do emprego no setor da 
indústria da transformação nas mesorregiões pernambucanas do Agreste e da Metropolitana do 
Recife nos anos de 2006-2016. A análise baseia-se no método shift-share de Esteban-Marquillas 
que é decomposto em três componentes: estrutural, diferencial e teórica, com o acréscimo do 
efeito alocação modificado. Os resultados indicam que a vantagem comparativa especializada 
da mesorregião do Agreste se dá em setores de fabricação de produtos têxteis, confecção de 
artigos do vestuário e acessórios, fabricação de produtos de minerais não metálicos dentre out-
ros classificados em baixa e média baixa intensidade tecnológica, enquanto que na mesorregião 
Metropolitana do Recife essa vantagem se dá nos setores de fabricação de produtos químicos, 
fabricação de máquinas e equipamentos e fabricação de outros equipamentos de transporte que 
são classificados como médio-alta intensidade tecnológica.

Palavras-Chave: Economia Regional. Pernambuco. shift-share.

ABSTRACT
This article seeks to make a regional and sectorial analysis of  the employment dynamics in the 
sector of  the transformation industry in the Pernambucan mesoregions of  Agreste and Metro-
politana do Recife in the years 2006-2016. The analysis is based on the Esteban-Marquillas shift-
share method, which is decomposed into three components: structural, differential and theoret-
ical, with the addition of  the modified allocation effect. The results indicate that the specialized 
comparative advantage of  the Agreste mesoregion is found in textile manufacturing, clothing and 
accessory manufacturing, nonmetallic mineral product manufacturing, among others classified 
as low and medium low technological intensity, in the metropolitan mesoregion of  Recife this 
advantage is given in the sectors of  chemical manufacturing, machinery and equipment manu-
facturing and other transportation equipment manufacturing that are classified as medium-high 
technological intensity.

Keywords: Regional Economics. Pernambuco. shift-share.
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Introdução 

No Brasil muitos trabalhos se direcionaram a explicar a produtividade do trabalho após a 
abertura comercial de 1990, constatando que a mesma causou uma grande mudança 

estrutural no emprego, nos setores e nas regiões. No emprego substituiu homens por maquinas, 
como denota Carvalheira (2003), nos setores mudanças na aquisição de máquinas e nas regiões 
desindustrializações de regiões que sofreram com deseconomias de escalas, como salienta Galeano 
(2012).

Nos últimos anos o estado de Pernambuco tem se beneficiado com investimentos que 
proporcionaram grandes variações no emprego dos setores. Essa mudança na estrutura econômica 
pode ter gerado vantagens de aglomeração, localização ou até mesmo de especialização em 
determinado setores. 

Apesar da importância do tema, são poucos os estudos disponíveis que avaliam o 
comportamento da especialização dos setores pernambucanos trazendo evidências empíricas 
que confirmem os modelos. Para tanto o objetivo do presente trabalho é fazer uma análise da 
estrutura produtiva da indústria da transformação nas mesorregiões pernambucanas do Agreste e 
da Região Metropolitana do Recife frente ao estado no período de 2006/2016, a fim de identificar 
em que setores da indústria da transformação as mesorregiões possuem vantagens competitivas ou 
locacionais e analisar essa vantagens a fim de uma melhor busca na direção de políticas públicas. A 
proposta é não só uma análise dos componentes da decomposição, mas uma análise empírica para 
justificativa da mesma.

O artigo está subdividido em cinco seções a contar com esta introdução, a seção dois 
apresenta uma revisão da literatura dos trabalhos que utilizaram o método shift-share e alguns que 
analisaram a produtividade do trabalho. Na terceira seção trazemos o método diferencial-estrutural 
e suas limitações metodológicas. Na seção seguinte apresentaremos os principais resultados e suas 
análises. E por fim apresentamos nossas considerações finais.

Revisão da Literatura 

Trabalhos que abordam o método shift-share para a análise do estado de Pernambuco são 
escassos na literatura, mas apresentar-se-á alguns trabalhos que ao utilizar o método, encontram 
resultados significativos para o estudo que segue.

Entre tais trabalhos, tem grande destaque o de Galeano et all 2012, que procuraram analisar 
a produtividade do trabalho e sua intensidade tecnológica para as regiões do Brasil de 1996-2007, 
mas com um foco nos setores industriais do nordeste. Utilizando o método shift-share verificou-se 
que ocorreu mudança estrutural e dinamismo nos setores de atividades havendo crescimento da 
produtividade influenciada pelo componente regional, ocasionado por características locacionais e 
regionais. Quanto à intensidade tecnológica, os setores dão indícios de que as vantagens locacionais 
e regionais explicaram as variações na produtividade do trabalho.

Nesse contexto Carvalheiro (2003), utilizando o método shift-share, destacou o efeito 
estático e dinâmico para a agricultura, indústria e o setor de serviços, observando deslocamentos 
de mão-de-obra para o setor de serviços e destacando a importância da abertura comercial dos 
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anos 90. Observa-se em sua analise que a produção e a redução do emprego contribuíram para 
o aumento da produtividade, enquanto que o deslocamento de mão-de-obra para setores menos 
produtivo, agiu para reduzir a produtividade do trabalho no período analisado.

Galeano e Feijó 2013 observaram nas regiões brasileiras de 1996-2007, que os valores 
da componente regional residual apresentaram maior dispersão entre os setores e regiões do 
que em relação a componente estrutural modificada, indicando que as vantagens locacionais na 
produtividade dos setores explicaram mais as variações na produtividade do trabalho, ou seja, da 
competitividade dos próprios setores nas regiões. 

Rocha 2007, também utiliza a análise shift-share para avaliar a relação entre crescimento 
da produtividade e processos de transformação estrutural entre 1970-2001. O autor aponta um 
crescimento da produtividade nos anos 90, menor do que a analisada por Carvalheiro (2003), ele 
analisa que este crescimento não foi maior devido às mudanças estruturais ocorridas no período 
que contribuíram negativamente para o crescimento da produtividade, tendo o efeito especialização 
dinâmico negativo em três dos quatro períodos analisados, sugerindo uma especialização crescente 
da indústria nos segmentos em que a produtividade cresce mais lentamente. Sugerindo uma 
interpretação de que as indústrias de alto crescimento da produtividade não parecem grandes 
geradoras de emprego.

Outro estudo que observa aumento da produtividade nos anos 90 é o estudo de Feijó 
(2003 B) onde o autor busca explicar a concentração industrial medida pelo grau de concentração 
tecnológica, e que este grau de concentração industrial e a estabilidade da moeda tem uma relação 
positiva com a produtividade.

Na mesma linha de estudo Galeano 2012 analisou a indústria extrativa e os setores da 
indústria de transformação nas categorias de intensidade tecnológicas das regiões do Brasil no 
período de 1996-2007. Para isso fez uso do método shift-share modificado de acordo com Fagerberg 
(2000) verificou-se que o efeito estático predominou as regiões Sul e Centro-Oeste, indicando que 
nestas regiões houve deslocamento de trabalho dos setores menos produtivos para setores mais 
produtivos. Nas regiões Norte e Nordeste o efeito contribuição predominou sendo importante 
para o acréscimo na produtividade regional, e por fim a região Sudeste apresentou efeitos negativos 
evidenciando que os setores com altas taxas de crescimento da produtividade do trabalho não estão 
sendo capazes de manter a sua participação no emprego nesta região.

Feijó 2003 A, procurou analisar os diferenciais níveis de produtividade do trabalho no 
Brasil dentro da classificação nacional de atividade econômica (cnae) utilizando o método shift-
share. Constatou-se que a distribuição das empresas segundo seus níveis de produtividade é muito 
concentrada em níveis muito baixos, mesmo em setores de alta intensidade tecnológica. Este 
resultado demonstra fato pouco destacado em estudos sobre a estrutura industrial brasileira, que 
é a elevada assimetria na distribuição das empresas dentro dos grupos de atividade. Do ponto de 
vista dos diferenciais de produtividade, setores de menor intensidade tecnológica apresentaram 
maior dispersão em termos relativos e absolutos.

O estudo de Pospiesz 2011 verifica a evolução do produto interno bruto dos estados da 
região Sul brasileiro, concentrando sua analise nos setores que mais contribuíram para a evolução 
do nível do produto. Para tanto se usa o método shift-share, constatando que o estado do Paraná 
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apresentou sinal negativo para o componente estrutural e para o componente regional, sendo esse 
resultado para o sul, compensado pelo resultado positivo do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina 
nos dois componentes, indicando que estes tiveram setores com maior crescimento frente a média 
da região e um maior grau de especialização. 

Numa análise mais profunda o estudo de Filho et all (2010) analisa o crescimento da 
produtividade total dos fatores de produção com a inclusão do capital humano, definida no artigo 
como horas trabalhadas e grau de escolaridade. Foi observado um rápido crescimento entre os 
anos de 1992-1996 e entre 2004-2007, no período de 1992-2007 foi observado um crescimento de 
11,3% da produtividade dos fatores que contribuiu com cerca de 22,9% no crescimento do PIB, 
tendo a dinâmica da remuneração do capital humano explicada pelo aumento da mão-de-obra mais 
escolarizada. 

Almas 2013 apresenta uma análise dos 10 municípios mais populosos do estado da Bahia, 
com enfoque no setor de serviços de 2000-2010. Fazendo uso do método diferencial-estrutural 
proposto por Herzog e Olsen, Alma 2013 verificou que a maioria dos setores tiveram um 
crescimento acima do crescimento do estado, dinâmico, sendo que estes setores são induzidos, 
ou seja, são setores classificados por possuírem baixa produtividade e grande concentração de 
emprego de baixa qualificação.

Junior e Galete 2010 busca mostrar o dinamismo da microrregião de Maringá no período de 
1994-2008. Para isso usa o método shift-share mostrando que a microrregião tem um crescimento 
maior que o do estado nos setores de confecção, de artigos do vestuário e alimentos e bebidas, 
mas apresenta crescimento inferior ao do estado em setores de alta tecnologia como o setor de 
informática.

Nascimento 2011 investiga os efeitos da expansão dos fluxos comerciais sobre a produção 
paraense no período de 1996-2005. Com um modelo de decomposição shift-share o autor divide 
em dois períodos de analise, m primeiro de 1996-2000 onde, chega-se ao resultado de que o 
componente nacional para exportação foi positivo representando o impacto das vendas externas, 
no componente estrutural o maior impacto foi na importação onde setores com menor exposição 
aos produtos exportados predominam, ou seja, não apresenta uma estrutura favorável a introdução 
brasileira no mercado internacional. No período de 2001-2005 o que mais alterou foi o componente 
nacional que sofreu mudança nas importações deixando a entender que as compras externas não 
substituem a produção doméstica.

Utilizando uma abordagem diferente do shift-share, Fernandez et all (2004) analisaram a 
evolução da previsão do emprego nos países da Áustria, Espanha e União Europeia de 1980 – 
2000 utilizando dados do Instituto de Estatística Espanhol (INE) para os setores de Agricultura, 
Industria, Construção e Serviços. Observaram que o método shift-share não apresenta uma boa 
previsão de dados, já o modelo ARIMA da uma melhor previsão do emprego regional em cenários 
otimistas, mostrando que na previsão para os anos de 2004 – 2006 o setor de serviços foi o que 
apresentou uma taxa de crescimento positiva.

Tem o mais recente deles que é o de Telheci 2017, que utilizando o método shift-share para 
uma analise da relação entre produtividade e remuneração do trabalho no Brasil e em Portugal, 
o autor observou que no Brasil o componente regional é mais significativo para a remuneração, 
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enquanto a produtividade é mais afetada pela componente nacional. Nas duas variáveis, a 
componente estrutural pareceu ser pouco significativa. Já no caso português, as componentes 
estruturais e nacionais parecem exercer maior influência na remuneração. A produtividade, por 
outro lado, teve impacto negativo da componente nacional.

Outro Trabalho recente que utiliza o método para uma análise da agricultura é o de 
Vasconcelos e Ferreira (2015), que buscam analisar o crescimento na agricultura Nordestina de 
1990 – 2014. Os resultados mostram que mudanças na produção agrícola nordestina deveram-se 
principalmente a áreas que não estavam sendo cultivadas e a ganhos de produtividade coma adoção 
de tecnologia.

Método Diferencial Estrutural

Modelo Diferencial-Estrutural

Algumas regiões crescem mais que as outras, sejam por fatores locacionais ou nacionais. 
Estas regiões podem possuir setores com maior dinamismo econômico acima ou abaixo da média 
nacional, e saber em quais setores se encontra esse dinamismo é de extrema importância, como 
salienta Junior e Galete (2010), para o direcionamento de políticas públicas, seja a fim de aumentar 
a atuação do setor na economia ou reduzir disparidades entre as regiões.

O modelo shift-share tem sido usado para análise da estrutura produtiva por ser um 
instrumento que separa a contribuição dos componentes de crescimento da região. Segundo Souza 
(2009), o crescimento das regiões deve-se a fatores regionais, que são geradas pelas características 
que a região possui conferindo em vantagem locacional para determinados setores; e nacionais, que 
são determinados localmente atividades que a nível nacional estão crescendo.

Entretanto, este trabalho trata de áreas menores que as regiões, as mesorregiões, que estão 
dentro dos estados. Por ser de fácil aplicação o método permite ser utilizado tendo o estado como 
área de referência. Destacando ainda que de acordo com Souza (2009), dados sobre produção são 
preferíveis, pois refletem melhor a contribuição de cada um dos fatores no processo de produção, 
mas a variável emprego tem sido utilizada devido a disponibilidade dos dados a nível regional. 

O propósito do método segundo Herzog e Olsen (1977) é o de decompor a variação 
setorial do emprego em cada região, entre o ano inicial e o ano final em três efeitos que medem 
o crescimento diferencial entre as regiões. Segundo Souza (2009) a variação total do emprego do 
setor i na mesorregião j (∆Eij), que é igual ao nível de emprego final menos o emprego inicial:

A variação total do emprego do setor i da mesorregião j pode ser expressa em 
termos do emprego inicial, multiplicado por sua taxa de variação no período, como segue: 
 

∆𝐸𝑖𝑗 = 𝐸𝑖𝑗1 − 𝐸𝑖𝑗0 (1)
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Onde                                   . Definem-se as demais taxas de variação do emprego entre o ano 
inicial e o final como: total nacional:                           e setor i nacional:

Adicionadas as variáveis estrutural e diferencial, finalmente chegamos a equação que mostra a 
variação real do emprego:

A equação (3) mostra que a variação real do emprego do setor i na mesorregião j é igual 
à variação teórica (Nij), primeiro termo à esquerda da equação, mais a variação estrutural (Pij) e a 
variação diferencial (Dij), segundo e terceiro termo da equação à esquerda respectivamente. Segundo 
Souza (2009), uma variação do emprego total de um setor i de uma mesorregião j for maior que a 
variação teórica, significa que o emprego deste setor cresceu mais que a média nacional e que existem 
elementos dinâmicos, internos ou externos, que atuam de forma positiva na região. Caso a variação 
do emprego total seja menor que a teórica significa que não está havendo dinamismo no setor i da 
mesorregião j, pois estará crescendo abaixo da média estadual.

O efeito total será positivo quando os efeitos estrutural e diferencial forem positivos ou quando 
um deles for positivo o suficiente para superar a magnitude negativa do outro.

O efeito teórico corresponde à variação do emprego que o setor teria se ele crescesse a mesma 
taxa do estado.

O efeito estrutural se positivo indica que o setor i da economia nacional cresceu mais do que 
a economia do país, tendo a região j esse dinamismo positivo quando o setor i estiver representado, 
localizado na mesorregião.

O efeito diferencial se positivo indica que o crescimento do setor i na mesorregião j foi superior 
ao crescimento deste setor à nível nacional, ocorrendo segundo Souza (2009) porque a região possui 
vantagens locacionais especificas para a atividade i.

Ainda com a Equação (3), podemos chegar ao termo de variação líquida setorial (Tij) que é a 
diferença entre a variação real do emprego e a variação teórica do emprego, que é igual a soma dos 
efeitos estrutural e diferencial:

𝑒𝑖𝑗 =  𝐸𝑖𝑗1 − 𝐸𝑖𝑗0 𝐸𝑖𝑗0� . 

𝑒 = 𝐸1 − 𝐸0 𝐸0⁄ 𝑒𝑖 = 𝐸𝑖1 − 𝐸𝑖0 𝐸𝑖0⁄ .

𝐸𝑖𝑗1 − 𝐸𝑖𝑗0 = 𝐸𝑖𝑗0𝑒 + 𝐸𝑖𝑗0 𝑒𝑖 − 𝑒 + 𝐸𝑖𝑗0(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖) (3)𝐸𝑖𝑗1 − 𝐸𝑖𝑗0 = 𝐸𝑖𝑗0𝑒 + 𝐸𝑖𝑗0 𝑒𝑖 − 𝑒 + 𝐸𝑖𝑗0(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖) (3)

𝐸𝑖𝑗1 − 𝐸𝑖𝑗0 −  𝐸𝑖𝑗0𝑒 = 𝐸𝑖𝑗0 𝑒𝑖 − 𝑒 +  𝐸𝑖𝑗0(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖)  (4)𝐸𝑖𝑗1 − 𝐸𝑖𝑗0 −  𝐸𝑖𝑗0𝑒 = 𝐸𝑖𝑗0 𝑒𝑖 − 𝑒 +  𝐸𝑖𝑗0(𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖)  (4)

∆𝐸𝑖𝑗 = 𝐸𝑖𝑗0𝑒𝑖𝑗 (2)
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Que indica que se a variação real do emprego for maior que a variação teórica, o setor i da 
mesorregião j cresceu acima da média estadual e que existem elementos internos ou externos que 
atuam de forma positiva na economia da mesorregião.

Aprimoramento do Modelo

Herzog e Olsen (1977) salientam as limitações do modelo shift-share. Uma das principais 
limitações é a crítica feita aos pesos utilizados na equação do emprego total que não leva em conta 
as mudanças na estrutura do setor regional durante o período onde todas as taxas de crescimento 
são ponderadas pelos níveis de emprego do ano base, não se considerando a mudança entre o ano 
base e o ano final1. Como salienta Junior e Galete (2010) quanto mais longo o período de analise, 
mais as mudanças não consideradas serão importantes, o que pode causar um viés na análise. Outra 
limitação importante abordada por Herzog e Olsen (1977) é de os efeitos estrutural e diferencial 
estarem entrelaçados, assim o efeito diferencial não mede apenas o que se espera que ele meça 
como salienta Junior e Galete (2010).

Diante do problema exposto, Esteban-Marquillas (1972) reformulou a equação, para 
resolver o problema dos efeitos entrelaçados, introduzindo uma variável, o emprego esperado, no 
lugar do emprego do período inicial do efeito diferencial. Sendo o emprego esperado do setor i da 
mesorregião j definido como:

Onde       é o emprego esperado, o     é o emprego total da mesorregião j no ano base, 
     é emprego total do setor no i no nível estadual no ano base e E 0 é o emprego total do estado 
no ano base. Com essa introdução do emprego esperado no efeito diferencial, o mesmo é definido 
como:

De acordo com Souza (2009), ao substituir o emprego esperado no lugar do emprego 
efetivo, do efeito diferencial, Esteban-Marquillas (1972), procurou eliminar a influência estrutural 
do efeito diferencial. Essa influência estrutural foi definida por Esteban-Marquillas (1972) como a 
diferença entre o efeito diferencial com o emprego efetivo e o efeito diferencial com o emprego 
esperado, definida como se segue:

A equação (7) mostra que o efeito alocação (Aij) e igual à multiplicação do efeito especialização 
com o efeito vantagem comparativa. O efeito alocação indica se a região é especializada (EiJ

0 > EiJ
0*) 

naqueles setores que apresentam vantagens comparativas (eij>ei). Segundo Herzog e Olsen (1977) 
podem surgir quatro resultados possíveis, apresentadas no quadro 1 abaixo:
1  Pode-se observar essa ponderação na equação (3).

𝐸𝑖𝑗0∗ = 𝐸𝑗0 𝐸𝑖0 𝐸0⁄ (5)

𝐸𝑖𝑗0∗ = 𝐸𝑗0 𝐸𝑖0 𝐸0⁄ (5)

𝐸𝑖𝑗0∗ 𝐸𝑖𝑗0∗ = 𝐸𝑗0 𝐸𝑖0 𝐸0⁄ (5)

 𝐷𝑖𝑗′ = 𝐸𝑖𝑗0∗ 𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖 (6)

𝐴𝑖𝑗 = 𝐸𝑖𝑗0 − 𝐸𝑖𝑗0∗ 𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖 (7)
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Quadro 1 - Possíveis Efeitos de Alocação

Descrição
Efeito Alocação 

(Aij)

Especialização 

(EiJ
0 - EiJ

0*) 

Vantagem Competitiva

(eij-ei )

Desvantagem Competitiva 
Especializada (DCE)

- + -

Desvantagem Competitiva Não 
Especializada (DCNE)

+ - -

Vantagem Competitiva Não 
Especializada (VCNE)

- - +

Vantagem Competitiva Especializada 
(VCE)

+ + +

Fonte: Herzog e Olsen (1977).

Segundo Souza (2009) as regiões (mesorregiões) mais dinâmicas são as que possuem 
vantagem competitiva especializada, isto é, o setor encontra-se bem representado na região e cresce 
mais na região do que a nível nacional.

Um efeito alocação positivo indica que a mesorregião é especializada na produção do 
setor i e que esse setor está crescendo mais na mesorregião do que no estado, no quadro acima é 
representada pela VCE; ou pode indicar que a mesorregião não é especializada e que está crescendo 
menos que a média estadual, DCNE. Se o efeito alocação for negativo pode significar que a 
mesorregião não é especializada, mas seu setor está crescendo acima da média estadual, VCNE; ou 
pode ser que a mesorregião é especializada no setor, mas está crescendo abaixo da média estadual, 
DCE.

Assim a equação modificada do método shift-share de Esteban-Marquillas (1972) é a 
seguinte:

Onde temos a variação real igual à variação teórica mais a variação estrutural mais a variação 
diferencial mais a variação diferencial com a eliminação da influência estrutural.

Base de Dados

Este trabalho usa dados sobre população ocupada que são divulgados na Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS), disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (TEM). 

As informações da RAIS foram coletadas no nível de dois dígitos (nível de divisões) 
na classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.0 (CNAE 2.0), abrangendo os setores 
da Indústria da Transformação: Fabricação de Produtos Alimentícios; Fabricação de Bebidas; 
Fabricação de Produtos de Fumo; Fabricação de Produtos Têxteis; Confecção de Artigos do 

 𝐸𝑖𝑗1 − 𝐸𝑖𝑗0 = 𝐸𝑖𝑗0𝑒 + 𝐸𝑖𝑗0 𝑒𝑖 − 𝑒 + 𝐸𝑖𝑗0∗ 𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖 + 𝐸𝑖𝑗0 − 𝐸𝑖𝑗0∗ 𝑒𝑖𝑗 − 𝑒𝑖  (8�
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Vestuário e Acessórios; Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos Para 
Viagem e Calçados; Fabricação de Produtos de Madeira; Fabricação de Celulose, Papel e Produtos 
de Papel; Impressão e Reprodução De Gravações; Fabricação de Coque, de Produtos Derivados 
do Petróleo e de Biocombustíveis; Fabricação de Produtos Químicos; Fabricação de Produtos 
Farmoquímicos e Farmacêuticos; Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico; 
Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos; Metalurgia; Fabricação de Produtos de 
Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos; Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos 
Eletrônicos e Ópticos; Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos; Fabricação 
de Máquinas e Equipamentos; Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias; 
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Veículos Automotores; Fabricação 
de Móveis; Fabricação de Produtos Diversos; Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas E 
Equipamentos.

Análise dos Resultados 

A análise dos três componentes do modelo, efeito estrutural, diferencial e teórico, que 
formam a componente variação real do emprego, mostra qual das componentes teve maior peso 
na taxa de variação do emprego na indústria da transformação das mesorregiões do Agreste e da 
Metropolitana do Recife. Posteriormente tem-se a análise dos efeitos alocação, especialização e 
vantagem comparativa, a fim de saber, ao nível de dois dígitos da CNAE 2.0, em quais divisões as 
mesorregiões possuem vantagem comparativa especializada.

Mesorregião Agreste

Na análise dos componentes para a mesorregião do Agreste pode-se observar na tabela 1 
os resultados da decomposição para a indústria da transformação. Constatou-se que a variação real 
do emprego na mesorregião do Agreste foi de cerca de 50% para o período de 2006-2016, tendo 
os setores de fabricação de produtos alimentícios, confecção de artigos do vestuário e acessórios 
e fabricação de produtos de minerais não-metálicos, os que mais contribuíram para essa variação 
concentrando cerca de 65% dos empregos da mesorregião no período de análise.

O efeito estrutural mostrou-se positivo em alguns setores, destacando-se nos setores de 
fabricação de produtos alimentícios (2713), de produtos têxteis (937), de produtos de minerais 
não-metálicos (676), fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (949) e no setor de 
fabricação de móveis (589), sendo estes os que mais contribuíram para que o efeito estrutural 
total da mesorregião fosse positivo, pois como descrito, o efeito estrutural positivo nestes setores 
indicam que estes cresceram mais do que a economia de Pernambuco, tendo estes setores bem 
representados na economia da mesorregião. Alguns setores apresentaram sinais negativos na 
composição estrutural, como o setor de fabricação de bebidas (-304), preparação de couros e 
fabricação de artefatos de couro (-237) e fabricação de veículos automotores (-966), indicando que 
estes setores cresceram menos que a economia pernambucana.
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Tabela 1 - Resultado para a Mesorregião Agreste

Setores
Efeito 

Estrutural
Efeito Dife-

rencial
Efeito 

Teórico

Variação 
Real do 

Emprego

Varia-
ção 

Líquida

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 2713 -1071 938 2580 1642

FABRICAÇÃO DE BEBIDAS -304 -163 174 -293 -467

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO 0 0 0 0 0

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 937 -110 218 1045 827

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 348 1655 1917 3921 2004
PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE 
COURO... -237 -17 87 -167 -254

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA -21 -50 33 -38 -71

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 142 10 15 167 152

IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES 160 35 62 257 195
FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓ-
LEO... 0 0 0 0 0

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 96 -57 25 64 39
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTI-
COS -70 59 32 21 -11
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL 
PLÁSTICO 44 240 209 493 284

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 676 369 408 1453 1045

METALURGIA 119 -67 41 93 52

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS... 527 13 37 577 540

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA... 41 -1 0 40 40
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRI-
COS 949 -201 169 916 747

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 34 21 6 62 56

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES... -966 959 36 29 -7

FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE... -350 338 2 -10 -12

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS 589 -117 193 665 472

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 52 82 41 175 134

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO... 162 36 5 203 198

TOTAL DA INDÚSTRIA 5641 1962 4650 12253 7603

Fonte: Elaboração dos Autores a partir de dados da RAIS.

O efeito diferencial foi negativo em alguns setores como o de fabricação de produtos 
alimentícios (-1071) e o de maquinas, aparelhos e materiais elétricos (-201), o que mostra que 
estes setores crescem menos na região do que no estado. Mas o efeito diferencial positivo em 
outros setores foi suficiente para fazer com que o efeito diferencial na mesorregião fosse positivo 
indicando que a indústria da transformação cresceu nesta região a uma taxa acima da do estado, 
principalmente nos setores de confecção de artigos do vestuário e acessórios, fabricação de 
produtos de minerais não-metálicos e fabricação de veículos automotores, que indica que estes 
setores crescem mais na região que no estado.

A variação líquida total foi positiva o que indica que a indústria da transformação da 
mesorregião do Agreste cresceu acima da média do estado. Os setores que mais contribuíram para 
o crescimento acima da média do estado foram o setor de fabricação de produtos alimentícios, 
fabricação de produtos têxteis, confecção de artigos do vestuário e acessórios e o de fabricação de 
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produtos de minerais não-metálicos. Dando destaque aos setores que apresentaram crescimento 
abaixo da média do estado temos os setores de fabricação de bebidas e de preparação de couros e 
fabricação de artefatos de couro.

Para análise do efeito alocação iremos utilizar as medidas descritas no quadro 1, onde 
são consideradas a especialização e a vantagem competitiva da região em comparação ao estado. 
Na tabela 2 podemos observar que a mesorregião do Agreste apresentou vantagem comparativa 
especializada (VCE) nos setores de fabricação de produtos têxteis, confecção de artigos do 
vestuário e acessórios, impressão e reprodução de gravações, fabricação de produtos de borracha 
e de material plástico, de produtos de minerais não-metálicos, de máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos, fabricação de móveis e fabricação de produtos diversos. Indicando que a mesorregião 
é especializada nestes setores e que os mesmos crescem mais na mesorregião que no estado, 
corroborando com os valores positivos que os mesmo apresentaram no efeito diferencial, não 
sendo visto esse valor positivo do efeito diferencial no setor de fabricação de aparelhos e materiais 
elétricos.

A mesorregião também apresentou desvantagem comparativa não especializada (DCNE) 
em alguns setores como fabricação de coque, de produtos derivados de petróleo, fabricação de 
veículos automotores e fabricação de outros equipamentos de transporte. O que indica que a 
mesorregião do Agreste não é especializada nestes setores e que os mesmos crescem mais no 
estado do que na região.

Tabela 2 - Efeito Alocação para as mesorregiões

Setores Agreste

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VCNE

FABRICAÇÃO DE BEBIDAS DCNE

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO DCNE

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS VCE

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS VCE

PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO... DCE

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA DCE

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL VCNE

IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES VCE

FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO... DCNE

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS VCNE

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS DCE

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO VCE

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS VCE

METALURGIA VCNE

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS... VCNE

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA... VCNE

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS VCE

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VCNE

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES... DCNE

FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE... DCNE

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS VCE

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS VCE

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO... VCNE

Fonte: Elaboração dos Autores a partir de dados da RAIS.
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Os resultados apresentados são condizentes com as evidências empíricas dos trabalhos de 
Andrade et all (2016) que afirma que as firmas do setor têxtil-confecção do estado de Pernambuco 
apresentam vantagens de aglomeração, principalmente de especialização setorial, onde estas encontram 
se aglomeradas principalmente em três municípios da mesorregião do Agreste, Caruaru, Toritama e 
Santa Cruz do Capibaribe. Pelo efeito estrutural, e pela evidência empírica os setores de fabricação de 
produtos têxteis e confecção de artigos do vestuário e acessórios estão bem representados na economia 
da região, e pelo efeito diferencial junto às evidências, estes setores apresentam vantagens locacionais 
que segundo Silva e Silveira (2005) apud Andrade et all (2016), que se apresentam por estarem bem 
localizadas próximas de seus mercados fornecedores e compradores o que permite uma redução de custos 
de produção e transporte. Observa-se que os setores em que a mesorregião apresentou desvantagem 
comparativa não especializada, são em sua maioria setores de média-alta intensidade tecnológica1. Já o 
setor de baixa tecnologia como o de fabricação de couro traz um importante indicador de que este setor 
esta perdendo dinamismo na região.

Mesorregião Metropolitana

Para a mesorregião Metropolitana do Recife a tabela 3 traz os resultados da decomposição 
da indústria da transformação. A variação real do emprego, da mesorregião Metropolitana do Recife, 
apresentou-se em cerca de 19% para o período de análise, havendo maiores contribuições dos setores 
de fabricação de produtos alimentícios, fabricação de produtos químicos, de produtos de borracha 
e de material plástico, fabricação de outros equipamentos de transportes e manutenção, reparação e 
instalação, sumarizando cerca de 82% da variação dos empregos no espaço de análise.

O efeito estrutural foi negativo em alguns setores, destacando-se nos setores de fabricação têxteis 
(-1189), fabricação de produtos de minerais não-metálicos (-1301), de máquinas, aparelhos (-1056) e 
materiais elétricos e fabricação de veículos automotores (-5937). O efeito foi positivo principalmente 
nos setores de fabricação de produtos químicos (3426) e no de fabricação de produtos alimentícios 
(2446), tendo estes setores crescidos mais do que a economia de Pernambuco, porém não suficiente para 
que o efeito estrutural total foi positivo.

Tabela 3 - Resultado para a Mesorregião Metropolitana do Recife

Setores
Efeito 

Estrutural
Efeito Di-
ferencial

Efeito 
Teórico

Variação 
Real do 

Emprego

Variação 
Líquida

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 2446 -6024 5275 1697 -3578
FABRICAÇÃO DE BEBIDAS -505 -869 928 -446 -1374
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO -8 -3 21 10 -11
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS -1189 -320 635 -875 -1510
CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS -370 546 633 809 176
PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO... 338 -17 85 406 321
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA -79 -162 106 -135 -241
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL -555 343 547 335 -212
IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES -250 172 300 221 -79
FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO... -172 -9 36 -145 -181
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 3426 -2434 1073 2065 992
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS -138 176 97 135 38

1  Para a classificação de intensidade tecnológica vê CAVALCANTE (2014).
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FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO -775 1246 1081 1553 472
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS -1301 889 984 573 -411
METALURGIA -259 -727 446 -539 -985
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS... -12 253 748 989 241
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA... -52 -250 102 -200 -302
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS -1056 -667 559 -1164 -1723
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 43 1018 308 1369 1061
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES... -5937 6940 259 1262 1003
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE... 453 4798 27 5278 5251
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS -644 -299 491 -451 -942
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS -41 371 187 518 331
MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO... -425 1789 266 1630 1364
TOTAL DA INDÚSTRIA -7059 6759 15195 14895 -300
Fonte: Elaboração dos Autores a partir de dados da RAIS.

O efeito diferencial foi negativo nos setores de fabricação de produtos alimentícios 
(-6024), fabricação de bebidas (-869) e de fabricação de produtos químicos (-2434), que indica 
que estes setores crescem menos na região do que no estado. O efeito diferencial total se mos-
trou positivo principalmente devido aos setores de fabricação de veículos automotores (6940), 
fabricação de outros equipamentos de transporte (4798) e manutenção, reparação e instalação 
(1789), onde os mesmo crescem mais na região do que no estado. Como o efeito foi positivo 
para o setor como um todo, indica que o mesmo cresceu mais na mesorregião do que no estado.

A variação líquida total foi negativa, mostrando que o setor da indústria da transforma-
ção na mesorregião cresceu abaixo da média do estado. Os setores que colaboraram para este 
resultado foram os de fabricação de produtos alimentícios, fabricação de bebidas, fabricação de 
produtos têxteis e fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Ressaltando alguns 
setores que cresceram acima da média do estado no período de análise temos fabricação de 
produtos químicos, fabricação de máquinas e equipamentos, fabricação de equipamentos de 
transporte e manutenção, reparação e instalação.

Na análise do efeito alocação podemos observar na tabela 4 que a mesorregião Metropo-
litana do Recife possui vantagem comparativa especializada (VCE) nos setores de fabricação 
de produtos químicos, fabricação de máquinas e equipamentos e fabricação de equipamentos de 
transporte, frisando que nestes setores a mesorregião apresenta especialização e crescem mais 
na região que no estado, comprovando os valores do efeito diferencial, menos para o setor de 
fabricação de produtos químicos que teve seu efeito diferencial negativo.

A mesorregião apresentou desvantagem comparativa não especializada (DCNE) nos se-
tores de confecção de artigos do vestuário e acessórios, fabricação de coque, de produtos deri-
vados do petróleo e fabricação de produtos minerais não-metálicos. O que indica que a mesor-
região Metropolitana do Recife não é especializada nestes setores e que os mesmos crescem 
menos na região que no estado.
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Tabela 4 - Efeito Alocação para as mesorregiões

Setores Metropolitana do Recife

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VCNE
FABRICAÇÃO DE BEBIDAS DCE
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO DCE
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS DCE
CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS DCNE
PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO... VCNE
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA DCE
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL DCE
IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES DCE
FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO... DCNE
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS VCE
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS DCE
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO DCE
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS DCNE
METALURGIA DCE
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS... DCE
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA... DCE
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DCE
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VCE
FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES... DCE
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE... VCE
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DCE
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DCE
MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO... DCE

Fonte: Elaboração dos Autores a partir de dados da RAIS.

Os resultados aqui encontrados para a mesorregião Metropolitana do Recife, corroboram 
com o trabalho de Almeida et all (2017). Os autores evidenciaram, com testes econométricos, 
que quanto mais uma mesorregião tende à especialização em determinado setor, menor será a 
taxa de crescimento do emprego neste setor no ano seguinte. Isso não implica que o emprego 
não cresce, mas que ele cresce a taxas menores. Para a mesorregião Metropolitana do Recife, a 
vantagem comparativa especializada se deu em setores de média-alta intensidade tecnológica - 
Fabricação de Produtos Químicos, Fabricação de Máquinas e Equipamentos, Fabricação de Outros 
Equipamentos de Transporte. 

Guimarães Neto e Santos (2014) abordam os investimentos privados e públicos que o 
Nordeste recebeu nos últimos, destacando-se os investimentos direcionados a região de análise 
temos a refinaria de petróleo em Abreu e Lima, a petroquímica de Suape, a chegada da Fiat 
Automóveis (montadora de automóveis), a Hemobras (indústria farmoquímica) em Goiana, os 
estaleiros (indústria naval) e a fabrica de cerveja AMBEV. Os investimentos direcionados para 
Pernambuco analisados pelos autores corroboram com os nossos resultados, principalmente 
pela especialização nos setores de fabricação de produtos químicos e na fabricação de outros 
equipamentos de transporte, tendo uma variação real do emprego de cerca de 58%.

Essa aglomeração de indústrias de média-alta tecnologia atrelada aos investimentos 
direcionados para a região, geram vantagens de aglomeração, principalmente entre a montadora e 
o porto de Suape, por onde serão escoadas sua produção.
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Comparação Entre as Mesorregiões

Em uma análise dos setores em que as mesorregiões apresentaram vantagem comparativa 
especializada e desvantagem comparativa não especializada temos que as mesorregiões tem 
desvantagem comparativa não especializada na fabricação de coque, de produtos derivados do 
petróleo, o que indica que este setor para as mesorregiões não é um setor dinâmico nem está bem 
representado na economia pernambucana, pois como observado nos dados da RAIS em 2016 este 
setor gerou 44 empregos formais em Pernambuco.

Os setores de fabricação de produtos de minerais não-metálicos e de confecção de artigos 
do vestuário e acessórios, apresentam vantagem comparativa especializada na mesorregião do 
Agreste e desvantagem comparativa não especializada na mesorregião Metropolitana do Recife. 
O que corroborou com outros trabalhos apresentados acima, apontando os fatores internos e 
externos que influenciam estes setores na mesorregião.

Por fim o setor de média-alta tecnologia de fabricação de outros equipamentos de transporte, 
está bem representado na Metropolitana do Recife onde possui as vantagens de aglomeração devido 
a interação entre as indústrias trazidas onde algumas delas se beneficiam por esta perto do mercado 
de fornecedores.

Considerações Finais 

O presente trabalho buscou analisar as duas mesorregiões de maiores participação na 
produção do estado pernambucano, a mesorregião Metropolitana do Recife e do Agreste, quanto 
a sua variação do emprego pela decomposição shift-share a fim de analisar os setores que possuem 
vantagem comparativa especializada.

Com respeito do componente estrutural, a mesorregião do Agreste apresentou valor 
positivo indicando que a indústria da transformação nesta região cresce mais do que a economia 
pernambucana, enquanto que para a mesorregião Metropolitana do Recife esse efeito foi inverso. 
A cerca do efeito diferencial, ambas as regiões apresentaram um valor positivo, destacando que o 
setor da indústria da transformação tem crescimento superior ao nível da mesma no estado.

Na análise do efeito alocação, que é constatamos que as vantagens comparativas 
especializadas que as mesorregiões possuem são condizentes com outros trabalhos, que não 
utilizam o método aqui aplicado. Parecendo haver, como destacou Almeida et all (2017), uma 
vantagem comparativa especializada para indústrias que utilizam maior intensidade tecnológica 
na mesorregião litorânea, enquanto a mesorregião do Agreste tem maior vantagem nos setores de 
baixa e média-alta tecnologia.

Ainda que não invalide os resultados encontrados, se faz pertinente à explicitação de 
algumas limitações acerca do modelo shift-share utilizado neste trabalho, referente a não observação 
de fatores locacionais e/ou regionais nem explicar o porquê alguns setores crescem mais que outros.

Diante desse contexto, é importante ressaltar que as considerações aqui encontradas podem 
servir para conduzir políticas públicas no sentido de resgatar setores estratégicos das mesorregiões, 
e até mesmo do estado em questão, que não estão tendo um dinamismo esperado, além de fortalecer 
setores que já apresentam vantagens competitivas.
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Em relação a perspectivas futuras desta pesquisa, pretende-se incluir uma análise de período 
maior e/ou uma análise econométrica com o proposito de enfrentar certas limitações do shift-share, 
captando o impacto das políticas sobre o estado e tentar identificar os fatores regionais e/ou locais 
que afetam as mesorregiões.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo analisar o processo de discriminação salarial por gênero e raça no 
mercado de trabalho no estado do Maranhão e em sua capital, São Luís, no ano de 2017. Desse 
modo, será que há discriminação por gênero e raça no Maranhão e em São Luís? Se sim, o difer-
encial de rendimentos é favorável a quem? E a discriminação é maior no estado do Maranhão ou 
em São Luís? Para responder a essas perguntas, foi utilizado o modelo de decomposição Oaxa-
ca-Blinder (1973) e o método de regressão quantílica RIF-regression. Em termos gerais, obser-
vou que os homens possuem um rendimento maior que as mulheres e que os brancos possuem 
um salário maior que os não brancos. Além disso, observou-se que a discriminação é maior na 
capital do que no estado como um todo.

Palavras-Chave: Discriminação racial. Diferença de rendimentos. Oaxaca-Blinder.

ABSTRACT
This article aims to analyze the process of  classifying wages by gender and race in the labor 
market in the state of  Maranhão and in its capital, São Luís, in the year 2017. In this way, is there 
discrimination by gender and race in Maranhão and São Luís? If  so, is the income differential 
favorable to whom? And is the discrimination greater in the state of  Maranhão or in São Luís? To 
answer these questions, the Oaxaca-Blinder decomposition model (1973) and the quantification 
regression method RIF-regression were used. In general terms, she noted that men have a higher 
income than women and that whites have a higher salary than nonwhites. In addition, it has been 
observed that discrimination is greater in the capital than in the state as a whole.

Keywords: Racial discrimination. Income difference. Oaxaca-Blinder.

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

 MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO
E INFORMAÇÃO

HISTÓRICO REGIONAL
NDIHR

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

www.ufmt.br/ndihr/revista

ISSN: 2176-5804 - Vol. 26 - N. 1 - Ago/2019

26



54

REVISTA ELETRÔNICA 25 DOCUMENTO/MONUMENTO

Introdução

Desde a abolição da escravatura no final do século XIX e após a inserção da mulher no 
mercado de trabalho no início do século XX, há uma busca por uma maior equidade e entre 

os trabalhadores com o objetivo de reduzir as diferenças salariais por raça e gênero. Com efeito, a 
participação das pessoas não brancas e da mulher no mercado de trabalho aumentou, de modo que 
se verifica uma certa igualdade na População Economicamente Ativa do Brasil nos últimos anos. 
Todavia, essa igualdade não se reflete em termos de rendimentos, sendo que as diferenças salariais 
ainda persistem de forma muito forte no Brasil, como apontam os trabalhos de Cacciamali, Tatei e 
Rosalino (2009), Carvalho, Neri e Silva (2006), Matos e Machado (2006), Bruschini (2007), Hirata 
(2014) e Souza et al. (2015).

Algumas teorias buscam explicar as razões por esse diferencial nos rendimentos, sendo a 
teoria do capital humano a mais conhecida. Segunda esta teoria o investimento em educação leva 
a um aumento de produtividade e, portanto, um aumento do salário. Sendo assim, o diferencial 
de rendimentos é explicado pelas diferenças de investimento em educação, isto é, um trabalhador 
receber um salário maior que outro por possuir uma quantidade maior de anos de estudo. 

Porém, a evidência empírica mostra que indivíduos com a mesma quantidade de anos 
de estudo possuem salários diferentes. Em outras palavras, há outros fatores determinantes 
do diferencial salarial que a teoria do capital humano não consegue explicar, de modo que esse 
diferencial não explicado pode ser provocado pela discriminação no mercado de trabalho.

A economia da discriminação é conceituada como o tratamento desigual com base em um 
critério irrelevante para a atividade envolvida, ou seja, indivíduos com idênticas características são 
tratados de forma diferente devido aos grupos demográficos que possuem.

Quando um grupo de indivíduos com habilidades, educação, experiência e produtividade 
iguais recebem um salário ou tratamento diferenciado em função de sua raça, sexo, cor, religião, 
condição econômica e social, aparência física e etnia, temos uma situação de discriminação 
econômica.

A discriminação é uma ação negativa que restringe ou nega tratamento igualitário aos 
indivíduos, sendo percebida como processo de distinção entre as pessoas, para chegar a uma 
decisão que não leva em consideração critérios legítimos como mérito ou potencial. Nesse aspecto, 
é um processo de diferenciação entre pessoas com base em características que não são adequadas 
ou importantes para atividade a qual a diferenciação é feita (Becker, 1957; Arrow, 1973; Dipboye & 
Colella, 2005; Macarie & Moldovan, 2012).

Assim, este artigo tem por objetivo analisar o processo de discriminação salarial por gênero 
e raça no mercado de trabalho no estado do Maranhã e em sua capital, São Luís, no ano de 2017.

Desse modo, será que há discriminação por gênero e raça no Maranhão e em São Luís? 
Se sim, o diferencial de rendimentos é favorável a quem? E a discriminação é maior no estado do 
Maranhão ou em São Luís? 

Para responder a essas perguntas, foi utilizado o modelo de decomposição Oaxaca-Blinder 
(1973) e o método de regressão quantílica RIF-regression. Em termos gerais, observou que os 
homens possuem um rendimento maior que as mulheres e que os brancos possuem um salário 
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maior que os não brancos. Além disso, observou-se que a discriminação é maior na capital do que 
no estado como um todo.

Este artigo está divido em mais quatro seções além desta introdução. A primeira seção 
descreve os métodos de decomposição Oaxaca-Blinder e RIF-regression. A segunda seção descreve 
as variáveis de controle e realiza a análise descritiva dos dados. A terceira seção analisa os resultados 
encontrados. Por fim, as considerações finais.

Decomposição de Oaxaca-Blinder e o Método RIF-regression

 A decomposição de Oaxaca-Blinder (1973) é a metodologia mais utilizada na literatura 
para analisar a existência de discriminação salarial no mercado de trabalho entre grupos, seja essa 
discriminação de gênero, raça, experiência, anos de estudo, entre outras. 

O método de Oaxaca-Blinder divide o diferencial de salários em uma parte explicada 
pelas características de produtividade (experiência, anos de estudo, setores econômicos, regiões 
geográficas entre outros) e outra parte não explicada por tais características, ou seja, trata-se da parte 
residual. Essa última parte é denominada de medida de discriminação. Segundo Crespo & Leite 
(2004), o que está associado a discriminação é a soma de todos os efeitos que não são diretamente 
capturados pelo modelo. Com efeito, o percentual associado a discriminação pode mudar diante da 
inclusão de variáveis de controle.

Segundo Bohnenberger (2005), a discriminação pode ser analisada da seguinte forma. 
Adota-se um grupo padrão que funciona como norma a ser seguida e grupos que sofrem possíveis 
discriminações. Diante disso, pode-se analisar os diferenciais de salários entre o grupo padrão e os 
demais grupos através de métodos estatísticos. Para o caso do presente trabalho, o grupo padrão 
será os homens brancos e os demais grupos serão homens negros, mulheres brancas e mulheres 
negras.

Diante disso, em termos econométricos, para analisar as diferenças salariais entre homens 
brancos, mulheres brancas, homens não brancos e mulheres não brancas, o método adotado será 
os métodos de Oaxaca-Blinder (1973) e Regressões RIF.

 A análise de decomposição salarial foi realizada através do método de Oaxaca-Blinder 
(1973), com o objetivo de verificar através das médias salarias das equações mincerianas o diferencial 
de salários, ou seja, a parcela do diferencial atribuída a parte explicada e a parte não explicada, 
conforme a equação 1 abaixo:

Onde          é a média de todos os atributos dos homens e f  é a média de todos os atributos 
das mulheres; α é um coeficiente que explica ao diferencial salarial sem justificativa alguma, ou 
seja, é o intercepto da regressão; β é um coeficiente que explica o diferencial salarial devido a 
características específicas do indivíduo, ou seja, mostra o retorno em termos de salários no caso do 
indivíduo possuir um ano a mais de estudo, por exemplo.   Os subscritos m e f indicam o gênero 
masculino e feminino respectivamente.

∆𝑊�  =  �𝛼𝑚 − 𝛼𝑓 + (𝛽𝑚 − 𝛽𝑓)𝜒𝑓 + 𝛽𝑚 𝜒𝑚 − 𝜒𝑓

χm
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Portanto, o diferencial pode ser obtido pela discriminação que é dada por 
                   o diferencial devido às diferenças de habilidades que é dada por 
                         .

Esse segundo termo mostra a diferença nos rendimentos devido as diferenças nos atributos 
produtivos. Sendo assim, observe que no caso dos homens e as mulheres possuírem as mesmas 
características                   o segundo termo da equação será zero e a desigualdade salarial será 
explicada apenas pela discriminação. Nesse caso, o primeiro termo da equação será positivo se os 
indivíduos homens forem mais valorizados que as mulheres (βm > βf), ou se simplesmente recebem 
mais sem justificativa alguma (αm > αf). O inverso também é verdadeiro.

O outro modelo adotado neste trabalho é o RIF-regression desenvolvido por Firpo, 
Fortin & Lemieeux (2007). Este modelo é similar ao Oaxaca-Binder, porém sendo aplicado para 
calcular a diferença de quantis na distribuição de rendimentos através de regressões quantílicas. 
Isso permite identificar os diferentes fatores que impactam de forma diferente em pontos diversos 
da distribuição do salário.

O método de regressão permite decompor a diferença de quantil a partir da aplicação de 
regressões onde a variável dependente é substituída pela função influência. Considere τ th quantil 
da distribuição salarial do trabalhador do homem, qm(τ) e para a mulher qf(τ). A diferença salarial 
quantílica    (τ) é dada por:

Essa diferença de quantil pode ser decomposta através de regressões em que a variável 
dependente W é substituída pela função influência (recentrada), que denomina-se RIF. Quando o 
quantil observado é q(τ), o RIF é dado por:

Onde f(q(τ)) é a densidade salarial no τth quantil. A função 1(W >   qτ)) é uma variável 
dummy igual a 1 quando W>   qτ e 0 caso contrário.

Definindo um RIF(W, q(τ)) para o grupo de homens e para o grupo de mulheres, temos:

 Onde qm(τ) e qf(τ) são τ th quantis da distribuição marginais de Wm e Wf respectivamente. 
Os coeficientes   m e   f são os estimadores de mínimos quadrados de regressões RIF para cada 
grupo de homens e mulheres.

Fazendo                     encontramos a diferença salarial quantílica 
   (τ):

𝛽𝑚 𝜒𝑚 − 𝜒𝑓 . 

∆𝑊�  =  �𝛼𝑚 − 𝛼𝑓 + (𝛽𝑚 − 𝛽𝑓)𝜒𝑓

(χm - χf = 0), 

∆(𝜏)  = 𝑞𝑚(𝜏)  −  𝑞𝑓(𝜏) 

𝑅𝐼𝐹 = 𝑞(𝜏) +
1(𝑊 ≥ ∆𝑞𝜏)  −  (1 −  𝜏)

𝑓(𝑞(𝜏))

∆

𝑅𝐼𝐹𝑚(𝑊𝑚𝑞𝑚(𝜏)) = 𝜒𝑚𝛾𝑚  + 𝜀𝑚

𝑅𝐼𝐹𝑓(𝑊𝑓𝑞𝑓(𝜏)) = 𝜒𝑓𝛾𝑓  +  𝜀𝑓

γ γ

𝑅𝐼𝐹𝑚(𝑊𝑚𝑞𝑚(𝜏))  −  𝑅𝐼𝐹𝑓(𝑊𝑓𝑞𝑓(𝜏)),

∆

∆

∆
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Adicionando e subtraindo            do lado direito da equação, temos:

Essa equação mostra que a decomposição através do método RIF, capta um efeito 
composição e um efeito da estrutura salarial e identifica a contribuição de cada variável explicativa 
para cada quantil da distribuição da variável dependente.

∆𝜏 =  𝜒𝑚𝛾𝑚 − 𝜒𝑓𝛾𝑓

∆𝜏 =  𝜒𝑚𝛾𝑚 − 𝜒𝑓𝛾𝑓

∆𝜏 =  (𝜒𝑚𝛾𝑚 − 𝜒𝑓𝛾𝑓)𝛾𝑓 + 𝜒𝑓 𝛾𝑚 − 𝛾𝑓

Descrição das Variáveis e Análise Descritiva dos Dados

A análise empírica é baseada em dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) 
para o ano de 2017 do estado do Maranhão e da capital São Luís. A amostra será restrita aos 
profissionais de 13 a 71 anos e ao setor celetista da economia, uma vez que o objetivo do trabalho 
é identificar os diferenciais de salários. Isto é, foi excluído da amostra os trabalhadores do setor 
público, dado que não há no trabalho estatuário diferenciação de salário devido a sexo ou raça.

As variáveis adotadas neste trabalho encontram respaldo em diversas literaturas, como 
Soares (2000), Salardi (2013), Machada & Mata (2005) e Giuberti & Menezes-Filho (2011). 
A variável dependente utilizada foi o logaritmo da razão entre o salário e o número de horas 
trabalhadas. Algumas dummies foram criadas para identificar as características de sexo, raça, educação 
e segmentação. No que diz respeito a segmentação, os 25 subsetores da variável IBGE subsetor 
da RAIS foram agregados em 5 setores conforme definido no quadro 1 abaixo. Além disso, para 
a variável educação atribuiu-se como ensino fundamental os indivíduos que possuem entre um a 
quatro anos de estudo; ensino médio, os indivíduos que possuem entre sete e oitos anos de estudo; 
ensino superior os indivíduos que possuem entre nove e onze anos de estudo. 

Quadro 1: Variáveis Dependentes e Independentes da Amostra

Variável Descrição
Variável Dependente Remuneração (LogREM) Log Remuneração (em reais)

Variáveis Independentes

Sexo (SEXO)
Atribui-se valor 1 se for do sexo masculino e 0, 

caso contrário.

Raça (RACA_COR)
Atribui-se valor 1 se for do branco e 0, caso 

contrário.
Idade (IDADE) Idades (anos)
Idade 2 (IDADE 2) Idade (anos ao quadrado)
Fundamental (FUND) Entre 1 e 4 anos de estudo
Médio (MÉDIO) Entre 7 e 8 anos de estudo
Superior (SUP) Entre 9 e 11 anos de estudo
Tempo de Emprego (TEMP EMPR) Tempo de Emprego (meses)
Tempo de Emprego 2 (TEMP 

EMPR 2)
Tempo de Emprego (meses ao quadrado)

Indústria (IBGE Subsetor) Subsetores de 1 a 14
Construção Civil (IBGE Subsetor) Subsetor 15
Comércio (IBGE Subsetor) Subsetores 16 e 17
Serviços (IBGE Subsetor) Subsetores de 18 a 24
Agropecuária (IBGE Subsetor) Subsetor 25

Fonte: Elaboração própria.
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Como proxy da experiência foi adotado as variáveis idade, a idade ao quadrado, o tempo 
de emprego e o tempo de emprego ao quadrado, visto que quanto maior a idade e maior o tempo 
de emprego, espera-se que maior seja a experiência do indivíduo. As variáveis idade ao quadrado e 
emprego ao quadrado tem por objetivo captar a perda de salário devido à perda de produtividade 
do trabalho que o indivíduo provavelmente deve ter ao alcançar uma idade mais avançada. Com 
efeito, espera-se que o sinal seja positivo para a variável idade e tempo de emprego e sinal negativo 
para as variáveis idade ao quadrado e tempo de emprego ao quadrado. O quadro 1, resume as 
variáveis que serão adotadas nos modelos econométricos.

Após as aplicações dos filtros necessários, as tabelas 1 e 2 apresentam as estatísticas 
descritivas dos dados para as variáveis mencionadas acima, para o estado do Maranhão e sua capital 
São Luís.

Na tabela 1 se encontra os resultados para o Maranhão e na tabela 2 os resultados para São 
Luís, de modo que análise é similar para ambas as tabelas. Inicialmente percebe-se que o desvio 
padrão é alto tanto para o salário devido a discrepância dos dados, como pode ser verificado através 
dos valores máximos e mínimos nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Estatística Descritiva para o Maranhão (2017)

Variáveis Média Desvio-Padrão Mínima Máxima
Remuneração 1853.831 2114.627 281.1 137340.9
LogREM 2.20517 0.6067759 0.4682265 8.01719
Idade 34.72091 10.31989 14 70
Idade2 1312.041 802.6831 196 4900
Fundamental 0.1262507 0.3321319 0 1
Médio 0.6631229 0.4726429 0 1
Superior 0.1157591 0.3199361 0 1
Indústria 0.0954352 0.2938153 0 1
Construção Civil 0.1080139 0.3103982 0 1
Comércio 0.3217637 0.4671533 0 1
Serviços 0.426829 0.4946174 0 1
Agropecuária 0.0479582 0.213678 0 1
Tempo de Emprego 3.344279 4.886675 0.0083333 49.825
Tempo de Emprego2 35.06376 128.1184 0.0000694 2482.531

Fonte: Elaboração própria através de dados da RAIS.

A idade média dos indivíduos é de aproximadamente 35 anos e o tempo médio no emprego 
é pouco superior a 3 meses. A amostra para o Maranhão é composta por cerca de 63% dos quais 
52% são não brancos e 11% são brancos e composta por cerca 37% de mulheres das quais 30% 
são não brancas e 7% são brancas. Já a amostra de São Luís é composta de 41% de mulheres das 
quais 8% são brancas e 33% são não brancas e composta de 59% de homens dos quais 49% são 
não brancos e 10% são brancos.
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Tabela 2: Estatística Descritiva para São Luís/MA (2017)

Variáveis Média Desvio-Padrão Mínima Máxima
Remuneração 2057.976 2447.274 281.1 126860.1
LogREM 2.301706 0.6570465 0.4682265 8.017129
Idade 35.63954 10.55407 14 70
Idade2 1381.565 835.6646 196 4900
Fundamental 0.0952181 0.2935164 0 1
Médio 0.7086082 0.4544043 0 1
Superior 0.1486407 0.3557345 0 1
Indústria 0.0632075 0.2433361 0 1
Construção Civil 0.1244921 0.3301426 0 1
Comércio 0.2496428 0.4328069 0 1
Serviços 0.560331 0.4963476 0 1
Agropecuária 0.0023266 0.0481791 0 1
Tempo de Emprego 3.647095 5.4852 0.0083333 49.825
Tempo de Emprego2 43.38863 152.1029 0.0000694 2482.531

Fonte: Elaboração própria através de dados da RAIS.

Análise dos Resultados

Conforme já mencionado, o método de decomposição Oaxaca-Blinder tem por objetivo 
observar o diferencial de salários através das médias salarias das equações mincerianas com o 
propósito de identificar a parcela salarial atribuída a parte explicada e a parcela salarial atribuída 
a parte não explicada. Com efeito, o modelo empírico que expressa a equação minceriana para o 
presente trabalho é dada por:

log(w/h) = β0 + β1tempo_emprego + β2tempo_emprego2 + β3idade + β4idade2 + β5fundamental 
+ β6médio + β7superior + β8indústria + β9construção_civil + β10comércio + β12serviços

 

Com o propósito de identificar algum nível de discriminação salarial por raça ou gênero, 
serão estimadas quatro equação para o estado do Maranhão e outras quatro equações para a capital 
São Luís para as seguintes condições: i) homem branco e homem não branco; ii) mulher branca 
e mulher não branca; iii) homem branco e mulher branca; iv) homem não branco e mulher não 
branca.

Assim, as tabelas 3 e 4 apresentam os resultados da decomposição do diferencial de salários 
por gênero e raça através do método de decomposição Oaxaca-Blinder para o estado do Maranhão 
no ano de 2017.

Os resultados comprovam que não são apenas os fatores de diferenças de capital humano 
que explicam a diferença de salários entre homens e mulheres (brancos e não brancos), de modo  
que a diferença pode ser atribuída a discriminação.
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Avaliando a diferença do logaritmo do salário entre os homens brancos e a mulheres brancas, 
tabela 3, foi obtido o valor de 0.085 em favor dos homens. A parcela do diferencial de salário 
atribuída aos fatores explicados da regressão foi negativa, o que indica que as mulheres brancas 
estão superando os homens brancos em habilidades, de modo que a diferença salarial deveria ser 
em favor das mulheres brancas. Já a parcela do diferencial de salário atribuída exclusivamente a 
discriminação foi de 0.208, confirmando que há discriminação contra as mulheres.

Tabela 3 – Homens e Mulheres Brancos e Não Brancos

Branco Não Branco
Log REM Coeficiente p>|z| Coeficiente p>|z|
Diferencial
Homens 2.334436 0,000 2.200286 0.000
Mulheres 2.249019 0,000 2.152135 0.000
Diferença 0.085416 0,000 0.0481515 0.000
Decomposição
Explicada -0.122794 0,000 -0.1297644 0.000
Não Explicada 0.20821 0,000 0.1779159 0.000

Fonte: Elaboração própria através de dados da RAIS.

Em relação ao diferencial de salários entre homens e mulheres não brancas, o valor obtido 
foi de 0.048 em favor dos homens. O valor do diferencial relacionado com os fatores explicativos 
da regressão foi também negativo e o valor da parcela do salário atribuída a discriminação foi 
de 0.178. Isso significa que apesar das mulheres não brancas possuírem mais habilidades que os 
homens não brancos, estão recebendo um salário menor devido a discriminação por ser mulher. 

Podemos observar também que a discriminação é maior entre os indivíduos brancos e 
que os salários pagos aos homens e mulheres não brancos são menores em relação aos indivíduos 
brancos, o que mostra indícios de discriminação racial. 

A tabela 4 mostra os resultados para essa análise. No caso dos homens, a diferença no 
logaritmo do salário foi de 0.134 favorável aos homens brancos. Parte desse diferencial é explicada 
pela maior habilidade dos homens brancos em relação aos homens não brancos, mas outra parte é 
explicada pela discriminação em relação aos homens não brancos. 
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Tabela 4 – Homens e Mulheres Não Brancos (raça)

Homens Mulheres
Log REM Coeficiente p>|z| Coeficiente p>|z|
Diferencial
Brancos 2.334436 0,000 2.249019 0.000
Não Brancos 2.200286 0,000 2.152135 0.000
Diferença 0.134149 0,000 0.096885 0.000
Decomposição
Explicada 0.116982 0,000 0.060748 0.000
Não Explicada 0.017167 0,000 0.036137 0.000

Fonte: Elaboração própria através de dados da RAIS.

Já no caso das mulheres, observa-se um diferencial do logaritmo do salário de 0.096 em 
favor das mulheres brancas. O valor da parcela salarial relacionada com os fatores explicativos foi 
de 0.061 e não explicativos foi de 0.036. De acordo com esses resultados, embora as mulheres 
brancas possuem maiores habilidades em relação as não brancas, o que justifica receberem um 
salário maior, ainda assim se observa um nível de discriminação contra as mulheres não brancas.

Portanto, apesar dos homens e das mulheres brancas possuírem maiores habilidades em 
relação aos não brancos, observa-se que há discriminação racial no estado do Maranhão.

Em termos gerais, foi captado um nível de discriminação entre homens e mulheres por raça 
e gênero, mas será que esse nível permanece na capital do estado, em São Luís? Os resultados das 
tabelas 5 e 6 permitem responder a esse questionamento. 

 Considerando os homens e mulheres brancas, observa-se que o diferencial do logaritmo 
do salário é de 0.097 em favor dos homens. Contudo, esse diferencial não é justificado, uma vez 
que as mulheres possuem maiores habilidades em relação aos homens, dado que a parte salarial 
explicada foi negativa. Além disso, o componente não explicado mostra que há discriminação 
contra as mulheres brancas.

Tabela 5 – Homens e Mulheres Não Brancos (SL)

Branco Não Branco
Log REM Coeficiente p>|z| Coeficiente p>|z|

Diferencial
Homens 2.479484 0,000 2.295154 0.000
Mulheres 2.381813 0,000 2.238146 0.000
Diferença 0.097670 0,000 0.057008 0.000
Decomposição
Explicada -0.126803 0,000 -0.133407 0.000
Não Explicada 0.224473 0,000 0.1904148 0.000

Fonte: Elaboração própria através de dados da RAIS.

O mesmo ocorre quando considerado os homens e mulheres não brancas, cujo diferencial 
do logaritmo do salário foi de 0.057 em favor dos homens não brancos, com um componente 
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explicado do salário de -0.133 e não explicado de 0.1904. Portanto, os resultados mostram que 
também há discriminação contra a mulher não branca na capital São Luís.

Na tabela 5, podemos observar que os homens e mulheres brancas recebem um salário 
maior em relação aos não brancos, isto é, há indícios de discriminação racial também em São Luís. 
A tabela 6 mostra os resultados da decomposição de Oaxaca-Blinder com o objetivo de captar essa 
discriminação.

Tabela 6 – Homens e Mulheres Não Brancos (raça)

Homens Mulheres

Log REM Coeficiente Coeficiente p>|z|

Diferencial
Brancos 2.479484 0,000 2.381813 0.000
Não Brancos 2.295154 0,000 2.238146 0.000
Diferença 0.184329 0,000 0.143667 0.000

Decomposição
Explicada 0.167134 0,000 0.099476 0.000
Não Explicada 0.017196 0,000 0.044191 0.000

Fonte: Elaboração própria através de dados da RAIS.

No caso dos homens, observa-se um diferencial do logaritmo do salário no valor de 0.1843 
favorável aos homens brancos. Esse diferencial pode ser justificado pela parcela salarial explicada, 
uma vez que essa mostra que os homens brancos possuem mais habilidades em relação aos homens 
não brancos. Todavia, a parcela do salário não explicada mostra que o diferencial de rendimentos 
se deve também a discriminação contra os homens não brancos.

Para as mulheres, também se observa um resultado similar. Isto é, um diferencial de salários 
favorável as mulheres brancas, cujo diferencial é explicado por estas possuírem maiores habilidades 
em relação aos não brancas, porém o diferencial de salários também se deve a discriminação contra 
as mulheres não brancas. Nesse caso, a discriminação ainda é mais forte do que a sofrida pelos 
homens não brancos.

Tabela 7 - Resultados do RIF- Regression para Maranhão em 2017

Variáveis Homens e Mulheres Não Brancos

Quantil 0.25 Quantil 0.5 Quantil 0.75

Mulheres
-0.0693308

(-78.83*)

-0.1973608

(-122.34)

-0.2106717

(-103.44*)

Fundamental
0.0247799

(14.06*)

0.0743243

(23.09*)

0.0916702

(23.03*)

Médio
0.0902387

(60.10*)

0.1992235

(72.25*)

0.2527962

(71.83*)

Superior
0.2055586

(124.43*)

0.6135084

(190.89*)

1.148765

(238.33*)
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Idade
0.0130139

(54.11*)

0.0390075

(88.44*)

0.0352908

(60.07*)

Idade2
-0.0001436

(-47.03*)

-0.0004182

(-73.08*)

-0.0003811

(-48.12*)

Tempo de emprego
0.0077402

(45.38*)

0.0213898

(60.58*)

0.0338318

(63.90*)

Tempo de emprego2
-0.0001469

(-24.86*)

-0.0003543

(-29.34*)

-0.0003039

(-15.68*)

Indústria 
0.0367486

(15.57)

0.0030442

(0.69)

0.0259838

(4.57*)

Construção Civil
0.0813868

(36.21*)

0.1951184

(46.27*)

0.1216791

(21.93*)

Comércio
0.016531

(7.56*)

-0.1076331

(-26.97*)

-0.162751

(-32.51*)

Serviço
0.0357531

(16.59*)

0.005161

(1.31)

-0.0271818

(-5.40*)

Constante
1.409469

(281.85*)

1.029382

(115.13*)

1.39173

(123.09*)

R2 0.0675 0.1672 0.22414

R ajustado 0.0674 0.1672 0.22414

Teste F (p-valor) 0.000 0.000 0.000

Observações 507398

Fonte: RAIS (2017). *Estatisticamente Significante a 5%.

 Em termos gerais e comparando com os resultados encontrado para o estado do Maranhão, 
nas tabelas 5 e 6 podemos observar que o salário dos homens e as mulheres brancas e não brancas 
é maior na capital em relação ao estado como um todo. Por outro lado, São Luís também apresenta 
uma maior diferença do logaritmo do salário quando comparado com o Maranhão. Portanto, a 
discriminação pode ser maior na capital do que no Maranhão, mas isso também pode ocorrer 
devido a fatores locacionais, o que não é convém analisar neste estudo.

 O segundo método empírico, RIF-regression, adotado tem por objetivo estimar equações de 
rendimentos para três quatins, 25°, 50° e 75°. As tabelas de 7, 8, 9 a 10 apresenta os resultados dos 
RIFs para o estado do Maranhão e a capital São Luís.
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Tabela 8 - Resultados do RIF- Regression para Maranhão em 2017

Variáveis Homens e Mulheres Brancos

Quantil 0.25 Quantil 0.5 Quantil 0.75

Mulheres
-0.0621857

(-33.42*)

-0.1977196

(-51.25*)

-0.2862873

(-41.64*)

Fundamental
-0.0111962

(2.33*)

0.0126768

(1.29)

0.0785078

(5.33*)

Médio
0.0634692

(15.10*)

0.1748603

(20.11*)

0.3718984

(27.41*)

Superior
0.2016158

(47.04*)

0.7484133

(82.57*)

2.050217

(126.78*)

Idade
0.0134755

(25.37*)

0.0384359

(35.73*)

0.0271438

(13.68*)

Idade2
-0.0001392

(-21.38*)

-0.0003846

(-28.12*)

-0.0002127

(-8.04*)

Tempo de emprego
0.0067076

(19.29*)

0.0268337

(33.04*)

0.0558287

(33.16*)

Tempo de emprego2
-0.0001051

(-9.77*)

-0.0004231

(-16.03*)

-0.0003812

(-6.47*)

Indústria 
0.641276

(11.85*)

0.0438575

(3.99*)

0.2085992

(11.04*)

Construção Civil
0.438981

(20.02*)

0.236412

(20.14*)

0.1151273

(5.87*)

Comércio
0.0438981

(8.55*)

-0.0933304

(-9.11*)

-0.1825622

(-10.91*)

Serviço
0.0738423

(14.67*)

0.0329963

(3.25*)

-0.0334068

(-1.98)

Constante
1.366534

(118.34*)

0.9654274

(42.54*)

1.194374

(30.51*)

R2 0.0851 0.2104 0.3272

R ajustado 0.0850 0.2104 03272

Teste F (p-valor) 0.000 0.000 0.000

Observações 115957

Fonte: RAIS (2017). *Estatisticamente Significante a 5%.
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Para o grupo de não brancos, observa-se que o salário das mulheres diminuem para os 
maiores quantis da distribuição em relação aos homens. Por outro lado, em relação as variáveis de 
controle, observa-se que quanto mais anos de estudo a mulher não branca possuir, maior será o 
seu salário, ocorrendo uma tendência de aumento dos percentuais quanto mais elevados forem os 
quantis de salário, sobretudo para o ensino superior. Assim, essa variável é a que melhor explica a 
remuneração das mulheres não brancas. 

Tabela 9 - Resultados do RIF- Regression para São Luís em 2017

Variáveis Homens e Mulheres Não Brancos

Quantil 0.25 Quantil 0.5 Quantil 0.75

Mulheres
-0.0917792

(-68.60*)

-0.1995143

(-94.85*)

-0.2330715

(-72.26*)

Fundamental
0.015655

(4.37*)

0.0723235

(12.93*)

0.1224297

(15.96*)

Médio
0.0952807

(30.93*)

0.2125958

(43.93*)

0.3054008

(45.21*)

Superior
0.2448324

(76.61*)

0.6437968

(123.96*)

1.442415

(173.48*)

Idade
0.0124816

(32.90*)

0.0372717

(62.72*)

0.0355039

(38.27*)

Idade2
-0.0001449

(-30.79*)

-0.0004084

(-53.62*)

-0.0003965

(-31.99*)

Tempo de emprego
0.014165

(56.70*)

0.0223524

(48.68*)

0.0508442

(59.63*)

Tempo de emprego2
-0.0002604

(-34.07*)

-0.0003053

(-21.04*)

-0.0006154

(-20.90*)

Indústria 
0.2940925

(21.20*)

0.320399

(19.65*)

0.3855684

(20.31*)

Construção Civil
0.3510029

(25.58*)

0.4607625

(28.77*)

0.4552493

(24.87*)

Comércio
0.2867273

(20.94*)

0.2325928

(14.63*)

0.2210666

(12.34*)

Serviço
0.3079955

(22.55*)

0.3479867

(21.98*)

0.3072988

(17.24*)

Constante
1.176038

(75.21*)

0.7666041

(39.05*)

0.9740819

(39.14*)
R2 0.0852 0.1858 0.2691

R ajustado 0.0852 0.1858 0.2691

Teste F (p-valor) 0.000 0.000 0.000

Observações 264198

Fonte: RAIS (2017). *Estatisticamente Significante a 5%.
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Para o grupo de brancos, tabela 8, observa-se ocorre algo similar ao do grupo dos não 
brancos. O salário das mulheres diminuem para os maiores quantis da distribuição em relação 
aos homens. Por outro lado, a análise das variáveis de controle mostra que quanto mais anos de 
estudo a mulher branca possuir, maior será o seu salário, ocorrendo uma tendência de aumento 
dos percentuais quanto mais elevados forem os quantis de salário, sobretudo para o ensino superior. 
Assim, essa variável é a que melhor explica a remuneração das mulheres brancas. Todavia, a 
intensidade do aumento é maior no caso das mulheres brancas do que no caso das não brancas.

Tabela 10 - Resultados do RIF- Regression para São Luís em 2017

Variáveis Homens e Mulheres Brancos

Quantil 0.25 Quantil 0.5 Quantil 0.75

Mulheres
-0.0732217

(-23.13*)

-0.1968731

(-31.56*)

-0.3508673

(-31.34*)

Fundamental
-0.0704297

(-6.21*)

-0.0477352

(-2.16*)

0.0389074

(1.21*)

Médio
0.041456

(4.11*)

0.1703046

(8.42*)

0.3392211

(11.27*)

Superior
0.2402537

(23.82*)

0.9081377

(44.54*)

2.268974

(69.32*)

Idade
0.0121457

(12.94*)

0.0324578

(18.35*)

0.0193455

(6.12*)

Idade2
-0.0001332

(-11.74*)

-0.0003329

(-15.04*)

-0.000135

(-3.25*)

Tempo de emprego
0.011432

(19.56*)

0.0399917

(31.48*)

0.0788477

(29.55*)

Tempo de emprego2
-0.0001914

(-10.99*)

-0.0006803

(-17.08*)

-0.0007075

(-7.97*)

Indústria 
0.2827973

(8.83*)

0.4778538

(9.21*)

0.9364859

(15.10*)

Construção Civil
0.2931179

(9.12*)

0.4498415

(8.62*)

0.6343957

(10.28*)

Comércio
0.2296852

(7.20*)

0.2707961

(5.27*)

0.4536716

(7.58*)

Serviço
0.2734285

(8.60*)

0.3927336

(7.67*)

0.6176214

(10.39*)

Constante
1.242889

(33.25*)

0.7171027

(11.40*)

0.7868811

(9.16*)
R2 0.1002 0.2416 0.3641

R ajustado 0.1002 0.2414 0.3640

Teste F (p-valor) 0.000 0.000 0.000

Observações 57726
Fonte: RAIS (2017). *Estatisticamente Significante a 5%.
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Em relação a capital do estado, São Luís, observa-se a mesma tendência. No caso das 
mulheres não brancas, tabela 9, o salário diminuem para os maiores quantis da distribuição em 
relação aos homens. Em relação as variáveis de controle, as mulheres com curso superior têm um 
aumento de remuneração quanto mais elevados forem os quantis de salário, sendo esta variável que 
melhor explica a remuneração das mulheres não brancas para a capital São Luís.

Para as mulheres brancas, tabela 10, os salários diminuem para os maiores quantis da 
distribuição em relação aos homens. No que diz respeito as variáveis de controle ensino superior, 
indústria, construção serviços e comércio são as que melhor explicam a remuneração em São Luís 
para o caso da mulher branca. Isto é, as mulheres brancas que possuem curso superior, as que 
trabalham na indústria, no comércio, na construção civil e no setor de serviços têm um aumento de 
remuneração quanto mais elevados forem os quantis de salário.

Considerações Finais

Este artigo teve por objetivo analisar o processo de discriminação salarial por gênero e raça 
no mercado de trabalho do estado do Maranhão e da capital São Luís para o ano de 2017. Diante 
disso, os principais questionamentos foram: há discriminação por gênero e raça no Maranhão e em 
São Luís? Se sim, o diferencial de rendimentos é favorável a quem? E a discriminação é maior no 
estado do Maranhão ou em São Luís? 

A primeira seção do artigo descreveu os métodos de decomposição utilizados, o Oaxaca-
Blinde e o RIF-regression. A segunda seção teve por objetivo descrever as variáveis de controle, 
isto é, as possíveis variáveis que impactam no salário do indivíduo, bem como realizar uma análise 
descritiva dos dados.

Os resultados foram expostos na terceira seção, onde verificou-se que os homens possuem 
um rendimento maior que as mulheres e que os brancos possuem um salário maior que os não 
brancos. Além disso, observou-se que a discriminação é maior na capital do que no estado como 
um todo. Porém, este artigo não encerra a discussão, mas abre espaço para outros estudos como a 
busca para explicar o diferencial de rendimentos entre a capital o restando do estado.
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RESUMO
Sabe-se que a determinação do local de instalação de uma planta industrial responde a diversos 
critérios. Da infraestrutura logística ao custo da mão de obra, as empresas buscam maximizar 
os retornos de acordo com os fatores mais relevantes para sua operação. O caso da inauguração 
do complexo da Sadia em Lucas do Rio Verde (MT) é paradigmático devido às especificidades 
da região, conhecida pela cultura exportadora de soja. Neste trabalho, analisam-se os impactos 
econômicos do estabelecimento dessa unidade produtiva no interior do Mato Grosso, demon-
strando como essa decisão empresarial impactou positivamente o município e a região.

Palavras-Chave: Desenvolvimento regional. Localização industrial. BRF. Lucas do Rio Verde

ABSTRACT
The decision of  the place of  installation of  an industrial plant responds to several criteria. From 
the logistics infrastructure to the cost of  labor, companies aim to maximize returns according to 
the most relevant factors for their business. The case of  Sadia complex in Lucas do Rio Verde 
(MT) is paradigmatic due to the specificities of  the region, which is known for the export culture 
of  soybeans. This article analyzes the economic impacts of  the establishment of  this productive 
unit in the countryside of  Mato Grosso, demonstrating how this business decision positively im-
pacted the municipality and the region.

Keywords: Regional development. Industrial location. BRF. Lucas do Rio Verde.

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

 MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO
E INFORMAÇÃO

HISTÓRICO REGIONAL
NDIHR

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

www.ufmt.br/ndihr/revista

ISSN: 2176-5804 - Vol. 26 - N. 1 - Ago/2019

26



70

REVISTA ELETRÔNICA 25 DOCUMENTO/MONUMENTO

INTRODUÇÃO

Tais quais as transformações econômicas, institucionais e tecnológicas observadas desde pelo 
menos o pós-II Guerra, a realidade da agricultura tradicional também passou por mudanças 

estruturais nas últimas décadas. A necessidade de se alimentar um número de seres humanos que 
crescia de forma exponencial após o chamado baby boom impeliu o estabelecimento de um novo 
modelo produtivo global.

Uma das principais características dessa transformação por que passou o setor refere-
se à segmentação do processo produtivo em etapas, pela qual a produção e o fornecimento de 
recursos mantiveram-se sob as propriedades agrícolas e as atividades de transformação passaram 
para o lado de “fora da porteira”. Nessa nova configuração, agentes externos às propriedades 
rurais, além de beneficiarem os bens primários, ficaram a cargo da distribuição dos produtos finais. 
Além do produtor e das agroindústrias, compõem o setor do agronegócio indústrias químicas e 
de bens de capital, serviços bancários, instituição de pesquisas agrícolas, entre outros. Designou-
se esse conjunto de atores envolvidos nas cadeias produtivas do setor primário de “complexo 
agroindustrial” (ARAÚJO; PINAZZA, 1990).

Observa-se tal relação de interdependência entre diferentes áreas de uma economia desde 
antes da Revolução Industrial. A atual complexidade dos sistemas econômicos elevou a importância 
dessa rede a outro patamar, uma vez que toda a cadeia depende de insumos, matérias-primas, bens 
de capital, rede de comercialização, sistema financeiro etc. (RAMOS; REYDON, 1996).

Diversos foram os autores cujos modelos de desenvolvimento regional corroboraram essa 
realidade. Perroux (1967), por exemplo, destaca a importância medular da indústria para agregar 
valor aos produtos primários, sobretudo nos países primário-exportadores. Já Hirschman (1961) 
ressalta a necessidade de se fomentar as agroindústrias dessas economias, principalmente em virtude 
de sua capacidade de propagação do desenvolvimento em cadeias “para frente e para trás” (foward 
and backward linkages). Para Christaller (1966), a imbricação entre indústria e produção rural responde 
pela forma mais adequada de se fomentar o desenvolvimento de uma localidade não integrada a 
centros urbanos ou a rotas logísticas. Krugman (1991) aponta nesse mesmo sentido ao ressaltar 
que, juntos, esses segmentos promovem o desenvolvimento da economia regional e a integração 
entre os agrupamentos empresariais, impactando positivamente os indicadores socioeconômicos.

Desse modo, o estabelecimento de uma planta industrial de grande porte do ramo de proteína 
animal na região considerada hoje como o “celeiro” do país incita a investigação pormenorizada 
de suas razões e condicionalidades, bem como dos fundamentos do sucesso dessa empreitada 
empresarial. Trata-se do caso da instalação da BRF em Lucas do Rio Verde (doravante, LRV), 
interior do Mato Grosso. O presente artigo apresenta, portanto, a formação histórica da economia 
de LRV e as transformações na estrutura socioeconômica municipal decorrentes da implantação 
dessa empresa motriz na região.

Desenvolvimento regional e localização industrial: apontamentos teóricos

As teorias de desenvolvimento regional ocuparam considerável destaque no cenário 
político e econômico mundial após a II Guerra. Foi a partir desse período que foram criados 
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diversos órgãos governamentais aos quais se incumbia, dentre outros objetivos, a responsabilidade 
de formular políticas de desenvolvimento em suas respectivas áreas de atuação. No âmbito da 
Organização das Nações Unidas, por exemplo, surgiram as comissões dedicadas à Europa (CEPE), 
África (CEPA), América Latina (CEPAL) e para a Ásia e Extremo Oriente (CEPAEO), além do 
PNUD, ECOSOC e outros programas voltados para a promoção do desenvolvimento em áreas 
periféricas. No Brasil, destacaram-se as superintendências regionais, como a SUDENE (1959), a 
SUDAM (1966) e a SUDESCO (1967).

Essas organizações passaram a elaborar políticas públicas voltadas à promoção das 
atividades econômicas em âmbito local. Dentre os principais programas preconizados, destacavam-
se o protecionismo alfandegário para consolidar a indústria nacional por meio da substituição de 
importações, medidas de alocação dos recursos externos para romper ciclos de subdesenvolvimento 
e a integração setorial para intensificar os encadeamentos produtivos. Tais princípios podem ser 
encontrados, respectivamente, nos trabalhos de Perroux, Myrdal, Hirschman e North, os quais 
compartilhavam a concepção da primazia do setor industrial para o crescimento econômico e 
fortalecimento das aglomerações urbanas (CARDOSO, 1995).

Em comum, trata-se de autores cujos modelos de desenvolvimento industrial remontam, 
em graus variados, à obra de Marshall, vanguardista na observação das vantagens econômicas 
presentes exclusivamente nas aglomerações industriais e que, a despeito das limitações físicas do 
espaço geográfico, fazem da interação entre os agentes econômicos o motor do desenvolvimento 
local. De acordo com o autor, as empresas situadas em aglomerações possuem acesso a vantagens 
que não obteriam atuando isoladamente. Assim, otimizam seu processo produtivo ao desfrutarem 
de fatores endógenos ao ambiente regional, tais como redes de empresas com serviço especializado, 
custos de transação e de insumos reduzidos, facilidade no acesso à informação e pesquisas 
tecnológicas, entre outros.

As vantagens presentes nas aglomerações a que Marshall se refere partem de três fontes 
distintas, a saber, economias de escala, economias de escopo e externalidades positivas da própria 
concentração. Entre as últimas, o autor destaca três tidas como elementares, posteriormente 
designadas de “tríade marshalliana”: disponibilidade de mão de obra qualificada, presença 
de prestadores de serviços ou matérias-primas específicas e os spoillovers, entendidos como 
transbordamentos de tecnologias e conhecimentos técnicos no ambiente regional1.

Para Fujita e Krugman (1995), a tríade marshalliana conduz o ambiente regional para a 
especialização das atividades econômicas em virtude de dois fatores principais: os altos custos para 
realocar a estrutura da planta industrial e o aumento proporcional das vantagens econômicas com o 
transcorrer do tempo. Nesse sentido, Carlos (2001) aponta que as externalidades das aglomerações 
tendem a potencializar a concentração, pois a proximidade dos agentes econômicos promove o 
desenvolvimento de empresas satélites, atração de investimentos externos, qualificação da mão de 
obra, intensificação no fluxo de informações e adequação da infraestrutura regional.

A partir da observação da concentração de firmas e departamentos do mesmo segmento, 
Porter (1999, p. 211) define o conceito de cluster  como “um agrupamento geograficamente 

1 Diversos foram os autores que se utilizaram dessa tipologia das externalidades de produtores geograficamente 
concentrados para fazer avançar as teorias de desenvolvimento regional, com destaque para como Porter (1990), 
Krugman (1991), Markusen (1996) e Scott (1998).
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concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa determinada área, 
vinculada por elementos comuns e complementares”, cujo interesse não está na simples 
aglomeração de empresas concorrentes, mas no potencial dos vários componentes da cadeia 
produtiva maximizados pelo aumento no fluxo de informação, bens e serviços, com custos de 
transporte e tempo reduzidos. 

Por outro lado, as aglomerações sofrem forças descentralizadoras que induzem ao 
deslocamento das empresas de regiões tradicionalmente industriais para as novas e sem tradição 
histórica na atividade. Esse deslocamento justifica-se pela busca de “externalidades” benéficas, como 
incentivos fiscais concedidos pela administração local, mão de obra com custo inferior e sindicatos 
menos organizados. Outro fator que justifica a fuga das grandes cidades são as “deseconomias 
de aglomeração”, definidas por Santos (2003, p. 24) como as dificuldades presentes em grandes 
centros urbanos geradas pela concentração, como o congestionamento do trânsito, encarecimento 
dos terrenos e problemas sociais, como a violência. 

De acordo com Benko (2002) as “deseconomias de aglomeração” são caracterizadas em 
duas situações distintas: (1) as de natureza econômica, “como a poluição e degradação do meio 
natural, a sobrecarga das redes de comunicação que provoca congestionamento nas metrópoles, a 
alta excessiva dos preços imobiliários e aumento do custo dos serviços públicos”; e (2) as sócio-
políticas, “ligadas tanto às relações de trabalho, que tendem a evoluir para uma grande rigidez, 
envolvendo negociações coletivas de salários, regulamento do trabalho, pressões sindicais” quanto 
“às políticas urbanas, que podem aumentar os custos de produção pela modificação dos e pela 
imposição, criando ‘clima’ desfavorável aos negócios” (BENKO, 2002, p. 148).

Os benefícios decorrentes das atividades industriais induzem os governos municipais e 
estaduais a conceder incentivos fiscais e vantagens das mais diversas ordens com o propósito 
de atrair empresas motrizes. Dentre as principais medidas, destacam-se a redução ou isenção de 
determinados impostos, doação de terrenos, apoio em implantação de infraestrutura etc.; tais 
incentivos não garantem, porém, os retornos desejados, o que pode desencadear, por seu turno, as 
chamadas “guerras fiscais” entre as regiões (OLIVEIRA, 2003).

Coelho (1996) também observa que a implantação de atividades “estranhas” à realidade 
regional atrai grandes massas populacionais de outras regiões sem a devida preocupação de 
aporte às premissas básicas de bem-estar social, aumentando o número de pessoas submetidas à 
vulnerabilidade social. Como solução, o autor sugere que investimentos externos sejam direcionados 
com base nas potencialidades locais. Dessa forma, prioriza-se o desenvolvimento regional endógeno, 
no qual os benefícios desfrutados pelas empresas não são induzidos por políticas públicas forçadas; 
antes, partem de origens naturais da estrutura de mercado local, garantem sinergia à comunidade e 
sustentabilidade ao complexo produtivo.

A fim de fortalecer tais potencialidades locais, Porter (1986) elencou pontos fundamentais 
que devem ser construídos por políticas públicas, como a criação e fortalecimento de micro e 
pequenas empresas (MPEs) locais, melhoria da infraestrutura urbana, produtiva e social, incentivo 
à qualificação da mão de obra local, criação de serviços de apoio tecnológico, elaboração de novos 
tipos de relações empresariais, como cooperativas e empresas comunitárias e a promoção da imagem 
do município. Dessa forma, as administrações locais assumem também um caráter empreendedor 
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no cenário econômico, e não apenas administrativo, tornando-se responsáveis por gerir parcerias, 
captar recursos e induzir novas oportunidades de desenvolvimento.

Tais fatos estilizados apresentam em comum as origens teóricas, uma vez que foram 
desenvolvidos a partir do acúmulo de conhecimento gerado por autores vanguardistas da primeira 
metade do século XX.

Os polos de crescimento de Perroux

A teoria dos polos de crescimento foi desenvolvida pelo economista francês François 
Perroux (1903-1987) ao observar o processo de concentração industrial de países europeus, mais 
precisamente a França e Alemanha. A teoria de Perroux apresenta traços marcantes da influência 
de Schumpeter (1986), principalmente na importância concedida à inovação e evolução dos 
paradigmas tecnológicos. Em seu trabalho, Perroux dedica-se ao estudo das relações existentes 
entre o que denomina de “empresas motrizes” e “empresas movidas”, e a interação das atividades 
produtivas dessas empresas com o espaço econômico regional. Além disso, Perroux também 
discorre sobre os axiomas básicos do desenvolvimento regional, suas premissas, especificidades e 
formas de polarização.

Ao analisar as desigualdades econômicas entre as nações, Perroux (1967) afirma que o 
crescimento econômico não apresenta padrão de comportamento homogêneo e generalizado, mas 
“manifesta-se em pontos ou polos de crescimento, com intensidades variáveis, expande-se por 
diversos canais e com efeitos finais variáveis sobre toda a economia” (PERROUX, 1967, p. 65). 
Para o autor, esses polos de crescimento resultam da interação entre agentes ativos e passivos, 
sendo os primeiros representados por indústrias motrizes e polos de atividades concentradas, e os 
agentes passivos, pelas indústrias movidas e regiões dependentes. 

Para ser classificada como empresa motriz, faz-se necessário que cinco critérios básicos 
quanto à produção e magnitude na economia regional sejam atendidos: (1) crescer à taxa média 
superior da indústria nacional; (2) possuir várias ligações de insumo-produto por meio de compra 
e venda dos insumos, realizadas no ambiente regional; (3) apresentar-se como uma atividade 
inovadora, geralmente de grande dimensão e estrutura oligopolista; (4) possuir elevado poder 
de mercado, influenciando preços dos produtos, insumos e a taxa de crescimento das atividades 
satélites à ela ligadas; e (5) produzir para os mercados nacional e estrangeiro (SOUZA, 2007).

Segundo Perroux (1975), a polarização impulsiona e propaga o desenvolvimento 
econômico de quatro modos distintos, a saber, por via técnica, econômica, psicológica e geográfica. 
A polarização técnica refere-se aos paradigmas tecnológicos e inovações inseridas no sistema 
produtivo regional por meio das empresas motrizes e movidas; a econômica ocorre por meio dos 
pagamentos concedidos às empresas satélites localizadas na região, salários e impostos municipais; 
a psicológica acontece por meio da atração de outros investidores em função das expectativas 
geradas pela sua inserção; e a polarização geográfica, por fim, resulta das transformações ocorridas 
no espaço urbano devido à presença da empresa motriz, as quais trarão benefícios para outros 
segmentos produtivos.

A contribuição das indústrias motrizes para a economia regional extrapola sua produção 
global absoluta, pois se deve considerar as inúmeras relações estabelecidas com as indústrias 
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movidas, o estímulo à inovação das atividades produtivas e a satisfação de demandas da comunidade 
local. Além disso, a atividade industrial per se gera novas demandas em todos os setores econômicos: 
no primário, decorrente da necessidade por matérias-primas, no secundário, por meio de demandas 
de equipamentos e demais produtos industriais necessários ao processo produtivo, e no terciário, 
através da prestação de serviços, geralmente terceirizados (PERROUX, 1967).

Na implantação de determinada empresa motriz, faz-se indispensável o atendimento a um 
conjunto de premissas básicas para viabilizar o empreendimento. Dentre esses, há os congênitos 
ao ambiente regional, como a disponibilidade de matéria-prima, recursos naturais e fatores 
edafoclimáticos, e os induzidos, como infraestrutura e atração de força laboral.

Os investimentos para sua implantação advêm, geralmente, de recursos da própria empresa 
motriz em conjunto com linhas de financiamento público. O atendimento à demanda da força 
laboral ocorre por meio das contratações diretas e indiretas, sendo as primeiras realizadas pela 
empresa central e abrangendo o alto contingente populacional, não raro demandando alterações da 
infraestrutura municipal para abrigá-las. Já as contratações indiretas devem-se às empresas satélites, 
destinadas a executar determinadas etapas dentro do processo e que atendem as necessidades 
de força laboral através da contratação da população local e da geração de renda por meio de 
pagamento de salários.

No entendimento de Perroux (1967), compete ao Estado a responsabilidade de promover 
suporte às empresas motrizes, seja financiando a pesquisa e a difusão de inovações, seja por meio 
da abertura de mercados:

O poder de disposição das grandes unidades no interior de uma nação não é 
completamente independente do poder público que, mesmo nos países liberais, 
estimula a investigação, ajuda a propagar as grandes inovações, participa na con-
quista dos mercados e [...] contribui poderosamente para a instauração de eixos 
de desenvolvimento, zonas de desenvolvimento e nos de tráfico (PERROUX, 
1967, p. 213).

Para Perroux (1967), a introdução de novas atividades econômicas via empresa motriz é 
inquestionável indutor do crescimento econômico regional, uma vez que altera as estruturas de 
produção, expande o nível de emprego, fortalece a formação da classe média urbana e intensifica o 
fluxo de bens e serviços locais. Por outro lado, o estabelecimento de tais empresas em determinado 
espaço geográfico não assegura necessariamente o êxito do desenvolvimento regional e expansão 
da economia local, uma vez que se fazem condicionantes fatores regionais intrínsecos ao espaço 
capazes de promover ganhos de mercado e fomentar a produção de forma espontânea e natural, 
sem a necessidade de dispêndios públicos para que se mantenham na região. 

Os conceitos de Perroux foram aplicados para nortear políticas públicas de desenvolvimento 
regional em diversas economias, galgando forte influência nas tomadas de decisões de planejamento 
regional, tanto em países em desenvolvimento quanto nos centrais. A aplicação de políticas sem 
o devido embasamento teórico e empírico, porém, resultou em intenso debate acadêmico a partir 
dos anos 1970, no qual a teoria de Perroux foi responsabilizada pelo insucesso na redução das 
desigualdades e por gastos em empreendimentos ociosos, conhecidos posteriormente como 
“catedrais no deserto” ou “elefantes brancos” (CRUZ, 2000). Em sua defesa, o autor alegou que 
o insucesso de tais experiências se devia a estratégias inadequadas adotadas pelos mais diversos 
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governos e à valorização demasiada dos fatores exógenos para o crescimento regional. Alegou-
se, naquele momento, que não foi considerada a importância de elementos endógenos para que 
determinada localidade pudesse se viabilizar e instaurar novos empreendimentos bem-sucedidos 
no ambiente econômico regional.

A causação circular cumulativa de Myrdal

A corrente teórica do desenvolvimento regional também foi significativamente influenciada 
pelos trabalhos do economista sueco Gunnar Myrdal (1898-1987). Integrante da Escola de 
Estocolmo, Myrdal (1960) se opôs ao liberalismo da teoria clássica e, coerente com sua filiação 
social-democrata, defendeu a intervenção do Estado na economia com o objetivo de corrigir as 
falhas de mercado que naturalmente resultam em concentração de renda e desigualdade social entre 
regiões.

Nessa área, seu trabalho mais conhecido foi Teoria da causação circular cumulativa (1960), na 
qual dividiu os países entre desenvolvidos – caracterizados pela alta renda per capita e índices sociais 
e de crescimento econômico satisfatório e contínuo –, e os subdesenvolvidos, cujas economias 
apresentam baixo crescimento, expressiva desigualdade de renda e graves disparidades sociais. Em 
sua concepção, tais discrepâncias tendem a aumentar ainda mais os contrastes entre as regiões, 
uma vez que as mais desenvolvidas se beneficiam pelos proventos oriundos de sua condição. Em 
contrapartida, as regiões subdesenvolvidas tendem a debilitar-se ainda mais, pois a inexistência 
de infraestrutura socioeconômica repele novos investimentos e limita a aplicação de recursos que 
visam à geração de renda, mantendo-as presas em um círculo vicioso de pobreza. Para romper esse 
ciclo, Myrdal (1960) se apropriou de elementos da teoria keynesiana ao defender a intervenção do 
Estado por meio de políticas públicas que criem condições mínimas de investimentos capazes de 
incentivar a demanda local. Para tanto, elaborou o modelo que viria a dar o nome de seu trabalho. 

Inicialmente, deve-se identificar as causas do subdesenvolvimento e da pobreza na região, 
buscando-se compreender a interação de tais causas com fatores exógenos sobre a economia local. 
Em seguida, elabora-se a política pública mais adequada ao contexto, considerando os fatores 
econômicos, sociais e culturais daquela região. Se planejadas com rigor técnico e aplicadas com 
apoio político, o autor sustenta que as políticas públicas de fomento regional incentivam as 
atividades econômicas como um todo, aumentando o nível de emprego, o que, por consequência, 
amplia a renda da população e aumenta o consumo de bens e serviços locais. Essa expansão inicial 
da demanda estimula a abertura de novas empresas, que ofertam mais empregos, cujos salários 
pagos aos novos colaboradores são reintroduzidos na economia regional por meio do consumo de 
necessidades básicas, gerando novas demandas consequentemente (LIMA; SIMÕES, 2009).

Nesse sentido, uma das principais contribuições de Myrdal (1965) à temática diz respeito à 
tendência espontânea e involuntária de concentração regional dos mercados. Nos termos empregados 
pelo autor, “se as forças de mercado não fossem controladas por uma política intervencionista, a 
produção industrial, o comércio, os bancos, os seguros, a navegação”, além de outras atividades, 
como “a ciência, a arte, a literatura, a educação e a cultura superior se concentrariam em determinadas 
localidades e regiões, deixando o resto do país de certo modo estagnado” (MYRDAL, 1965, p. 51).
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Nesse processo, o autor afirma que as aglomerações econômicas geram duas forças distintas: 
os backwash effects (“efeitos regressivos”) e os spreads effects (“efeitos propulsores”). O primeiro tende 
a aumentar as desigualdades já existentes na região através da atração de investimentos, fluxo de 
capitais, capital humano e ganhos de aglomeração para as localidades centrais em detrimentos 
das regiões periféricas. Já o segundo gera externalidades positivas sobre as áreas circunvizinhas às 
aglomerações. Isso ocorre, principalmente, por inseri-las no processo produtivo via fornecimento 
de matérias-primas e serviços, bem como no acesso a bens de consumo e tecnologias originadas 
nas localidades centrais.

Apesar de incluídas no processo produtivo, as áreas periféricas restringem-se basicamente 
à produção de bens primários, o que não demanda processos contínuos de modernização, além 
de criar poucos encadeamentos produtivos, tornando seu crescimento consideravelmente mais 
lento do que nas áreas desenvolvidas. Nestas, a matéria-prima é industrializada de forma intensiva, 
com utilização de tecnologia e mão de obra especializadas. Tais elementos presentes nos países 
desenvolvidos, argumenta o autor, é o que proporcionam rendimentos mais elevados, os quais 
serão reinvestidos, por sua vez, em novas tecnologias produtivas.

O Nordeste brasileiro é um exemplo citado por Myrdal de uma região afetada negativamente 
pelos impactos dos backwash effects ocorridos a partir da década de 1930 com o Processo de 
Substituição das Importações. Apesar de as políticas do PSI terem estimulado significativamente a 
evolução industrial do Brasil, a formação dos complexos industriais ocorreu de forma concentrada 
e desigual, alocados principalmente no estado de São Paulo e Sudeste (CANO, 1985). Tal fenômeno 
de crescimento econômico desencadeou a emigração de diversas regiões do país para o Sudeste, 
sobretudo a nordestina, a qual passou a sofrer ainda mais com a contração populacional.

Em contrapartida, esse processo também gerou consideráveis spread effects para o Nordeste. 
O desenvolvimento das indústrias de bens finais no Sul e Sudeste aumentou significativamente a 
demanda por bens intermediários, como petróleo e matérias-primas agrícolas, insumos encontrados 
na Bahia, por exemplo. Ao desenvolver tais cadeias para atender a demanda, o fluxo de capitais e 
das atividades econômicas relacionadas ao setor intensificaram-se, formando encadeamentos para 
outros segmentos e instaurando uma causação circular cumulativa de desenvolvimento.

Os encadeamentos produtivos de Hirschman

Albert Hirschman (1915-2012) publicou, em 1961, The Strategy of  Economic Development, 
considerada à época um dos principais estudos acerca do fenômeno do desenvolvimento regional. 
Nele, o autor analisa as relações entre os diferentes setores da estrutura econômica, a propagação 
do crescimento intersetorial e a formação de encadeamentos produtivos entre os segmentos 
econômicos gerados pelas demandas e ofertas inerentes a cada atividade.

De acordo com Hirschman (1958), o desenvolvimento econômico é resultado de sucessivos 
desequilíbrios econômicos que geram oportunidades de ganho para os setores diretamente ligados 
à origem dessa instabilidade. Assim, ao usufruir de tais desequilíbrios, os setores beneficiados se 
expandem e geram demanda para os setores anteriores e oferta para os posteriores. O desequilibro 
é repassado, então, para a próxima cadeia, e conforme avança, mais indústrias usufruem do 
crescimento inicial, aumentando de forma significativa o fluxo de bens e serviços. Nesse sentido, 
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Hirschman (1958, p. 36) aponta que “as desigualdades internacionais e inter-regionais de crescimento 
são condição inevitável e concomitante do próprio processo de crescimento”. 

Segundo o autor, esse tipo de crescimento surge inicialmente em setores líderes ou nas 
“indústrias-mestre”, representadas por atividades econômicas com alto grau de encadeamento 
produtivo “para frente e para trás” – por meio da oferta do produto final e da demanda das 
matérias-primas. Para Hirschman (1961), a capacidade de induzir o desenvolvimento é proporcional 
ao número de encadeamentos produtivos gerados pela atividade, e são mais intensos quando 
direcionados “para trás” (backwards), ou seja, criadores de demanda de matérias-primas, característica 
comum em indústrias de bens intermediários e de consumo final.

Nesse sentido, Hirschman (1958) não condena as economias baseadas em exportações de 
produtos primários, mas as define como uma etapa prévia de acumulação de recursos posteriormente 
destinados à industrialização: “Os rendimentos decorrentes do processo da produção dos produtos 
primários e sua exportação poderão ser despendidos inicialmente em importações, porém, essas 
importações, tendo atingido um volume suficiente, [...] as quais poderiam eventualmente ser 
substituídas por indústrias domésticas.” O autor define esse mecanismo como “efeito em cadeia do 
consumo” (consumption linkage). Por outro lado, “os efeitos em cadeia retroativos e prospectivos mais 
diretos podem ser subsumidos sob o nome de efeitos em cadeia da produção.” (HIRSCHMAN, 
1958, p. 39).

Assim, denota-se a influência de Keynes sobre a teoria de Hirschman quando este delega 
à intervenção do Estado a incumbência de criar as condições para alavancar o desenvolvimento 
econômico em países subdesenvolvidos. Principalmente quando fatores como capital financeiro, 
educação técnica, disponibilidade de crédito e infraestrutura são insuficientes, condição típica das 
economias atrasadas, uma vez que se trata de uma infraestrutura econômica que dificilmente surge 
de forma espontânea (HIRSCHMAN, 1961).

A base exportadora de North

Em Location theory and regional economic growth (1959), o economista norte-americano Douglass 
North argumenta que os países percorrem trajetórias diferentes para alcançar o crescimento 
econômico e desenvolvimento social. Assim, North contrapôs-se à Teoria de crescimento dos estágios 
lineares – também conhecido como modelo de Rostow –, pela qual se entende o fenômeno do 
desenvolvimento como resultado de uma sucessão de etapas necessárias, sendo que as fases 
iniciais exigem sacrifícios sociais para que seja possível uma arrancada, capaz de romper o círculo 
vicioso do subdesenvolvimento. North contesta esse entendimento ao observar que o processo 
de desenvolvimento dos países da Europa não se replicou nos EUA ou em outras economias de 
industrialização retardatária, não podendo auferir aura de teoria geral, portanto. 

O conceito central do modelo de North fundamenta-se no crescimento econômico 
baseado nas receitas geradas pelas exportações do setor primário e na consequente propagação 
para os demais setores da economia. Daí a designação por ele dada à sua teoria como sendo de base 
exportadora. Por ela, o autor considera que as regiões podem ser providas de fatores locacionais 
específicos, capazes de otimizar a produção e potencializar os rendimentos de determinada atividade 
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econômica. Desse modo, justificar-se-ia a produção de algum bem além da capacidade de consumo 
local com o objetivo de destinar o excedente ao atendimento das demandas externas. 

Para North (1955), as receitas obtidas pelas exportações são reinvestidas na economia 
local para fomentar o processo produtivo exportador e atuam sobre os demais setores produtivos 
com efeito multiplicador. Isso ocorre devido ao repasse dos pagamentos às indústrias de apoio e 
fornecedores de matérias-primas, bem como ao investimento em upgrade do paradigma tecnológico, 
gerando demanda para as indústrias de bens de capital e modernizando as tecnologias nacionais 
de produção. Desse modo, North (1977) justifica as exportações como fonte de recursos para o 
desenvolvimento de outros setores:

À medida que as regiões cresciam em torno de uma base de exportação, 
desenvolviam-se as economias externas, o que melhorava a posição do custo 
competitivo de seus artigos de exportação. O desenvolvimento de organizações 
especializadas de comercialização, os melhoramentos no crédito e nos meios de 
transporte, uma força de trabalho treinada e indústrias complementares, foram 
orientados para a base de exportação (NORTH, 1977, p. 300).

A formação das indústrias de exportação justifica-se pela existência de demandas externas 
sólidas e estáveis, ainda que, de forma individual, a venda para o estrangeiro não seja suficiente para 
garantir a consolidação de tais atividades em determinado ambiente regional. Isso ocorre, porque 
a distribuição das unidades produtivas é orientada pela busca da localização ótima, permitindo 
às empresas os menores custos finais de produção e a maior rentabilidade quando comparada a 
exploração da mesma atividade em outras localidades geográficas. Dentre os principais fatores de 
atração, destacam-se matéria-prima abundante, recursos naturais disponíveis, infraestrutura logística 
para escoamento da produção, existência prévia de indústrias de apoio e vantagens de acesso ao 
mercado regional. Quando esses elementos se encontram presentes e harmonizados, origina-se 
um processo de expansão econômica regional, caracterizado principalmente pela formação de 
indústrias dedicadas à prestação de serviço e à oferta de insumos para atividade exportadora, bem 
como pelo aumento da população local e fortalecimento das indústrias residenciais já existentes.

O autor destaca que o progresso das atividades de exportação enseja, ainda, a formação 
de centros nodais de distribuição. Beneficiados por sua localidade geográfica, tais hubs permitem 
redução nos custos de comercialização física e especializam-se em transacionar a exportação de 
produtos finais e importação dos insumos necessários à produção. Nesse sentido, North (1959) 
argumenta que apesar de os setores industriais e de serviços apresentarem taxas absolutas mais 
elevadas de emprego e renda, deve-se ao setor primário a origem dos estímulos para o crescimento 
inicial. A inevitável redução na oferta de empregos deste setor decorre de sua modernização, a qual, 
por seu turno, acaba por criar oferta de novas vagas nos setores que a sucedem na cadeia produtiva.

Para comprovar e dimensionar os impactos das indústrias exportadoras sobre a economia 
regional e indicadores sociais, North (1955) utiliza-se de pelo menos três indicadores: (1) o 
multiplicador keynesiano, que quantifica o efeito das atividades exportadoras sobre o produto 
interno regional; (2) o quociente de localização (QL), responsável por avaliar o grau relativo de 
concentração das atividades exportadoras frente a outras regiões; e (3) o coeficiente de especialização, 
para determinar o grau de concentração de determinada atividade face a outras na própria economia 
regional. Para tornar possível tais aplicações, North divide as empresas em dois tipos, as atividades 
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de básicas e não-básicas. As primeiras estão diretamente vinculadas às atividades de exportação, já 
as não-básicas dedicam-se à produção de bens e serviços para o mercado interno.

Além da evolução da infraestrutura logística local, o progresso das atividades exportadoras 
conduz ao amadurecimento das empresas básicas, aumenta o rendimento operacional dos 
trabalhadores e afeta positivamente as perspectivas de empreendedores e firmas sobre a 
economia regional. Entretanto, a simples presença concomitantes de tais elementos não garante 
a sustentabilidade do desenvolvimento econômico regional, uma vez que os setores secundário e 
terciário ancoram seu desempenho no das atividades exportadoras, podendo estagnar quando da 
ocorrência de crises no setor primário (NORTH, 1977, p. 305).

Diante de tais condicionantes, o autor considera duas premissas básicas para o 
desenvolvimento econômico sustentável: a dinamização das atividades econômicas e a 
descentralização da renda per capita regional. A primeira provê segurança à economia regional por 
torná-la independente de um único setor. Para alcançá-la, deve-se viabilizar um arranjo das escolhas 
de produtores e empreendedores locais sobre quais itens produzir, orientados pela busca daqueles 
que lhe proporcionem a maior rentabilidade possível. Dada a coexistência no mesmo ambiente, as 
melhores taxas de retorno encontram-se nos mesmos produtos, concentrando a produção primária 
e tornando o ambiente econômico regional estagnado. Já concentração de renda perfis de demanda 
não satisfeita pela economia local, como a aquisição de artigos de luxo pelas camadas econômicas 
mais favorecidas, limitando, assim, o acesso a itens de subsistência por parte da massa depauperada 
da sociedade local (NORTH, 1959).

Apesar de as atividades dedicadas à exportação equilibrarem o saldo da balança comercial e 
atraírem recursos para as economias regional e nacional, a sustentabilidade do sistema econômico 
não se fundamenta apenas na obtenção de divisas estrangeiras; antes, decorre da interação destas 
com os demais fatores e agentes econômicos regionais, da garantia dos elementos básicos de bem-
estar social e de sua distribuição por todos os estratos sociais. Por tais motivos, a teoria da base 
exportadora recebeu objeções e críticas de diversos autores por desconsiderar inúmeras variáveis 
e fatores influentes no crescimento e desenvolvimento econômico regional, tais como: gastos 
governamentais, investimentos dos setores internos na economia, necessidades de importação e 
propensão a poupar, dentre outros.

Para Tiebout (1956), a teoria da base exportadora falha, por exemplo, ao tornar a delimitação 
da região arbitrária, delegando o êxito das exportações a elementos endógenos. Para o autor, North 
também ignora a possibilidade de que determinado arranjo de fatores concorresse para a redução 
das exportações, sem afetar o desenvolvimento regional. Assim, Tiebout procurou limitar a teoria 
da base exportadora apenas à capacidade de determinação da renda no curto prazo, mas não 
de viabilizar o desenvolvimento regional. A dependência de países externos e a insegurança de 
economias voltadas para exportação também são criticadas por Souza (2007). O autor considera 
que uma economia baseada nas exportações se torna vulnerável às oscilações conjunturais do 
mercado internacional. Além disso, a teoria da base exportadora minimizaria a importância 
das importações para o bem-estar da população e a competitividade das indústrias nacionais. 
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 O complexo agroindustrial no Brasil: uma sistematização histórica

A história brasileira esteve desde sempre relacionada às atividades agropastoris, especialmente 
às voltadas para exportação. Dos engenhos dedicados à transformação da cana-sacarina em açúcar 
ao “mar de café” no interior paulista do século XIX, o centro dinâmico da economia brasileira 
repousou sobre o setor primário até, pelo menos, a década de 1930. Esse quadro foi caracterizado 
por Furtado (2007, p. 165) como o de um país “sem técnica própria e no qual praticamente não 
se formavam capitais que pudessem ser desviados para novas atividades, a única saída que oferecia 
para o desenvolvimento era o comércio internacional”. 

Mesmo durante a era de industrialização por substituição de importações (1930-1980), 
o setor primário-exportador manteve destaque em função da atração de divisas necessárias para 
suportar as importações de bens de capital reclamadas pela indústria. Nos anos 1980, a chamada 
“Revolução Verde” concorreu para a modernização do setor agrícola no país, cuja distribuição 
populacional havia mudado sobremaneira nas últimas décadas. Havia pouco tempo um país rural, 
tratava-se do Brasil, naquele momento, uma economia urbano-industrializada.

A urbanização e o avanços tecnológicos reestruturaram o setor agrícola, o qual, segundo 
Araújo (1990), foi segmentado em três partes: (1) “antes da porteira”, referente aos fornecedores 
de insumos e matérias-primas; (2) “dentro da porteira”, a responsável pelo cultivo propriamente 
dito; e (3) “após a porteira”, elo a cargo do beneficiamento, armazenamento e comercialização 
dos produtos finais. As agroindústrias de transformação encontram-se na fase “após a porteira”, 
e são caracterizadas pelo alto grau de encadeamentos produtivos, pela formação de uma rede de 
empresas satélites e pela expressiva demanda de força de trabalho, fatores que contribuíram para o 
aumento da população urbana e consequente desenvolvimento econômico regional.

O complexo agroindustrial de carnes

A pecuária caracterizou-se como uma das principais atividades produtivas ao longo da 
história do Brasil, não apenas do ponto de vista econômico, mas também por ser a principal fonte 
de proteína para a alimentação humana. Criados de modo extensivo e rudimentar, os rebanhos 
brasileiros não podiam concorrer com a produção saladeirista da região da bacia do Prata. Foi 
apenas no início do século XX que as carnes bovina e suína, produzidas principalmente na região 
Sul, auferiram produtividade tal para atender a demanda crescente dos centros urbanos.

Em 1913, instalou-se em Barretos (SP) o primeiro frigorífico do país, a Companhia 
Frigorífica e Pastoril. Dez anos depois, foi adquirido pelo Grupo Vestey, marcando o início de 
um oligopólio do capital estrangeiro sobre as indústrias do setor, dominado pela britânica Anglo 
e as norte-americanas Wilson, Swift e Armour. O processo de nacionalização do setor de carnes 
ocorreu a partir de 1940, no bojo do processo de industrialização por substituição de importações. 
De acordo com Mamigonian (1976, p. 108), o controle estrangeiro sobre um bem tão caro à 
população levou o governo Vargas a adotar, em 1951, medidas de apoio à implantação de novos 
frigoríficos, tais como “empréstimos bancários, isenções de taxas etc.”, incentivo que levou ao 
estabelecimento de diversos frigoríficos ao redor das áreas de engorda. Já na década de 1970, 
observou-se o estabelecimento de cooperativas frigoríficas especialmente no Sul do país, iniciando 
a estruturação de um intenso complexo agroindustrial de aves, suínos e soja nessa região. Para 
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Cleps Junior (1998, p. 151), o complexo agroindustrial da soja passou a representar um alicerce 
fundamental para as indústrias de carnes, uma vez que “interage com um total de 28 diferentes 
produtos (óleos, gorduras e grãos)”, mantendo a soja a principal interrelação com as cadeias de 
rações e carnes.

A partir dos anos 1970, com a tecnificação dos processos produtivos – viabilizada, em 
alguma medida, pela criação da EMBRAPA – consolidou-se uma cadeia produtiva de grãos e 
carne considerada por Rizzi (1993, p. 63) “um marco na industrialização de frango no Brasil”. 
Ainda concentrado nas regiões Sul e Sudeste, o fenômeno viabilizou-se pela possibilidade de 
modernização tecnológica, pela presença de culturas agrícolas nessas regiões e pelas mudanças no 
hábito alimentar da população (ESPÍNDOLA, 2002). Nesse momento intensificou-se o sistema 
de criação em confinamento, o que permitiu à carne de frango tornar-se o principal produto de 
exportação de toda cadeia de proteína animal brasileira (HELLMEISTER FILHO, 2002).

A estrutura de governança atual do complexo agroindustrial da carne caracteriza-se pela 
verticalização, na qual as etapas produtivas são repassadas a parcerias de integração e o fornecimento 
dos insumos mantem-se sob controle das integradoras, como a genética, ração, assistência técnica 
etc. Já as etapas de abate e processamento ocorrem em grandes plantas industriais de conglomerados 
de capital aberto, os quais operam com tecnologia de ponta. Essa estrutura tem viabilizado o 
atendimento da crescente demanda por proteína animal, notadamente os mercados estrangeiros 
asiáticos, responsáveis pelo aumento da produção e exportação brasileiras a partir dos anos 2000. 
Ademais, esse modelo integrado garante aos produtores rurais segurança no recebimento, garantia 
dos preços previamente acordados, assistência técnica, diminuição de determinados custos e 
dos riscos, além do usufruto das externalidades inerentes ao setor, como o aproveitamento de 
dejetos para agricultura. Para as integradoras, as vantagens são a garantia de matéria-prima quando 
necessário, controle das etapas de produção e diminuição do capital imobilizado na estrutura 
produtiva (GOMES, 2008).

Expansão das fronteiras agrícolas: a marcha para o Oeste

Os projetos de colonização destinados ao povoamento das regiões brasileiras consideradas 
“vazias” remontam ao Estado Novo, mas foi a partir dos anos 1970 que os militares transformaram 
a máxima da “proteção via ocupação” em política pública. O primeiro projeto nesse sentido foi o I 
Plano Nacional de Desenvolvimento (1972), cuja estratégia de ocupação das regiões Centro-Oeste e 
Norte dar-se-ia pela abertura das rodovias Cuiabá-Santarém e Transamazônica. Além disso, previa-
se a desapropriação de terras devolutas para projetos de colonização e concessão de subsídios para 
a fluxos migratórios, vindos sobretudo da região Sul. 

O lançamento do II PND (1975) – considerado o símbolo maior do nacional-
desenvolvimentismo durante o regime militar – envolve a questão territorial em um viés também 
econômico, pelo qual se propunha a “ocupação de novas áreas deverá continuar, como processo 
importante de expansão da agropecuária, dada a existência de terras relativamente férteis para 
deslocamento da fronteira agrícola, e tendo em vista que o gigantesco sistema viário já construído 
colocou à disposição do setor imensas áreas do Centro-Oeste e na Amazônia” (BRASIL, 1974, p. 
42). Acreditava-se que, dada a vastidão da área subocupada, o país não necessitava de “reforma 
agrária, mas de um planejamento de ocupação” (DELGADO, 1998, p. 62). 
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Assim, a produção de soja antes restrita aos estados do Sul avançou em direção ao Centro-
Oeste, viabilizada pelo desenvolvimento de cultivares adaptadas ao cerrado, pela formação de 
conhecimento técnico-científico patrocinado pela EMBRAPA, pela rede de infraestrutura logística 
e pela crescente demanda internacional2. Nos anos 1990, a consolidação do complexo acabou por 
atrair para a região algumas das principais multinacionais do setor alimentício (MÜLLER, 1989). 
Diante dos obstáculos que se colocavam diante da produção frigorífica na região Sul – como o 
alta do preço do milho e entraves ambientais, como o odor, a poluição dos recursos hídricos e o 
manejo dos dejetos – determinadas empresas nacionais passaram a estabelecer plantas industriais 
no cerrado, estruturando assim cadeias produtivas de carne/grãos na região (MAZZALI, 2000).

Do ponto de vista estritamente econômico, Helfand e Rezende (1998) argumentam que 
a diferença de custos – do preço da terra aos insumos e matérias-primas –, viabilizou aos novos 
produtores economias de escala, reduzindo custos de transação, a despeito da infraestrutura 
ainda deficitária. Faveret Filho e Paula (1998) corroboram esse entendimento, mas sugerem que, 
isoladamente, custos mais baixos não representaram o fator determinante essa transposição 
produtiva. Isso porque, segundo os autores, os custos de deslocamento do produto final até os 
mercados consumidores também aumentariam, de modo que foram as novas formas de organização 
que viabilizaram a otimização dos resultados da cadeia. Por fim, Goulart (2012) aponta para os 
fatores geográficos como igualmente determinantes, uma vez que a topografia menos acidentada, 
a baixa amplitude térmica diária, a estabilidade no regime pluviométrico e a consequente segurança 
na safra de grãos configuram condições ambientais ideais para a edificação de granjas.

Assim, o estabelecimento da nova fronteira do setor frigorífico corrobora o preconizado 
pelas teorias clássicas da localização industrial. Ao aproximarem-se dos polos produtivos e 
reduzirem os custos com transporte de matéria-prima, esses grandes conglomerados alimentícios 
passaram a gozar de vantagens operacionais que fizeram da região, em poucas décadas, o principal 
fornecedor de proteína animal do país.

O complexo agroindustrial de Lucas do Rio Verde

A história de Lucas do Rio Verde remonta à década de 1970, quando dos conflitos agrários 
no interior do Rio Grande do Sul levaram o presidente Geisel a desocupar aproximadamente 270 mil 
hectares no Médio-Norte de Mato Grosso a serem ocupados por famílias sulistas desapropriadas. 
A ocupação da região ocorreu por meio da abertura da rodovia Cuiabá-Santarém, prevista no Plano 
de Integração Nacional (PIN) e cujas obras foram concluídas em 1976. Constituída, em 1986, 
como uma agrovila pertencente ao município de Diamantino, a cidade emancipou-se dois anos 
depois, quando contava com 5,5 mil habitantes. Hoje, dos mais de 63 mil, aproximadamente 93% 
vivem na zona urbana.

A economia do município fundamenta-se no setor agrícola, assentada no cultivo de duas 
monoculturas de lavoura temporária, a soja e o milho. Além dessas duas comodities, também se 

2 Na taxonomia criada por Cleps Junior (1988, p. 88), a expansão das atividades agrícolas segmentou o Brasil em 
quatro regiões produtoras de cereais: (1) Região Tradicional, formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e São Paulo; (2) Região de Expansão Consolidada, que compreende os Estados de Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal; (3) Região de Expansão Recente, que abrange a Bahia, 
Piauí e Maranhão; e (4) Região de Potencial de Expansão, formada por Rondônia, sul do Amazonas, leste do Pará, sul 
do Maranhão e leste do Tocantins.
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cultiva o algodão como safra seguinte à da soja, fomentando grandes estruturas de beneficiamento 
de fibra. Distante 334 km ao norte da capital do estado, Cuiabá, Lucas do Rio Verde localiza-
se em área de cerrado, com solo arenoso e de baixa fertilidade. Daí a relevância da interligação 
estabelecida com a indústria, especialmente a de fertilizantes químicos.

A região médio-norte de Mato Grosso havia consolidado, no início dos anos 2000, um 
amplo complexo agroindustrial para beneficiamento de soja. A ausência de empresas do setor de 
carnes, contudo, obrigava os produtores e processadores locais a exportarem o grão in natura e 
seus derivados para outros mercados, reduzindo o valor agregado da commodity na região. Diante 
de tal desequilíbrio na estrutura de mercado da região, determinados empresas passaram a instalar 
frigoríficos de médio porte na localidade, especialmente ao longo do eixo da BR-163, como a 
Perdigão e a Excelência, em Nova Mutum, e a Anhambi, em Sorriso. 

A primeira grande empresa do setor de carnes a se instalar em Lucas do Rio Verde foi a 
Sadia, em 2006. Conquanto a reorganização produtiva das empresas do setor de carnes frigoríficas 
nos anos 2000 tenha contribuído para a migração dessa planta industrial, os primeiros sinais de 
esgotamento produtivo do sistema de cultivo monocultor já se faziam notar naquele momento 
em virtude da valorização cambial e da retração momentânea dos preços da soja no mercado 
internacional. Aliados às dificuldades operacionais por que passavam as empresas na região Sul 
do país, esses fatores conjugados levaram à decisão de se instalar a primeira fábrica da empresa no 
Mato Grosso (MACEDO; MORAIS, 2011).

Com investimentos totais de R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 213 milhões destinados à 
construção da estrutura agropecuária, a planta industrial gera 5.000 empregos diretos e 18.000 
indiretos. Inicialmente, estabeleceram-se 132 granjas destinadas ao fornecimento para a indústria, 
sendo 89 unidades de frango de corte, 34 de terminação de suínos, oito unidades produtoras de 
leitão e duas produtoras de ovos incubados. Além das granjas de cria, recria e engorda, o complexo 
abriga um abatedouro de aves com capacidade de processar 120 milhões de aves e 1,2 milhões de 
suínos por ano, um segmento de industrializados, um incubatório e uma fábrica de rações com 
capacidade para produzir até 1,5 milhões de ton/ano, consumindo 400 mil toneladas de farelo de 
soja e 900 mil toneladas de milho.

Das parcerias constituídas na região, 20% foram celebradas com produtores de pequeno 
porte (receita anual de até R$ 160 mil), 50% de médio porte (faturamento ao ano de R$ 160 mil à 
R$ 1 milhão) e 30% de grande porte (receita anual acima de R$ 1 milhão). A Sadia encarrega-se do 
fornecimento de pintinhos para as granjas de frango de corte, leitões para as granjas de engorda e 
das aves de postura e matrizes para os unidade de criação, além de fornecer a ração, medicamentos, 
assistência técnica e logística. Aos integrados, cabe o fornecimento da mão de obra, cumprimento 
dos padrões, pagamento de energia elétrica e custos com depreciação da instalação.

O grupo BRF

A Brasil Foods S.A. surgiu em 2009, fruto da fusão de duas das maiores empresas do setor, 
Sadia S/A e Perdigão. Está hoje entre as 10 maiores empresas brasileiras, com US$ 13,7 bilhões em 
ativos e receita de US$ 14,1 bilhões/ano. Seus produtos são comercializados em mais de 150 países 
e empregam diretamente mais de 100 mil funcionários em oito países. 
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Ambas as empresas tiveram origem na primeira metade do século XX no oeste de Santa 
Catarina: a Perdigão no município de Videira (1934) e a Sadia, em Concórdia (1944). Nos anos 
1950, as empresas acompanharam o fluxo de expansão do setor de carnes no mercado interno, 
favorecidas pela localização propícia para a atividade e por políticas governamentais que visavam à 
proteção do capital nacional em relação ao estrangeiro. 

A partir de 1970, os avanços de tecnologias de processamento, as técnicas de melhoramento 
genético e o espraiamento dos campos de soja e milho pelo país propiciaram a expansão do setor 
frigorífico, que encontrava, por outro lado, um aumento expressivo da demanda por seus produtos 
decorrentes do processo de urbanização por que passava o Brasil. Data dessa época a inauguração 
da primeira planta industrial na capital paulista, bem como a celebração dos primeiros contratos 
de exportação de carnes in natura congeladas. Nos anos 1990, as companhias já comercializavam 
para 40 países, destacando-se como uma das maiores exportadoras brasileiras. A fim de se proteger 
contra os efeitos deletérios da abertura comercial, a Sadia passou a diversificar a sua produção, 
lançando linhas de lácteos e sobremesas.

Após três tentativas de fusão (1999, 2002 e 2006), em maio de 2009 finalmente as empresas 
Sadia e Perdigão se uniram para dar vida à Brasil Foods S.A., da qual a Perdigão detêm 68% das 
ações e a Sadia, 32%. Diferentemente das tentativas anteriores, a fusão foi facilitada pela profunda 
crise financeira enfrentada pela Sadia3, a qual não se recuperou das significativas perdas pela 
aposta inadequada em derivativos4 durante a crise do subprime, em 2008. Do surgimento da nova 
empresa até os dias atuais, a BRF vem apostando agressivamente na expansão do mercado externo, 
adquirindo outras companhias e estabelecendo joint ventures na Ásia e no Oriente Médio. 

Os impactos socioeconômicos da BRF no município

A partir da apresentação de determinados índices socioeconômicos5, pretende-se demonstrar 
a existência de correlação entre a melhoria dos dados sociais e econômicos do município e a 
implantação da unidade frigorífica da BRF em Lucas do Rio Verde.

A série histórica do PIB total do município apresenta uma variação acumulada de 185% 
entre 1999 e 2006. Deste ano – quando se inaugurou a primeira planta industrial da Sadia – até 
2015, o mesmo indicador apresentou evolução de 351%, sendo que nos dois primeiros anos após 
o estabelecimento da empresa observou-se crescimento médio anual de aproximadamente 60% 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, doravante, IBGE). 

3 Até 2007, a situação da Sadia mostrava-se bastante confortável, permitindo que a empresa ocupasse o posto de maior 
empresa brasileira do setor alimentício. A adoção de estratégia cambial equivocada, porém, condenou a sustentabilidade 
financeira da companhia. No intuito de reduzir a exposição ao risco da variação cambial sobre os derivativos, optou-se 
por liquidar antecipadamente parte das operações, assumindo o prejuízo no valor de R$ 544 milhões. Após sucessivas 
altas do dólar e rolagem de dívidas, a Sadia encerrou o ano de 2008 com prejuízo de R$ 2,5 bilhões, o primeiro ao longo 
dos 64 anos de história.
4 A prática do uso de derivativos para mitigar os riscos cambiais e preços de commodities é natural. Algumas 
corporações utilizam desse expediente, porém, para angariar receitas além das necessidades de suas atividades 
operacionais, operando no mercado financeiro como players especulativos. Segundo Filius (2010), entre 1996 e 2007, 
o lucro operacional da Sadia representava apenas 57% do lucro absoluto da companhia, sendo os 43% restantes 
resultado de transações financeiras.
5 Os dados são apresentados a preços correntes a fim de se manter a conformidade com a publicação na página do 
IBGE Cidades.
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No que concerne ao PIB do setor agropecuário, observou-se, entre 2001 e 2004, um 
crescimento relativo aos demais setores em função da desvalorização cambial e da alta nos preços 
da soja no mercado internacional. A partir de 2005, porém, a confluência de alguns fatores fez com 
que o setor passasse por dificuldades, as quais, se não inviabilizaram a produção local, atuaram 
para diminuir o ritmo de crescimento. Dentre tais elementos, destaca-se a apreciação cambial e 
a dependência de fertilizantes químicos derivados do potássio, em grande parte, importados da 
Rússia.

Trata-se do PIB do setor industrial o índice mais impactado pela implantação do complexo 
agroindustrial da Sadia. À luz da teoria de North (1959), a implantação de uma indústria exportadora 
em localidade essencialmente agrícola faz do impacto do multiplicador keynesiano ainda mais 
abrangente. Entre 1999 e 2006, o valor adicionado ao PIB pelo setor industrial em Lucas do Rio 
Verde cresceu 449%; do ano de inauguração da planta até 2015, o crescimento acumulado do 
mesmo indicador totalizou 1.003%.

Quando se coteja o desempenho do PIB industrial de Lucas do Rio Verde com Nova 
Mutum e Sorriso, municípios próximos e igualmente prósperos, observa-se que, até 2007, o valor 
adicionado do setor secundário de ambas as cidades supracitadas superava a de LRV. No entanto, 
a partir de 2008, quando se iniciam as operações de abate na planta da Sadia, o PIB industrial de 
Lucas do Rio Verde ultrapassou o dos dois municípios, mantendo-se em à frente até o último 
dado divulgado pelo IBGE. O valor adicionado ao PIB pelo setor de serviços e comércio também 
apresenta um salto substantivo nos dois primeiros anos subsequentes à instalação do complexo 
agroindustrial, acumulando um crescimento absoluto de 139%.

Em relação aos dados disponíveis no Cadastro Central de Empresas (CEMPRE)6, o de 
“pessoal ocupado”7 também sofreu impacto expressivo, uma vez que a natureza do processo 
produtivo das indústrias frigoríficas é trabalho-intensiva. Apesar de a série histórica para esse 
indicador iniciar somente em 2006, verificou-se um crescimento acumulado de 246% entre 
início das construções do complexo até o último dado disponível (2015). Seguindo a tendência 
dos indicadores anteriores, o crescimento da oferta de emprego cresceu, sobretudo, nos dois 
primeiros após a instalação do complexo industrial. Os dados referentes ao “salário total e outras 
remunerações” também apresentam tendência de alta no período analisado8: o crescimento médio 
anual foi de 25%, acumulando um incremento total de 878% durante os 10 anos (2006-2015). 

Por fim, o número de empresas e organizações atuantes no município9 também sinalizou 
os efeitos da instalação do complexo industrial em LRV. Apesar de esta série histórica ter sido 
levantada a partir de 2008 apenas, observa-se que a variável apresentou um crescimento médio anual 

6 Integram esse cadastro todas as empresas e organizações formalmente registradas e ativas no CNPJ durante o ano 
analisado, incluindo as áreas da Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços.
7 Tal rubrica responde pelo total de pessoas assalariadas em exercício da atividade no último dia do período analisado, 
incluindo horistas e mensalistas com ou sem vínculo empregatício, podendo o contrato de trabalho ser por tempo 
indeterminado ou temporário.
8 Esse indicador é determinado pela soma dos salários fixos, pró-labore, honorários, comissões, 13º salário, abono de 
férias, gratificações e participações nos lucros, sem a dedução de INSS e recolhimento de imposto de renda.
9 A metodologia utilizada para compor essa variável foi atualizada em 2007, alterando os critérios para se classificar as 
empresas como ativas. Pela nova classificação, consideram-se como atuantes apenas as empresas e organizações que 
se enquadram nos seguintes critérios: empregar cinco ou mais funcionários não importando sua situação cadastral, 
de zero a quatro funcionários e declarada como em “atividade” para o ano de referência no RAIS, ou empresas 
e organizações que, independentemente da situação do cadastro ou condição da atividade, possuíram informação 
econômica nas pesquisas anuais do IBGE.



86

REVISTA ELETRÔNICA 25 DOCUMENTO/MONUMENTO

de 5% e acumulado de 55% nos 8 anos disponíveis. Tal variação pode ser explicada pelas mudanças 
implementadas na estrutura administrativa da companhia. A partir da década de 2000, passou-se a 
terceirizar as atividades-meio com vistas à maximização das operações que se internacionalizavam 
naquele momento. Ao concentrar o foco nas atividades-fim, a Sadia permitiu que se criassem 
novas empresas-satélites para atender as demandas em diversos setores do complexo industrial. 
Além disso, o próprio crescimento populacional acabou por ensejar a abertura de novos negócios 
voltados para o comércio local. 

Do ponto de vista dos indicadores de produção agrícola, a sinergia entre as culturas de soja 
e milho pode ser evidenciada pelo comportamento das variáveis. Isso ocorre porque se cultiva a 
soja como safra de verão e, o milho, como segunda safra, plantado logo após a colheita da soja. 
Dessa forma, e por se estender pelo período da seca, a produtividade do milho está sujeita a 
intempéries climáticas, o que justifica a maior oscilação de preço quando comparado ao da soja. 
Os recordes consecutivos na produção de milho se devem, também, ao uso de milhos híbridos, 
os quais apresentam produtividade consideravelmente mais elevada, aumentando a produção total 
sem a correspondente ascensão da área plantada. O crescimento acumulado da produção total 
de milho foi de 160% entre 2006 e 2015, sendo que o acréscimo da área plantada no período foi 
de 60%. No tocante à produção de soja, o aumento da área plantada foi ainda menos expressivo, 
de apenas 14% ao longo de 11 anos. Já a produção cresceu 35% no período, o que denota uma 
elevação modesta na produtividade da cultura.

Diferentemente do observado com a produção agrícola, os indicadores relacionados à 
pecuária demonstram um crescimento exponencial. Entre 2004 e 2016, o volume de aves alojadas 
em Lucas do Rio Verde cresceu 8.213%, com forte expansão a partir de 2008. Realidade observada 
em toda a região, uma vez que as propriedades rurais a cargo do fornecimento dos animais 
ultrapassam o perímetro de LRV, a avicultura praticamente inexistia naquela localidade do Mato 
Grosso, fato que pode ser comprovado pelos dados: o crescimento médio anual do número de aves 
em Lucas do Rio Verde entre 2004 e 2006 foi de -9%; deste ano até 2016, foi de 58% a.a.

Tal qual a criação de aves, o número de suínos também apresentou crescimento notável a 
partir de 2007, ainda que com menor intensidade e com diferenças na distribuição geográfica10. O 
número de cabeças alojadas nos três municípios que compõem a integração suinocultura (Nova 
Mutum e Sorriso, além de LRV) acumulou crescimento total de 306% em 13 anos: apenas 4% entre 
2004 e 2007, e 290% nos dez anos subsequentes.

A diferença significativa entre a variação do PIB total e o crescimento da produção agrícola 
contribui para ratificar a relevância do estabelecimento da BRF em LRV para o desempenho 
econômico global do município. Em outros termos, dado o crescimento limitado da produção de 
soja e milho, o expressivo desempenho econômico da cidade deve ser delegado a outras atividades, 
em especial, aos setores pecuário e industrial, justamente aqueles em que opera a BRF.

10 Apesar de representativa, a ampliação do volume alojado de suínos é significativamente inferior ao volume de 
aves. Essa diferença resulta da existência de uma cadeia suinícola no município antecedente à implantação da Sadia, 
de modo que o município já dispunha de uma estrutura produtiva oriunda da COOPERLUCAS. Outra diferença que 
pode ser observada é a distribuição das granjas: as de frango estão concentradas em Sorriso, enquanto a suinocultura 
centraliza-se em Tapurah. Esse arranjo justifica-se por premissas sanitárias, buscando evitar disseminação de doenças 
entre as espécies.
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A BRF e as finanças públicas de Lucas do Rio Verde

O crescimento observado na produção agropecuária, na seara industrial e no setor de 
serviços contribuíram diretamente para o aumento da arrecadação tributária do município, 
relacionado, que está, ao desempenho da atividade econômica. Isso porque, de acordo com Santos 
(1986), as indústrias para exportação são atividades capazes de inserir a economia local em uma 
dinâmica global de mercado, ensejando alterações na estrutura econômica da região ao promover 
o crescimento das receitas públicas.

Compilados pelo Sistema de Contas Nacional e seguindo as recomendações metodológicas 
da Organização das Nações Unidas, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, os 
dados sobre as finanças públicas do município no período em análise contribui para elucidar a 
magnitude do impacto da instalação de uma empresa de atuação global sobre a realidade econômica 
de uma localidade afastada dos polos tradicionais de desenvolvimento. De acordo com os preceitos 
do modelo de North (1955), trata-se de uma das maneiras mais efetivas, e céleres, de se acionar o 
motor do desenvolvimento regional.

Partindo do nível mais agregado, as receitas orçamentárias representam, conforme o § 1º 
do art. 8º da Lei nº 4.320/1964, os recursos financeiros disponíveis para a execução das políticas 
públicas e para atender as necessidades da sociedade. Por compor praticamente a totalidade 
do orçamento público, as receitas orçamentárias são fundamentais para o desenvolvimento 
socioeconômico regional, uma vez que a satisfação das demandas sociais em localidades afastadas 
dos centros urbanos, financeiros e industriais repousa integralmente sobre os entes públicos.

A série histórica entre 2005 e 2017 demonstra crescimento acumulado das receitas 
orçamentárias de 481% (média de 16% a.a.). Conquanto os dados disponíveis para o período 
anterior à inauguração do complexo agroindustrial (2006) sejam insuficientes para o cotejamento 
intertemporal, o crescimento médio anual da receita orçamentária nos dois anos anteriores ao 
estabelecimento da planta foi de 8%; nos 11 anos subsequentes, verificou-se um crescimento médio 
de 16% a.a., conforme pode ser observado no gráfico 1.

Gráfico 1 – Receitas orçamentárias (2005-2017) – em mil R$

Fonte: IBGE Cidades (2018).
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A receita orçamentária é classificada, por sua vez, em duas categorias econômicas: receitas 
correntes e receitas de capital. Nas primeiras, incluem-se as receitas tributárias, contribuições, 
receitas patrimoniais, receitas da agropecuária, indústria e serviços e outras receitas correntes. 
Já as receitas de capital englobam as operações de crédito, alienação de bens, amortização de 
empréstimos, transferências de capital e outras receitas da categoria. 

Entre 2005 e 2017, as receitas correntes de Lucas do Rio Verde cresceram à média anual de 
15%, totalizando 446% nos treze anos. Dentre essas, as receitas tributárias11, que representavam em 
2016, 19% do orçamento total do município, cresceram 1.080%, média de 23% a.a. Diferentemente 
da evolução das demais variáveis fiscais, as quais apresentaram notável expansão nos primeiros anos 
após a instalação do complexo, as receitas tributárias manifestaram baixo crescimento até 2013, 
para, no ano seguinte, avançar 60%. Essa situação pode ser explicada pelo período de carência de 
que gozou a empresa em relação aos tributos municipais. 

Dentre esses, destacam-se dois encargos: (1) o Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN) – tributo de competência municipal e recolhido por empresas e profissionais 
liberais estabelecidos no município –, o qual apresentou, no período supradelimitado, crescimento 
acumulado de 1.200%, média de 24% a.a.; e (2) o Imposto Predial e Territorial Urbano12 (IPTU) 
– imposto do município incidente sobre a propriedade de imóveis situados em zona urbana, sob 
posse de pessoas físicas ou jurídicas –, cujo crescimento acumulado nos treze anos em análises foi 
de 2.264%. Desses, mais da metade ocorreu nos três últimos anos da série, período coincidente 
com o término da isenção dos impostos municipais concedidos à Sadia.

A análise pelo lado da despesa orçamentária também revela uma mudança substantiva no 
perfil dos gastos públicos da prefeitura de Lucas do Rio Verde após o estabelecimento do complexo 
industrial, em 2006. Sancionada no art. 12 da Lei 4.320/1964, a despesa orçamentária compreende 
a soma dos recursos destinados ao custeio da administração pública, programas governamentais, 
serviços prestados à população e investimentos de infraestrutura, segmentados de acordo com 
a natureza da despesa, também incluídas nas categorias econômicas das despesas correntes ou 
despesas de capital. De modo análogo às receitas, as primeiras fornecem recursos para custeio 
do Estado e serviços públicos prestados à sociedade; já nas despesas de capital encontram-se os 
dispêndios de investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. 

O desenvolvimento e diversificação das atividades econômicas no ambiente regional 
refletem direta e positivamente no crescimento das receitas públicas. Dessa forma, observa-se uma 
correspondência entre o desempenho das receitas e o das despesas orçamentárias: entre 2005 e 
2017, estas cresceram 409%, corroborando a proporcionalidade diante do aumento das receitas.

Quando se analisa o investimento – uma das mais importantes rubricas, uma vez que nele 
se encontram os dispêndios empenhados para aquisição de novos bens ou serviços que serão 

11 Compõem a tributação os recursos provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nos primeiros, 
enquadram-se as cobranças sobre a renda e o patrimônio dos contribuintes, como IPTU, IPVA, ITBI, ISSQN etc. 
Por taxa, entende-se todos os tributos gerados pela utilização de algum serviço público prestado ao contribuinte. As 
contribuições, por sua vez, compreendem a arrecadação sobre a valorização imobiliária decorrente das obras públicas, 
como pavimentação de vias.
12 O IPTU abrange dois modos de tributação: o Imposto Predial, aplicado quando há benfeitorias construídas, o 
Imposto Territorial Urbano, quando não há edificações sobre os terrenos, cuja alíquota de tributação é mais elevada, 
de modo a estimular construções e evitar especulação imobiliária. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, 
ao qual somam-se subsídios à medida que o contribuinte atende a critérios do Plano Diretor Municipal, como calçada, 
grama ou outras benfeitorias.
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integrados ao patrimônio público, como obras, instalações, compra de máquinas, equipamentos 
etc. –, verifica-se um crescimento ainda mais acintoso se comparado às receitas orçamentárias. Uma 
possível explicação para esse descasamento fugaz está baseada na própria natureza do indicador. 
Ao atrair um contingente populacional expressivo, o município viu-se impelido a arcar com as 
inversões necessárias para sustentar esse crescimento demográfico súbito.  No período em tela, 
observam-se dois grandes “picos” de investimento: em 2008, quando do início das atividades 
produtivas, e em 2014, momento de notável expansão das atividades industriais e de serviços no 
município de Lucas do Rio Verde.

Por fim, uma variável que poderia ser utilizada como proxy para se detectar o nível das 
atividades econômicas de determinada localidade: as operações de crédito. Definida pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal (2000) como todos compromissos financeiros de empréstimos 
e financiamentos, como abertura de crédito, emissão de título, aquisição financiada de bens, 
recebimentos antecipados originados de venda e arrendamento mercantil, trata-se de indicador 
diretamente correlacionado ao desempenho das instituições financeiras, refletindo, por sua vez, 
operações de consumo e investimento na economia local.

Se comparada a Nova Mutum e Sorriso, municípios de expressiva similaridade da estrutura 
produtiva e econômica, a concessão de crédito em Lucas do Rio Verde apresentou desempenho 
significativamente superior. Em 2006, LRV oferecia crédito em níveis inferiores aos dois municípios 
do quadro comparativo. Em menos de quatro anos, a cidade não só ultrapassou os valores 
transacionados em Sorriso (município com PIB e população maiores), como se tornou o segundo 
polo financeiro do estado, atrás apenas da capital.

Gráfico 2 – Operações de crédito (2006-2016), em mil R$ 

Fonte: IBGE Cidades (2018).

A partir de 2008, quando do início das operações do complexo industrial, observa-se 
um crescimento constante no fechamento de contratos de crédito. Três anos depois, uma vez 
concluída a planta de industrializados, ocorreu um aumento vertiginoso da concessão de crédito, 
especificamente, para pessoas físicas. Uma das possíveis explicações para o fenômeno baseia-se 
no fato de que as operações na linha de bens industrializados são trabalho-intensivas, de modo 
que a migração exigida para a viabilização dessa unidade fomentou a demanda por empréstimos 
de pequeno vulto. Assim, a confluência formada pelo aumento populacional, pela expansão das 
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construções habitacionais e pelas pequenas empresas urbanas prestadoras de serviço pode ter 
impactado sobremaneira na expansão das operações de crédito.

Considerações finais

As séries históricas apresentadas neste trabalho sugerem que transformações 
socioeconômicas por que o município de Lucas do Rio Verde a partir de meados dos anos 2000 
mantêm forte correlação com o estabelecimento do complexo industrial da Sadia, em 2006. Por 
óbvio, não se delega o crescimento econômico asiático que a região ostenta há anos unicamente a 
esse elemento. O desbravamento da fronteira agrícola da região antecede em décadas a sua vocação 
agroindustrial. 

Ainda assim, a coincidência temporal com que ambos os fenômenos ocorreram – a chegada 
da empresa motriz e o deslocamento expressivo das mais importantes variáveis econômicas 
na comparação a municípios próximos – autoriza a inferência de que a inauguração da planta 
entabulou, com efeito, o ciclo do desenvolvimento econômico previsto no modelo de Hirschman 
(1961). Tal suposição aufere ainda mais credibilidade se se considerar que, desde a segunda metade 
da década de 2000, o crescimento absoluto da produção, bem como o aumento da produtividade 
da soja e do milho, as principais culturas da região, mantiveram-se estáveis. Assim, corrobora-se a 
hipótese das conexões harmônicas entre o estabelecimento do complexo frigorífico da BRF e o 
desempenho econômico de LRV. 

Outro elemento intrinsicamente relacionado ao bom desempenho econômico do município 
refere-se ao fluxo migratório decorrente da instalação da empresa. Fenômeno de consequências 
políticas, culturais e sociais, a atração de trabalhadores – dos menos qualificados aos de alta 
formação técnica – fez com que uma região pouco habitada havia poucas décadas se tornasse num 
polo de atração demográfica. Brasileiros de diversos estados viram-se atraídos pelas oportunidades 
profissionais que a economia luverdense, a reboque da produção agrícola, passou a oferecer. Em um 
país onde a taxa de desemprego não raro ultrapassa a marca dos 10% da população economicamente 
ativa, a região central do Mato Grosso apresenta-se como um oásis de oportunidades.

Desse modo, entende-se que a sinergia entre a vocação orgânica da região para a produção 
em larga escala de commodities e o estabelecimento de indústrias antigamente conhecidas como 
“naturais” resultou em um modelo de desenvolvimento incomum no Brasil contemporâneo. Caso 
bem-sucedido de exploração das potencialidades regionais, Lucas do Rio Verde pode espelhar outras 
experiências em desenvolvimento, demonstrando que a aliança entre planejamento, conhecimento 
técnico e apoio político pode contribuir para que o país sobrepuje a sua segunda “década perdida” 
em menos de três décadas.
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RESUMO
A partir da década de 1980, no Brasil, vimos ampliar, no campo da História, uma formação de 
profissionais comprometidos com as histórias de pessoas e grupos excluídos. O Museu da Pessoa, 
criado no início da década de 1990, é uma instituição herdeira desse tipo de formação. Entre o 
desejo de visibilizar as vozes dos excluídos e o rigor científico da pesquisa habitam as tensões da 
Memória e História.  Este artigo apresenta a trajetória da construção da metodologia de registro 
de histórias de vida desenvolvida pelo Museu da Pessoa em uma aposta de defesa da coexistência 
entre a dimensão política frente a uma dimensão epistemológica das histórias de vida, buscando 
compreender como se entrecruzam conceitos de preservação e democratização em um ambiente 
de tecnologias virtuais.

Palavras-Chave: Epistemologia Política Histórias de vida. 

ABSTRACT
From the decade of  1980, in Brazil, we have seen expanding, in the field of  history, a formation 
of  professionals committed to the histories of  people and excluded groups. The Museum of  the 
person, created in the beginning of  the decade of  1990, is an heiress institution of  this type of  
training. Among the desire to visibilize the voices of  the excluded and the scientific rigor of  the 
research inhabit the tensions of  memory and history. This article presents the construction and 
use of  the methodology of  record of  life histories developed by the Museum of  the person in a 
bet defending the coexistence between the political dimension against an epistemological dimen-
sion of  life stories. We show the museum’s collection policy, seeking to understand how concepts 
of  preservation and democratization are intertwining in an environment of  virtual technologies.

Keywords: Epistemology Policy Life Stories.
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Introdução

O título de “grande ouvido do mundo”, atribuído ao Museu da Pessoa, foi batizado pelo poeta 
Jonas Worcman e traduz, em alguma medida, o exercício de escuta e de registro das memórias 

de toda e qualquer pessoa que queira doar sua História de vida. Um investimento sonhado pela 
sua mãe, a historiadora Karen Worcman e posto em prática por uma equipe que aposta nas duas 
funções das fontes de memória – a epistemológica, a partir de certo rigor científico; e a política, 
a partir da preservação e disseminação das histórias de vida. Dito de outra forma, o Museu da 
Pessoa é uma evidência de que a tensão irremediável entre Memória e História se faz um entre lugar 
produtivo em si mesmo. Este artigo busca apresentar a construção e uso da metodologia de registro 
de histórias de vida desenvolvida pelo Museu da Pessoa em uma aposta de defesa da coexistência 
entre as dimensões política frente e epistemológica das histórias de vida. Mostramos a política 
de acervo do museu, buscando compreender como se entrecruzam conceitos de preservação e 
democratização em um ambiente de tecnologias virtuais. Sem nenhuma intenção de resolver a 
tensão entre Memória e História, mas antes, mostrar a experiência do Museu da Pessoa como 
empiria na aposta nessa tensão, como um entre lugar produtivo de formação do historiador, de 
conhecimentos e políticas inclusivas de memória. 

A história do Museu da Pessoa se funde com a história de vida de sua idealizadora, Karen 
Worcman, uma mulher do seu tempo, sobretudo da sua formação em História no ápice das discussões 
tensionais entre Memória e História. Ela foi herdeira dessas tensões, evidentes nas décadas de 
1980, no Brasil, especialmente nos cursos de formação de historiadores. Sua diferença existencial 
no mundo, ser de uma família judaica, a colocou em um lugar propícios e estereotipado naquele 
momento histórico – as memórias do Holocausto. Suas experiências culturais e políticas, além da 
sua formação em História, permitiram nessa criação chamada de “grande ouvido do mundo” mais 
de 20 anos mais tarde, a inclusão de todas as diferenças, não só a judaica, mas também os migrantes 
em São Paulo, as mulheres, os operários, as crianças, os poetas marginais, os trans, gays e todas as 
diferenças que foram chegando com seus testemunhos de vida. O Museu da Pessoa é interativo e 
acolhe hoje mais de 18 mil histórias de vidas em seu acervo. 

Os debates sobre o Holocausto, junto com a mobilização testemunhal da memória, em alta 
na década de 1980, impulsionaram eventos memoriais relacionados aos crimes do século XX, que 
acabaram conectando e abalando as sociedades contemporâneas. A memória, enquanto expressão, 
tornou-se quase genérica. Hartog (2015) faz uma problematização daquele evento quando diz: 
“Pretendeu-se fazer memória de tudo e, no duelo entre memória e história, deu-se rapidamente 
vantagem à primeira, representada por este personagem, que se tornou central em nosso espaço 
público: a testemunha”. (HARTOG, 2015, p. 25)

É neste contexto, em meados dos anos 1980, que Karen Worcman, após regressar para 
o Brasil, depois de dois anos morando no exterior, na Europa, nos Estados Unidos e Cuba, se 
envolve em um projeto que sua mãe, Susane Worcman, desenvolvia sobre a história dos imigrantes 
judeus no Rio de Janeiro. A pesquisa sobre imigrantes judeus resultou na edição de um livro, 
“Heranças e Lembranças”, de autoria da mãe de Karen (WORCMAN, 1991), e em uma exposição, 
primeiramente realizada no Rio de Janeiro e, posteriormente, levada para São Paulo. A exposição 
ainda é considerada na narrativa de Karen como a primeira experiência do Museu da Pessoa: “Eu 
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acho que essa foi a origem. [...] Dali nasceu o primeiro grupo do Museu da Pessoa” (WORCMAN, 
2017).

Essa criação foi herdeira e contemporânea da crítica, dentro da pesquisa científica, da história 
oral como o lugar de testemunho quase incontestável e que relacionava a memória como fonte 
histórica não confiável. Neste impasse entre Memória e História compreendemos concordando 
com Ferreira (2002) que: 

A história busca produzir um conhecimento racional, uma análise crítica através 
de uma exposição lógica dos acontecimentos e vidas do passado. A memória é 
também uma construção do passado, mas pautada em emoções e vivências; ela 
é flexível, e os eventos são lembrados à luz da experiência subsequente e das ne-
cessidades do presente. (FERREIRA, 2002, p. 323).

Desta forma, a reconsideração das relações entre História e Memória, percebidas a partir 
das possibilidades de usos políticos do passado pelo presente, assentiu aos historiadores que 
repensassem as relações entre passado e presente e que determinassem o estudo dos usos do 
passado para a História do Tempo Presente (FERREIRA, 2002, p. 321). De acordo com Hartog 
(2015, p. 160), “O modo de ser do passado é o de seu surgimento no presente, mas sob o controle 
do historiador”. Este é o princípio apresentado no Lieux de mémorie, de Pierre Nora, que tem seu 
primeiro volume publicado em 1984. Hartog (2015) identifica, ao longo do texto de abertura 
“Entre memória e história”, a importância de compreender o “entre”: “posicionar-se entre história 
e memória, não as opor, nem confundi-las, mas servir-se de uma e de outra” (HARTOG, 2015, 
p. 161). A memória é solicitada na renovação e ampliação do campo da história contemporânea, 
inaugurando um novo campo, o da História da Memória. Segundo Henry Rousso (2006, p. 97), 
“a questão ritual das diferenças entre história e memória parece agora um tanto ultrapassada”, 
compreendendo que o fato de escrever uma história da memória, por si só significa que a memória 
possui uma história que se faz necessária de compreensão.

O argumento desse artigo é um esforço de compreender esse entre lugar a partir da 
metodologia de coleta e registro das Histórias de vida do acervo do Museu da Pessoa e ao mesmo 
tempo um elogio à fertilidade do campo tensional entre História e Memória. Trata-se de parte 
dos resultados de uma pesquisa concluída, mas que deixa reticências e desdobramentos, intitulada 
“Histórias de Vidas e Patrimônios Culturais: desafios do Museu da Pessoa”. É importante destacar 
que este artigo não trabalha com o acervo disponível do museu, mas, a partir de uma entrevista 
de História Oral de vida com sua idealizadora. Em defesa do poder heurístico de uma história de 
vida, evidenciamos o amalgama entre sua narrativa de vida e a criação do Museu da Pessoa, ao 
mesmo tempo em que identificamos a herança do contexto das tensões entre Memória e História, 
na década de 1980, período de sua formação inicial História, e a ampliação dos usos das políticas 
de memória e patrimônio na década de 1990.  

Esse artigo se desenvolve a partir dos relatos sobre os caminhos percorridos pela equipe 
do museu, quando foram definidos os conceitos e seus métodos de coleta e registro das Histórias 
de Vida. Os dados foram pesquisados na documentação institucional e as reflexões a partir desses 
dados foram se desenvolvendo a partir das orientações acerca da História Oral em Verena Albert 
(2013) e da História do Tempo Presente em (LOZANO, 2006). Nesse breve texto se propõe 
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mostrar um exemplar caso em que as tensões entre Memória e História são um fértil lugar, um 
entre que não se pode equacionar, mas que em si mesmo se torna a própria potência. 

A continuação dessas reflexões se desdobra diante dos desafios do museu em lidar com 
a perenização dos suportes de mídias utilizados para a guarda e acesso as Histórias de Vidas. 
Como pensar a preservação e disseminação dessas memórias disponível nos espaços virtuais? A 
partir de Candau (2014) entendemos a memória como algo vivido, mas mobilizado por demandas 
do presente. E foi com Ulpiano Meneses (1999) que problematizamos o fato da diminuição da 
espontaneidade dessas memórias digitais e o descompasso temporal em que a oralidade como 
forma de comunicação não responde a velocidade da sociedade midiatizada. Ao mesmo tempo 
em que permite a democratização dessas narrativas de memórias com a dilatação do campo de 
possibilidades para a pesquisa histórica, também e ao mesmo tempo mobiliza um fenômeno de 
efemerização do provisório. Essas reflexões também foram inspiradas em Walter Benjamin (1987) 
que sugere a aceleração do tempo e produção de mudanças sociais transformadoras da humanidade 
moderna a partir das tecnologias. Um olhar pessimista em grande medida, mas também ao mesmo 
tempo sugestivo de emancipação dos sujeitos.  

Propomos uma reflexão provisória uma vez que a construção do nosso argumento de que o 
caso Museu da Pessoa é um exemplar produtivo no entre lugar da Memória e História e a realidade 
da memória virtual e as reflexões já existentes sobre essa realidade foram construídas a partir de 
uma situação específica de pesquisa. Por hora, defendemos que essas tensões não servem para ser 
resolvidas porque são elas mesmas férteis e produtoras de criações singulares como “o grande 
ouvido do mundo”.   

Percursos dos conceitos e métodos do Museu da Pessoa

A metodologia de coleta e registro das histórias de vida do Museu da Pessoa foi desenvolvida 
e estabelecida ao longo das experiências da instituição, a cada novo projeto que a equipe se envolvia 
e a partir de demandas específicas desses projetos. No entanto, o interesse por registrar histórias 
de vida aconteceu ainda enquanto sua fundadora, a historiadora Karen Worcman, era estudante 
de História na Universidade Federal Fluminense, e participava, como bolsista de iniciação a 
pesquisa, ora pesquisando narrativas de Livros Didáticos, ora em uma pesquisa no Instituto de 
Fotografia da Funarte, onde estudou a vida e obra de José Medeiros, repórter fotográfico brasileiro, 
compreendendo a importância de sua participação na Revista O Cruzeiro e a importância desta 
revista para o surgimento do fotojornalismo no Brasil. Foram experiências de formação inicial 
que deram condições técnicas a ela para montar e desenvolver um projeto de pesquisa sobre as 
memórias dos judeus no Rio de Janeiro. 

Compreendemos, desta forma, que as atividades de registro de histórias de vida do Museu 
da Pessoa iniciaram, tendo como referência e aporte, as técnicas metodológicas utilizadas pela 
história oral de vida entendendo está como a entrevista que prioriza a experiência de vida dos 
sujeitos que contam suas histórias, ressaltando as singularidades de cada narrativa, mediado por um 
entrevistador a partir de um roteiro semiestruturado (MEIHY e HOLANDA, 2007). No entanto, 
estas técnicas serviram como base para o desenvolvimento de uma metodologia que assumiu um 
caráter próprio. Karen Worcman apresenta a metodologia proposta e praticada pelo Museu da 
Pessoa como um exercício de deslocamento do olhar em relação às narrativas pessoais. Exercício 
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este que é pautado e acontece a partir da construção de um conceito de histórias de vida que o 
Museu da Pessoa apresenta da seguinte forma:

Uma entrevista típica do Museu da Pessoa caracteriza-se não somente por seu 
registro em áudio/vídeo, mas pelo conceito de história de vida que permeia esta 
entrevista. Não é “o que” o depoente tem a informar sobre determinado tema 
o que nos interessa, mas a forma como ele articula sua narrativa. Tendo como 
base o conceito de que a memória de cada um de nós, enquanto indivíduos, assim 
como a memória coletiva de um dado grupo é seletiva, entendemos que o que 
fica registrado é certamente o que, de alguma forma, tem significado para aquele 
indivíduo e/ou grupo. Neste sentido, o que é selecionado e organizado como 
parte de uma narrativa é o que interessa e não a “verdade” histórica por trás da 
narrativa. (WORCMAN, [200-?], p. 3).

Percebemos que o Museu se interessa pela narrativa como uma forma de apreender o 
significado que cada pessoa dá àquilo que vivenciou, em registrar a singularidade de cada história 
de vida, sem a preocupação em evidenciar uma verdade histórica, mas fazer perceber as diversas 
facetas de um mesmo fato histórico, um acontecimento ou sobre a realidade de algum lugar. Neste 
sentido, WORCMAN (2011, p. 86) esclarecem que

a metodologia adotada pelo Museu da Pessoa pressupõe que a narrativa de cada 
pessoa constitui a expressão de sua singularidade. Entrevistá-la é estimulá-la a 
produzir sua narrativa. Cada entrevistado não é entendido como uma mera fonte 
de “informação” sobre o assunto, mas sim como uma pessoa que de alguma 
maneira vivenciou um pedaço de um momento histórico e que se apropriou de 
forma pessoal de seu significado. 

Ao longo dos primeiros projetos a metodologia utilizada na coleta das narrativas e de 
todo material complementar a elas foi se estruturando e se estabilizando, de forma que assumiu 
o formato de uma metodologia única. No entanto, segundo Karen (WORCMAN, 2011, p. 81), o 
Museu queria ampliar o número de produtores de conteúdo e fazer com que as histórias de vida 
atingissem outros segmentos da sociedade. Desta forma, questionavam: 

O que mais poderíamos fazer para disseminar a ideia? Quais os usos que as 
histórias de vida e a metodologia com as quais trabalhávamos potencializariam 
mudanças de valores? Como nossa metodologia poderia ser utilizada para que 
grupos sociais diversificados pudessem eles próprios registrar suas histórias? 
(WORCMAN, 2011, p. 81).

Diante estas questões, o Museu da Pessoa desenvolveu dois programas, o “Agentes da 
História” e “Memória Local”. O primeiro tinha como objetivo ensinar idosos a entrevistar outros 
idosos. O projeto chamado “Memória Local” é um projeto na área de educação que o Museu 
realiza há mais de uma década, a partir da formação de professores e alunos do ensino fundamental 
de diversas cidades do país. O objetivo do projeto é introduzir nas práticas pedagógicas projetos 
de registro de memória dos familiares dos alunos e da comunidade onde a escola está inserida, 
resultando em publicações, exposições físicas e criação de uma coleção virtual no portal do Museu 
(MUSEU DA PESSOA, 2017). 

Tendo em vista seu objetivo de construir uma rede de histórias de vida cada vez mais ampla 
“o Museu da Pessoa passou a empenhar-se também em disseminar sua metodologia, estimulando 
escolas, sindicatos, empresas e organizações sociais a construírem suas próprias histórias” 
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(WORCMAN e PEREIRA, 2006, p. 200). Essa metodologia foi publicada, primeiramente em 2006, 
por meio do livro “História Falada: memória, rede e mudança social” (WORCMAN e PEREIRA, 
2006), como um modelo para construção de projetos de memória oral. A metodologia apresentada 
nesta publicação tem a intenção de ser um guia para construção de um projeto de memória oral. 

Partimos do entendimento de que o Museu da Pessoa, ao realizar os registros de história de 
vida, mesmo por meio de projetos específicos, não possui a intenção de desenvolver uma pesquisa 
científica específica, não busca por meio dos seus projetos realizar uma investigação científica sobre 
determinada questão, com a intenção de responder a perguntas específicas. Não está preocupado 
com “o que” o entrevistado tem a informar, mas sim em registrar a forma singular com que 
constrói sua narrativa. Desta forma, compreendemos que quando o Museu se refere a projetos de 
memória, ele deixa claro que seu interesse é a valorização de uma forma singular de construção de 
memória, ou seja, “valorizar o processo em si” da construção narrativa (WORCMAN, 2011, p. 78). 

Desta forma, quando Verena Alberti (2013, p. 39) destaca que “sendo um método de 
pesquisa, a história oral não é um fim em si mesma”, é possível percebermos a distinção de um 
projeto de memória de um projeto de história oral. Entendemos que, de certa forma, nem todos 
projetos de memória podem ter a configuração que o Museu da Pessoa aplica. No entanto, partindo 
desta concepção de registro de histórias de vida, praticada pelo Museu, que entende a entrevista 
como um fim último, que entende a narrativa pessoal de qualquer pessoa carregada de valor por 
si mesma, o Museu da Pessoa destaca um caráter fortemente político de sua metodologia. Como 
nos explica Alberti (2013, p. 39), “a simples existência de entrevistado em potencial” não justifica 
a realização de um projeto de história oral. Contudo, para o Museu da Pessoa toda e qualquer 
história de vida tem valor e deve ser preservada. A experiência que as pessoas escolhem narrar é 
colocada em primeiro plano num projeto de memória, frente a produção de uma verdade histórica 
que caracteriza um projeto ou pesquisa de história oral. 

Como fundamentação a este posicionamento, o Museu apresenta junto a seu modelo de 
metodologia alguns conceitos que têm como função tornar mais claro esta valorização da memória 
como um registro singular e como processo que possui um valor por si mesmo. Neste sentido, 
entendem que 

a memória pressupõe registro; ainda que tal registro seja realizado em nosso 
próprio corpo. Mas não se trata de um registro incondicional, como se fossemos 
um papel em branco carimbado por nossas experiências sucessivas. Guardamos 
aquilo que, por um motivo ou outro, tem ou teve algum significado em nossas 
vidas. Nesse sentido, nossa memória individual é única, pois mesmo tendo vivido 
as mesmas experiências que outras pessoas, cada um de nós seleciona e compõe 
seu próprio conjunto de registros, uma espécie de “patrimônio pessoal”. (WOR-
CMAN e PEREIRA, 2006, p. 201).

A memória individual, desta forma, se configura como um “patrimônio pessoal” carregado 
de singularidades. No entanto, ressaltam que “apesar de únicos, somos sempre seres históricos” 
(WORCMAN e PEREIRA, 2006, p. 201), que criam suas relações com o mundo a partir de 
um tempo e espaço em que vivem e de preceitos culturais e históricos de uma época. A partir 
deste entendimento, compreendem que “A possibilidade de compartilhar desta memória – como 
produtores e receptores – é que dá, a cada um de nós, o senso de pertencimento e constitui o que 
chamamos de memória social” (WORCMAN e PEREIRA, 2006, p. 202). Entretanto, o indivíduo, 
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mesmo possuindo o sentido de pertença a uma memória social, não obrigatoriamente “representa” 
esta memória como um todo, porque esta memória não é homogênea, mas sim composta por 
“múltiplas memórias”. Desta forma, a memória social é composta por memórias individuais, que 
participam do processo de construção da memória social, respondendo e interferindo nesta a todo 
instante.

Nesta perspectiva, todo registro de memória pode ser selecionado na construção narrativa 
histórica de determinado grupo social. O Museu da Pessoa entende, desta forma, que a história de 
vida é uma narrativa de memória, e que esta narrativa é organizada por autores, implicando a escolha 
de determinados fatos e personagens. E, assim sendo, a história de vida é sempre uma narrativa 
articulada a partir do presente. Por conseguinte, “A história de vida é a narrativa construída a partir 
do que cada um guarda seletivamente em sua memória e corresponde ao como organizamos e 
traduzimos para o outro parte daquilo que vivemos e conhecemos” (WORCMAN e PEREIRA, 
2006, p. 203).

Segundo o Museu da Pessoa, o grande impacto das histórias de vida está no seu potencial 
de fazer repensar e reorganizar “padrões e valores muitas vezes assumidos como absolutos” 
(WORCMAN e PEREIRA, 2006, p. 203), ou seja, aqueles assumidos nas narrativas oficiais da 
História. Logo, as histórias de vida consistem em fontes necessárias para a construção da História 
e assumem, no Museu da Pessoa, um caráter militante, quando prevalece a finalidade política da 
história frente a uma finalidade cognitiva (FRANÇOIS, 2006, p, 12). “Compreender e registrar as 
visões, sentimentos e práticas de pessoas, famílias e grupos é uma forma poderosa de construir fontes 
alternativas para a compreensão e análise de processos históricos” (WORCMAN e PEREIRA, 
2006, p. 204). Nesta perspectiva, compreendem que, da mesma forma como as histórias de vida 
narradas partem de uma organização daquilo que guardamos seletivamente em nossa memória, a 
história de um grupo social também é organizada a partir daquilo que foi assinalado e escolhido 
como significativo na memória social deste grupo. No entanto, grande parte das vezes,

é a estrutura social vigente que determina o que da memória tem valor. E é esta 
mesma estrutura social que subsidia a construção da narrativa histórica oficial 
(registrada e consolidada em documentos, em livros didáticos, em filmes). Em 
um mesmo grupo podem conviver vários tipos de “narrativas históricas”, mas 
certamente algumas “narrativas” dominam os principais meios de comunicação 
e transmissão de valores. Ampliar o número de “autores” da história abre espaço 
para construção de múltiplas narrativas históricas e cria possibilidade de revisão 
de tais valores. (WORCMAN e PEREIRA, 2006, p. 204).

A partir desta estrutura conceitual, o modelo de metodologia apresentado no “História 
Falada” foi sistematizado e, no ano de 2009, o Museu da Pessoa, em parceria com a Fundação Banco 
do Brasil e a Abravídeo, publicaram o livro “Tecnologia Social da Memória: para comunidades, 
movimentos sociais e instituições registrarem suas histórias” (2009). Este livro foi resultado de uma 
ação cooperativa entre estas entidades, a fim de aplicar, avaliar e atualizar o editorial da Tecnologia 
Social da Memória, sintetizando o trabalho desenvolvido a partir dessa tecnologia entre os anos de 
2005 e 2009 (MUSEU DA PESSOA, 2009, p. 7). Durante este período, uma equipe multidisciplinar 
do Museu da Pessoa discutiu, aprofundou e sistematizou esta tecnologia, aplicando-a, através de 
uma ação piloto, à equipe da Fundação Banco do Brasil.
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O livro “Tecnologia Social da Memória: para comunidades, movimentos sociais e instituições 
registrarem suas histórias” (MUSEU DA PESSOA, 2009), é um manual sistematizado para auxiliar 
a realização de projetos de memória, de forma que grupos, comunidades e organizações possam se 
apropriar de suas próprias histórias. Ela é “um conjunto de conceitos, princípios e atividades que 
ajudem a promover iniciativas de registro de memórias e a ampliar o número de autores na História” 
(MUSEU DA PESSOA, 2009, p. 11). Desta forma, compreendem, tecnologia social, junto ao 
Museu da Pessoa, como “todo processo, método ou instrumento capaz de solucionar algum tipo 
de problema social e que atenda aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil reaplicabilidade e 
impacto social comprovado” (PENA e MELLO, 2004, p.84 apud MUSEU DA PESSOA, 2009, p. 
11).

Esta tecnologia foi elaborada a partir das seguintes diretrizes: “para quem? Com que? 
Por quê? Para quê?”. Essas diretrizes indicam que “Diferentes pessoas, e não só especialistas das 
ciências humanas e sociais, podem ser mobilizadas e formadas para conceber e desenvolver um 
projeto coletivo de preservação da memória” (MUSEU DA PESSOA, 2009, p. 12), se propondo 
a valorizar as memórias das pessoas, contribuindo para a construção da identidade de um grupo, 
preservando e/ou alterando seus valores e visões de mundo, compreendendo que “toda pessoas 
e/ou grupos tem direitos na produção da memória social” (MUSEU DA PESSOA, 2009, p. 12). 
Neste sentido, sua intenção é contribuir para a democratização da produção da memória social, 
repensando e reordenando os padrões e valores que muitas vezes são assumidos como absolutos, 
impulsionando processos de mudanças nas relações sociais.

Além das diretrizes, alguns princípios direcionam a proposta desta tecnologia. Princípios 
que compreendem: a) a história como uma narrativa, um processo vivo que pode mudar; b) que 
a história é feita por pessoas, e que “toda pessoa tem direito de decidir o que quer contar sobre 
sua experiência, bem como de que forma e para quem quer transmiti-la” (MUSEU DA PESSOA, 
2009, p. 13); c) que toda história merece ser preservada e conhecida porque tem valor; d) que só 
se preserva o que faz sentido social, por isso o uso das narrativas históricas pertence ao cotidiano, 
quando no “dia a dia presente, de forma acessível e útil, o registro e o uso das histórias perpetua. 
Tão importante quanto contar uma história é fazer com que seja ouvida e usada” (MUSEU DA 
PESSOA, 2009, p. 13); e) que o uso das narrativas deve ser garantido através do acesso público 
e amplo, sendo que, se “é produzido socialmente deve ser apropriado pela sociedade” (MUSEU 
DA PESSOA, 2009, p. 13); f) que ao articular as narrativas é possível produzir uma nova memória 
social, democrática e plural.

Contudo, ainda que cada história de vida preservada no acervo do Museu da Pessoa, não 
tenha sido coletada para fins científicos em um projeto de história oral, todas elas se configuram 
fontes históricas e estão disponíveis na reserva técnica para usos em pesquisas das mais diversas. 
Percebemos que a grande preocupação da Tecnologia Social da Memória é que o número de autores 
na História se amplie de forma que esta reconheça “a história daqueles que não foram registrados 
objetivamente nas histórias oficiais” (LOZANO, 2006, p. 22). Observamos que, de certa forma, na 
História do Tempo Presente, quando amplia o uso das fontes orais, quando as testemunhas estão 
vivas e são contemporâneas ao historiador e assumem um status de verdade, há um alargamento 
do que poderíamos chamar de autores no campo da História. No entanto, por meio da Tecnologia 
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Social da Memória, o Museu da Pessoa propõe que a construção da História possa vir do uso da 
memória de qualquer pessoa e dessa foram se tornam coautores da História. 

A proposta é que qualquer pessoa, grupo de pessoas, comunidades, organizações, possam 
construir suas histórias a partir de um projeto de memória, e que esta história, enquanto narrativa de 
memória, adentre o campo de estudo da História. Entendendo que a História do Tempo Presente 
reconhecesse a memória como fonte de construção das narrativas históricas, os projetos de memória 
são entendidos como meios de democratização da produção de memórias. No entanto, para além 
de reverberar no campo de conhecimento da História, enquanto prática científica, a Tecnologia 
Social da Memória assume um caráter político quando coloca o registro das histórias de vida como 
finalidade última de qualquer projeto de memória, que pode ser executado por qualquer pessoa 
que tenha a intenção de empoderar e fortalecer a identidade de um grupo social, uma comunidade, 
organização ou mesmo uma pessoa.  

São três as etapas propostas para realização do projeto de memória proposto pelo guia 
da “Tecnologia Social da Memória: construir, organizar e socializar histórias”. Este modelo de 
projeto de memória sugere algumas ações que se diferenciam de um projeto de história oral, por 
suas finalidades. Enquanto um projeto de história oral demanda de um problema de pesquisa, 
quando “é preciso haver questões, perguntas, que justifiquem o desenvolvimento de uma 
investigação” (ALBERTI, 2013, p. 37), este projeto de memória intenciona o registro de memórias 
como fonte de valorização da história de determinado grupo, comunidade e organização. Desta 
forma, o grupo mobilizado para realização de um projeto de memória aciona mecanismos que 
estimulam a organização de sua história, como, por exemplo, a construção de uma linha do tempo 
de cada membro do grupo, por meio da qual é possível socializarem suas histórias particulares e 
encontrarem pontos de convergência e dissidência entre elas. Esta mobilização é a primeira etapa 
realizada a fim de que o grupo comece a “alinhar expectativas e estabelecer diretrizes” (MUSEU 
DA PESSOA, 2009, p. 24) tem torno do resultado que querem alcançar por meio do projeto. Essas 
diretrizes são traçadas a partir da sequência de perguntas (MUSEU DA PESSOA, 2009): Nossa 
memória: que memória queremos registrar?; Sentidos da memória: por que queremos registrar essa 
memória?; Objetivos: para que queremos construir essa história?; Fontes de história: que material 
consultaremos: Quem vamos entrevistar?; Público: Para quem queremos contar nossa História?; 
Produtos: Como vamos socializar nossa narrativa?

Desta forma, as perguntas que estimulam as escolhas de qual memória registrar a partir 
do projeto, partem de dentro do próprio grupo, sendo que a proposta do projeto de memória é a 
valorização da história do grupo, com a finalidade de estimular sentidos de “identidade, tradição, 
autoestima, registro de saberes e preservação de valores” (MUSEU DA PESSOA, 2009, p. 26). 
Entendemos que um projeto de memória com estas características não está preocupado em realizar 
uma observação crítica e analítica sobre o processo de construção da história dos grupos ou das 
pessoas envolvidas nessa construção. Neste sentido, a história oral é empregada nos projetos de 
memória do Museu da Pessoa como uma “técnica de produção e tratamento de depoimentos 
gravados” (ALBERTI, 2013, p. 24) que dá suporte a uma metodologia que tem como finalidade o 
registro de narrativas de memória.

A partir do entendimento de que a Tecnologia Social da Memória utiliza técnicas da história 
oral, verificamos os procedimentos técnicos utilizados pelo Museu da Pessoa, de forma que todas 
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as histórias de vida registradas a partir de qualquer projeto de memória desenvolvido pelo Museu, 
seguem um modelo de entrevista, transcrição e edição. Assim como numa entrevista de história oral 
de vida, a intenção é registrar a trajetória de vida do entrevistado. A escolha das pessoas que serão 
entrevistadas a partir de um projeto sempre partirá de um consenso entre o grupo que participa 
da construção e organização do projeto. Segundo a Tecnologia Social da Memória (MUSEU DA 
PESSOA, 2009, p. 43), 

Potencialmente, todas as pessoas são parte de nosso patrimônio e suas histórias 
merecem ser preservadas. Mas é praticamente impossível registrar a história de 
todas as pessoas de uma comunidade ou instituição. [...] Essa seleção inclui a de-
finição de critérios pelo grupo. É fundamental retomar as diretrizes do projeto: 
que memória queremos registrar? Que história vamos contar? Esse debate nunca 
é “natural” ou “neutro”: ele sempre envolve negociação e prevalência de valores, 
visões de mundo e interesses.

Percebemos que, mesmo em um projeto de memória que possui como uma de suas 
prioridades a construção de uma história mais democrática, esta construção sempre requer escolhas. 
Mesmo compreendendo que a memória social não é homogênea e não pode ser representada por 
um único indivíduo ou grupo social, são as histórias, enquanto narrativas de memórias, selecionadas, 
seja por “uma comunidade, um historiador, um órgão oficial ou a própria mídia” (WORCMAN e 
PEREIRA, 2006, p. 202), que serão representativas em determinada época e lugar. Desta forma, 
compreendemos que é a partir deste entendimento que o Museu da Pessoa apresenta a preocupação 
de que a História seja construída por um número cada vez maior de autores.

A Tecnologia Social da Memória entende a entrevista como uma construção em coautoria 
do entrevistador e do entrevistado, “um momento de troca e diálogo entre as duas partes, sendo 
que o assunto da conversa é a história de vida de uma delas” (MUSEU DA PESSOA, 2009, p. 42). 
No entanto, o entrevistador utiliza um roteiro, que é mais entendido como um guia que o auxilia a 
conduzir o ritmo da narrativa do entrevistado. Por ser uma entrevista de história de vida, o roteiro 
segue uma ordem cronológica, que inicia pela infância, na origem da pessoa e da família, passa pelas 
fases de sua trajetória e culmina no presente e futuro, inclusive trata da experiência de contar sua 
história. Por ser um guia, é flexível e pode ser adaptado as necessidades e propostas de cada projeto.

O percurso de construção dos conceitos e métodos norteadores do Museu da Pessoa 
revelam seu entre lugar na Memória e História. Ainda que a Tecnologia Social da Memória destaca 
a função claramente política do museu em primeiro plano, ela existe em relação a um conceito 
epistemológico da História do Tempo Presente e se disponibiliza ao fazer historiográfico. Quando 
o museu possibilita que todas as pessoas sejam coautoras da História o território tenso entre 
História e Memória se escancara, afinal, fazer História como ciência é uma função do historiador 
e não de todas as pessoas. Porém, a proposta é que a memória das pessoas enriqueça, amplie e 
corroborem para o fazer do historiador. O registro das narrativas está sempre disponível no acervo 
e reserva técnica do Museu da Pessoa funcionando como um arquivo que preserva e disponibiliza 
as histórias de vidas.  



104

REVISTA ELETRÔNICA 25 DOCUMENTO/MONUMENTO

Memórias em tempos de mídia: outras questões
O Museu da Pessoa compreende preservação como “um esforço de reintrodução das 

histórias e das memórias individuais e coletivas em um processo cotidiano” (WORCMAN, 2007, 
p. 207). É nesse sentido que declaram a necessidade de rever o conceito de preservação que 
requer uma transmissão, que por ser um processo ele é transmitido na medida em que é vivido e 
experimentado. A partir desse entendimento, partem da premissa de que compreender a memória 
como processo, é ao mesmo tempo promover sua preservação.

Nosso grande desafio de preservação é, portanto, identificar e estimular o uso 
contínuo e ampliado do acervo de histórias de vida, pois na medida em que essas 
histórias estiverem presentes em publicações, rádios, TVs e salas de aula, estare-
mos garantindo sua preservação, não somente pela perenização de seus suportes, 
mas, sobretudo, pelo processo de uso e reuso de seus conteúdos. (WORCMAN, 
[200-?], p. 4).

Entendemos que o ato de memorar acontece sempre no instante presente, quando o sujeito 
se joga em suas lembranças e seleciona, entre elas, aquela que atenderá as suas solicitações do 
presente. A memória sobre determinado acontecimento é ativada a partir de uma demanda vivida 
no aqui e agora. Candau (2014, p. 24) entende que “a única faculdade de memória realmente atestada 
é a memória individual”, e nos apresenta a expressão “memória coletiva” como uma representação: 
“um enunciado que membros de um grupo vão produzir a respeito de uma memória supostamente 
comum a todos os membros desse grupo” (CANDAU, 2014, p. 24). O autor utiliza o conceito de 
metamemória para designar o movimento que o indivíduo faz ao representar sua própria memória, 
quando ela se faz conhecida e é solicitada intencionalmente (CANDAU, 2014, p. 23). É com esta 
intenção que Candau descreve “memória coletiva” como um “compartilhamento hipotético” 
de memórias individuais, relativo, no sentido de que cada indivíduo representa suas próprias 
memórias e as comunica através de suas relações sociais, disponibilizando-as na construção de uma 
representação coletiva de memória. A memória como algo vivo, no sentido como Candau (2014, 
p. 24) nos apresenta, como resultado de uma demanda do presente, que participa do processo de 
representação da memória social, é uma memória da subjetivação, da individualidade, que requer do 
indivíduo o ato de rememoração. Se no passado a memória era intima do corpo, intrínseca ao ato 
de viver, hoje ela é rememoração, é movimento de reviver, recordar, nos levando a compreender 
que vivemos um novo regime de memória (NORA, 1993, p. 18), que a memória do “nosso tempo” 
é outra. 

Reconhecemos que hoje presenciamos uma externalização da memória através de suportes 
digitais que, por um lado acionam a oralidade, porém por outro, não as restituem como memória 
“espontânea”, aquela vivenciada nas sociedades de comunicação oral, pelo fato de que, segundo 
Ulpiano (1999), esta forma de memória é hoje, numa sociedade de massas, obsoleta. Em outras 
palavras, as formas de comunicação de sociedades de comunicação direta já não acompanham 
a velocidade de uma sociedade mediatizada. Desta forma, percebemos que as oralidades são 
possíveis hoje, encontram seu lugar de destaque na sociedade, através de suportes midiáticos. 
No entanto, estes suportes por um lado, vinculam estas oralidades às práticas sociais da memória 
que “priorizam a experiência do transitório e abominam a memória longa” (MENESES, 1999, p. 
19). Nesse sentido, as produções de oralidades correm o risco, ao serem consideradas fontes de 
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informação, de “não enfatizarem a dimensão hermenêutica, mas o puro impacto semiológico” 
(Carvalho, 1992, p. 32 apud MENESES, 1999, p. 19). 

Nessa sequência de pensamento, presenciamos a economia da informação, que se situa na 
mesma dimensão desta discussão, e faz relação direta com o campo da memória. Ulpiano (1999, 
p. 20) enfatiza que “a tecnologia eletrônica não apenas ampliou quantitativamente as condições 
de produção, circulação e consumo da informação, mas introduziu novos padrões perceptivos 
e ontológicos”. Nesse conjunto de pensamentos, questionamos como situar as histórias de vida 
alocadas em suportes midiáticos de comunicação, porém acreditando que elas não se perdem 
simplesmente num cenário provisório e descartável de consumo frenético de informações. Pierre 
Nora, apesar de apresentar os lugares de memória como restos de “um imenso capital que vivíamos 
na intimidade de uma memória” (1984, p. XXIII, XXIV apud MENESES, 1999, p. 16), expõe 
seu “aspecto nostálgico”, aquilo que nos falta e que ficou perdido em um tempo outro. Podemos 
considerar esta nostalgia como um elemento vicioso e frenético que pode nos manter sempre presos 
na tendência ao acúmulo e exteriorização de memórias. Porém, é possível que esta perspectiva 
nostálgica impulsione uma tentativa de registros de memórias que, mesmo que imersa em uma 
sociedade mediatizada, pontuada por uma comunicação de massa, escape a esta tendência e faça 
novos usos a partir das possibilidades que a tecnologia libera, afastando-a, de certa forma, de um 
lugar de alienação e amnésia. 

Por outro lado, existe outra questão a ser considerada quando colocamos as histórias de 
vida no círculo das informações, que é o seu potencial democratizador. A circulação das histórias 
de vida como informações ampliam seus espaços e lugares de acesso, porém não desconsideramos 
a ambiguidade desse aceso. Segundo Ulpiano (1999, p. 21), “A difusão da comunicação mascara 
condições de centralização da produção”.

Um dos propósitos que acompanha o Museu da Pessoa desde sua criação é o de contribuir 
intensamente com o que denomina como a “democratização” da construção da memória social 
do país. Isso reforça sua função política e parte da ideia de “registrar, preservar e transformar 
em informação histórias de vida de qualquer pessoa de nossa sociedade” (WORCMAN, 2007, 
p. 205). A democratização, neste contexto, está relacionada a abertura das políticas culturais aos 
diversos grupos formadores da sociedade brasileira, no sentido não somente de propiciar acesso 
aos bens culturais, mas de assegurar acesso à produção da cultura em si mesma. A descentralização 
da produção cultural diz respeito a ampliar a participação dos grupos, comunidades e indivíduos na 
produção e gestão da cultura e nos meios de circulação dessa produção. Desta forma, a construção 
da memória social ocorre nos compartilhamentos e entrecruzamentos de experiências, de saberes, 
que constituem culturas múltiplas.  

Ao observarmos a estrutura do Museu da Pessoa, percebemos claramente como a tecnologia 
eletrônica dilatou os campos de possibilidade de produção e disseminação da informação. 
Compreendendo aqui, que o Museu considera suas histórias de vida fontes de informação, para 
além de fontes de história, elas se encontram num campo ambíguo de comunicação, quando, por 
um lado elas ampliam as possibilidades de construção e representação da memória e, por outro, 
correm o risco da efemeridade, do provisório. Poderíamos, desta forma, presenciar a construção e 
compartilhamento de uma memória social não permanente, que aflora de uma demanda do presente, 
mas que se dissolve na própria velocidade do presente. Ao mesmo tempo, podemos presenciar um 
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meio de participação democrática do processo de construção e compartilhamento da memória 
social. Karen Worcman, em entrevista concebida (PESSÔA, 2016), relata que a preocupação do 
Museu era “não apenas estar na Internet, mas usá-la para produzir, disseminar novas memórias, ser 
um museu colaborativo virtual”.

A ambiguidade que se instala nesta questão descortina a participação democrática, porque 
aciona o olhar para a restrição do acesso à tecnologia eletrônica e aos suportes de mídia, que a 
Internet demanda na geração de conteúdos que preenchem canais de comunicação e interação. 
Nos deparamos, desta forma, com relações paradoxais próprias do “nosso tempo”, quando o 
sentido de experiência também se faz outro, quando a memória como um processo já é outra, e se 
faz dependente de um sistema tecnológico e de informação. 

Benjamin (1987) ao fazer crítica a tecnologia aponta, principalmente, a forma como ela 
é utilizada na nossa atual sociedade. Para ele, a tecnologia não é “puramente um fato científico, 
mas também um fato histórico, o qual, na nossa sociedade atual, é determinado pelo modo de 
produção capitalista” (PEIXOTO, 1991, p. 36). Neste modo de produção a natureza existe para ser 
explorada pela humanidade e, desta forma, é reduzida a mercadoria e apreendida apenas pelo seu 
valor de troca. Neste mesmo sentido, a cultura e a própria vida, foram condicionadas as mudanças, 
principalmente temporais, com a introdução do processo moderno de produção. A tecnologia atua 
como propulsora na aceleração do tempo e nas mudanças sociais que transformam a experiência 
do homem moderno. Para Benjamin, o fim da experiência está, de certa forma, relacionado à 
“automatização e repetição da vida moderna” (CRUZ, 2007, p. 31). O romance e a imprensa surgem 
na modernidade e as experiências baseadas na oralidade começam a desaparecer. Nas palavras 
de Benjamin, “na realidade, esse processo, que expulsa gradativamente a narrativa da esfera do 
discurso vivo e ao mesmo tempo dá nova beleza ao que está desaparecendo, tem se desenvolvido 
concomitantemente com toda uma evolução secular das forças produtivas”. (BENJAMIN, 1987, 
p. 201)

A informação, enquanto nova forma de comunicação, nascida do desenvolvimento da 
imprensa, possui seu valor na novidade e determina o ritmo da comunicação em sociedade. A 
importância da narração oral está no exercício de subjetividade que estabelece entre narrador e 
ouvinte, enquanto a informação já é seguida de explicações e “aspira a uma verificação imediata” 
(BENJAMIN, 1987, p. 203). Neste sentido, a crítica de Benjamin está direcionada a técnica quando 
esta é empregada por um meio de produção “que transforma a comunicação humana numa fonte 
de lucro” (CRUZ, 2007, p. 30) e a coloca ao mesmo nível das mercadorias. Neste processo de 
mercantilização, a memória já é outra, a experiência já é outra, a narrativa já é outra. Já não se 
manifestam enquanto intimidade do corpo, inerentes ao ato de viver, mas encontram outros meios 
de manifestação. Se a experiência e a narrativa estão em vias de extinção, enquanto discurso vivo de 
uma comunicação direta, não mediatizada, a memória é acionada como reação a uma possibilidade 
de desaparecimento dessas manifestações que eram próprias de uma sociedade em que predominava 
a comunicação oral.

Por outro lado, em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (1987), 
Benjamin reconhece nas técnicas de reprodução a oportunidade de democratizar a informação. 
Concordamos com Cruz (2007, p. 81) quando ele diz que Benjamin “reconhecia nas novas técnicas 
de reprodução o exercício de novas percepções e reações do homem diante de um aparelho técnico 
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cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana”. Se por um lado Benjamin apresentava um 
olhar pessimista em relação ao progresso, por outro ele percebia que a tecnologia possibilitava a 
emancipação do sujeito por meio reprodutibilidade técnica da obra de arte. Desta forma, em uma 
sociedade em que predomina a mediatização da comunicação, a narrativa é transportada por novos 
meios tecnológicos, em que o audiovisual ganha destaque. A narrativa não ocorre, em sua maioria, 
de forma direta. Ela se manifesta por meio se um suporte tecnológico e, desta forma, a experiência 
é mediada, se manifestando por meio da narrativa. O registro desta narrativa se configura como 
um registro de memória.

Reflexões provisórias

Percebemos então que, se por um lado a tecnologia impulsiona uma produção desenfreada 
de um mercado de memórias, por outro, abre possibilidades de construção e compartilhamento 
que podem ampliar acessos e usos das memórias narrativas. Segundo Karen Worcman ([200-
?], p.2), as novas tecnologias foram fundamentais para a definição dos pressupostos de base do 
trabalho do Museu. Num primeiro momento, o uso da tecnologia de audiovisual para o registro 
das histórias de vida e, num segundo momento, pela escolha em atuar no um cenário virtual da 
Internet. O audiovisual possibilita o registro das histórias de vida e sua perpetuação no tempo, 
seu uso em diferentes tempos e espaços. A Internet amplia imensuravelmente esta possibilidade, 
quando as histórias de vida do acervo do Museu da Pessoa podem ser acessadas a qualquer instante, 
de qualquer lugar do planeta. Elas entram no fluxo de circulação das informações, mas este mesmo 
fluxo propicia acesso e difusão de seus conteúdos. Com a chegada e popularização da Internet 
no Brasil, esta rede virtual tornava-se um novo canal de disseminação das narrativas, através do 
primeiro site do Museu da Pessoa, o qual demonstrava, segundo Worcman (2011, p. 81), o “poder 
da interatividade” que ele proporcionaria.

Quando construímos nosso primeiro site na Internet, em 1996, reproduzimos a 
lógica do fluxo de informação característico dos jornais, livros e TV. Nos com-
portamos como emissores de conteúdo tradicionais, pois nosso esforço inicial 
foi o de colocar as entrevistas realizadas em nosso primeiro site. O site tinha uma 
página com uma história que trocávamos a cada semana, mas a participação do 
usuário estava restrita a enviar algum comentário. (WORCMAN, 2011, p. 81).

Em 1997, o Museu percebia que a Internet abria a possibilidade de o internauta registrar e 
compartilhar sua própria história, o que previa a participação do usuário na construção do acervo. 
A Internet demonstrava ser o espaço ideal para garantir o acesso as histórias de vida do acervo do 
Museu, assim como para garantir a interatividade e sua proposta de ser um Museu colaborativo, 
quando o usuário pode inserir suas próprias histórias no acervo e organizá-las, montando suas 
próprias coleções. As tecnologias de mídia e rede tornam-se os suportes de toda a estrutura do 
Museu, a partir da qual se tornam também dependentes. Manter as mídias e suporte de rede 
atualizados é um desafio diante a rapidez das mudanças tecnológicas. Nem sempre esse desafio 
é respondido com a velocidade que ele se impõe. Hoje as redes de aplicativos e interações sociais 
existentes apresentam um nível de interatividade do internauta e processamento das informações 
com uma velocidade incompatível com a tecnologia do Museu da Pessoa que funciona como uma 
página semelhante a um blog.net. Se por um lado essa aceleração tecnológica impõe desafios ao 
Museu da Pessoa, com relação a infraestrutura da plataforma, mas também o conteúdo comunicado 
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é algo que se faz com uma medida de lentidão. Ler e consumir uma História de Vida nem sempre 
é algo que se faz na velocidade de curtidas e compartilhamentos de uma rede social. As narrativas 
de memória exigem a fruição lenta da oralidade. 

Ao mesmo tempo, é exatamente essa tecnologia, desse tempo em velocidade, que permite 
a preservação dessas Histórias de vidas. O Museu acredita que quanto mais se democratiza essas 
Histórias, mas elas são preservadas em sua disseminação. Entendemos que em primeiro plano está 
a função política do museu, qual seja, dar visibilidade a essas histórias de vidas, compartilhá-las 
como produtoras de empatias diante das diferenças de cada história narrada e destacar a narrativa 
como característica que nos faz humanos. Mas esse primeiro plano é composto pelo fundo 
epistemológico da História em um segundo plano. Existe uma preocupação com os conceitos e 
métodos que constituem as histórias de vidas como peças do acervo, como fontes para pesquisa 
ou qualquer outro fim e produtos que os mais diversos internautas desejarem.  É essa a principal 
diferença da História Oral de Vida e da Tecnologia Social da Memória. Ambas, a nosso entender 
transitam em locais de entre lugar, nas tensões da Memória e tecnologias midiáticas e Memória e 
História. O Museu da Pessoa, esse “grande ouvido do mundo” é um elogio à criação e a fertilidade 
dos entre lugares, das tensões irremediáveis e dos híbridos.  

Notas

i Essa pesquisa recebeu apoio do Fundo de Apoio à Pesquisa, FAP Univille e CNPq/CAPES. 

ii É uma pessoa jurídica de direito privado, instituía pelo Banco do Brasil em 1985, sem fins 
lucrativos. Tem por objetivo promover, apoiar, incentivar e patrocinar ações no campo da Educação, 
Cultura, Saúde, Assistência Social, Recreação e Desporto, Ciência e Tecnologia e Assistência a 
Comunidades Urbano-Rurais. Tem a visão de promover a inclusão socioprodutiva para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social no Brasil. Sua atuação institucional baseia-se nos princípios do 
respeito cultural, solidariedade econômica, protagonismo social e cuidado ambiental contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável, por meio das tecnologias sociais. (https://pt.wikipedia.org/
wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Banco_do_Brasil)

iii Organização não-governamental que tem o objetivo de criar, desenvolver e executar projetos 
culturais e de comunicação para movimentos sociais organizados. (http://www.abravideo.org.br/)
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RESUMO
A agricultura familiar possui papel crucial no meio rural e interfere nas condições sociais e econômicas das 
comunidades, promovendo segurança alimentar, geração e diversificação de renda, diminuição do êxodo do 
campo, e desse modo, o desenvolvimento local. Neste sentido, a realização de políticas públicas, com destaque 
as ações de assistência técnica e extensão rural, tornam-se pilares fundamentais para este público no alcance 
destes objetivos. Nesta perspectiva, o presente estudo objetivou analisar a efetividade de uma ação de extensão 
rural realizada com um grupo de famílias no assentamento Barra Nova, na cidade de Sidrolândia, no Estado de 
Mato Grosso do Sul. Fez-se uma caracterização sócio demográfica e uma análise das principais alterações sociais 
e econômicas ocorridas nas famílias após o término das ações, comparando-se as condições anteriores e poste-
riores ao desenvolvimento do programa. Os dados foram disponibilizados pelo Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária - INCRA, referente ao período de 2013 e 2015. Para tanto, a metodologia constituiu-se 
de uma análise descritiva de dados primários baseados nos questionários fornecidos pelo INCRA. Os resultados 
apontaram diversas mudanças nas condições sociais e econômicas das famílias, destacando-se, o aumento e 
diversificação da renda, a maior disponibilidade de bens produtivos, a promoção da segurança alimentar, e o 
aumento da fixação das pessoas no campo. Porém, constata-se a necessidade de melhoria nas condições das vias 
de acesso aos lotes, nos níveis de escolaridade dos produtores, e nas formas de comercialização dos produtos 
produzidos pelas famílias.

Palavras-Chave: Desenvolvimento local. Agricultura familiar. Políticas Públicas.

ABSTRACT
Family farming plays a crucial role in the rural environment and interferes with the social and economic condi-
tions of  communities, promoting food security, income generation and diversification, decreasing rural exodus, 
and thus local development. In this sense, the implementation of  public policies, with emphasis on technical 
assistance and rural extension actions, are fundamental pillars for this public in the achievement of  these ob-
jectives. In this perspective, the present study aimed to analyze the effectiveness of  a rural extension action 
carried out with a group of  families in the Barra Nova settlement, in the city of  Sidrolândia, in the State of  Mato 
Grosso do Sul. A socio-demographic characterization and analysis of  the main social and economic changes 
occurred in the families after the end of  the actions, comparing the conditions before and after the development 
of  the program. The data were provided by the National Institute of  Colonization and Agrarian Reform (IN-
CRA) for the period 2013 and 2015. For this purpose, the methodology consisted of  a descriptive analysis of  
primary data based on the questionnaires provided by INCRA. The results pointed to several changes in the so-
cial and economic conditions of  the families, highlighting the increase and diversification of  income, the greater 
availability of  productive assets, the promotion of  food security, and the increase of  people in the countryside. 
However, there is a need to improve the conditions of  the access roads to the lots, the levels of  schooling of  
the producers, and the commercialization of  the products produced by the families. 

Keywords: Local Development. Family farming. Publics Policies.
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Introdução

A agricultura familiar possui papel significativo em cada contexto e local em que está inserida, 
exercendo diversas atividades e mudanças nas condições sociais e econômicas de uma 

população. Entre elas, promove a geração de trabalho e renda, que oportuniza condições das 
famílias se manterem no campo; favorece a promoção da segurança alimentar, tanto das famílias 
quanto daqueles que adquirem seus produtos; e fortalece a sustentação da rede social no meio rural. 
Ademais, oportuniza a preservação dos recursos naturais, decorridos da utilização eficiente dos 
recursos disponíveis (CAZELLA; BONNAL; MALUF 2009)

Segundo o Censo Agropecuário 2017, o Brasil conta com 5.072.152 propriedades rurais, 
em uma área total de 350.253.329 hectares, ocupando cerca de 15.036.978 pessoas. No estado de 
Mato Grosso do Sul - MS, são cerca de 70.710 propriedades, em uma área total de 29.159.983 
hectares, com 251.759 pessoas no campo (IBGE, 2018).

 Neste universo, segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário – SEAD (2018), a agricultura familiar no Brasil é a oitava maior produtora de alimentos do 
mundo. Com um faturamento anual de US$ 55,2 bilhões, caso o país tivesse somente a produção 
familiar, ainda assim estaria entre os dez maiores produtores mundiais de alimentos. Os produtos 
familiares são responsáveis por 70% do feijão, 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 
38% do café e 28% do trigo, além de ser responsável por 60% da produção leiteira, 59% do 
rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos.

Diante de tamanha expressividade, a agricultura familiar, além de historicamente 
considerada como uma importante forma de absorção de emprego e produção de alimentos, 
voltados principalmente para o consumo interno no Brasil, deve também ser considerada como 
uma forte aliada para o desenvolvimento econômico rural. Isto, porque diminui o êxodo do campo, 
melhora a renda das famílias e diversifica a produção agropecuária, contribuindo com a geração de 
riqueza do país (GUILHOTO et al. 2007).      

Neste sentido, a discussão sobre a importância e o papel da agricultura familiar no 
desenvolvimento rural brasileiro vem ganhando força nas últimas décadas, estimulada pelo 
debate sobre desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda, segurança alimentar e 
desenvolvimento local. A elevação do número de agricultores assentados pela reforma agrária e a 
criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, refletem e 
alimentam este debate na sociedade (FAO/INCRA, 2000).    

Em concordância, Kesseler et al. (2013), afirmam que o governo brasileiro expressa uma 
grande preocupação com a agricultura familiar e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
no campo. Como consequência, diversas políticas públicas surgiram, entre elas, o PRONAF e o 
Programa Mais Alimentos, além de incentivos fiscais e outras ações de apoio ao campo. 
Entre estas ações, destacam-se os programas de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, 
que desempenham papel fundamental no diálogo entre centros de pesquisa e o mundo rural e 
contribuem ativamente nos processos de desenvolvimento rural local (LIMA et al. 2003). 

Presente no campo brasileiro desde 1940, presencia-se na atualidade uma transformação 
dos princípios e objetivos da extensão rural. Reconhecida como política nacional, configura-se 
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como uma forma de sanar possíveis entraves vividos no meio rural e assim promover meios que 
contribuam e fortaleçam o desenvolvimento no campo (BROSLER, 2010).

Neste âmbito, existem 204 assentamentos rurais no Estado de MS, contemplando 27.764 
famílias, em uma área correspondente a aproximadamente 716.212 hectares. Dentre eles, tem-se 
o Assentamento Barra Nova, foco do estudo, que conta com 265 famílias assentadas (INCRA, 
2017). Devido às demandas locais percebidas pela Superintendência Regional do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, realizou-se neste assentamento, um programa de 
prestação de serviço de ATER, desenvolvido entre os anos de 2013 e 2015, com o intuito de 
auxiliar a superar as principais dificuldades das famílias. Foram oferecidos cursos de capacitação e 
assessorias, promoveram-se reuniões e oficinas, ministraram-se cursos de capacitação sobre saúde, 
meio ambiente, produção e comercialização, administração rural, entre outras ações de assessoria 
rural (INCRA, 2013). 

As ações realizadas em projetos de extensão rural, são forte aliadas no desenvolvimento 
rural familiar, pois levam conhecimentos úteis ao agricultor, que aprimora suas formas de trabalho, 
diversifica sua renda e melhora sua qualidade de vida, alcançando um modelo de produção sustentável 
(VIEIRA; BERNARDO; LOURENZANI, 2015). No caso específico de assentamentos, tais 
serviços cumprem com o mesmo propósito, pois, entre outros ganhos, tornam-se muitas vezes, a 
única alternativa deste público em ter acesso aos recursos financeiros oriundos de programas do 
governo (ROS; PICCIN, 2015). 

Para Silva (2008), dada a realização de uma política pública sobre uma população, é 
necessário avaliar o desempenho da ação ocorrida, visando entender os reais impactos ocorridos 
sobre aqueles que a receberam. Diversos são os métodos possíveis, que vão depender dos aspectos 
que se desejam enfatizar na avaliação, que pode ocorrer antes, durante ou depois da execução dos 
serviços prestados.

Neste sentido, surge o seguinte questionamento: dada a realização de uma ação de assistência 
técnica e extensão rural realizada em um assentamento, quais melhorias nas condições sociais e 
econômicas podem ser observadas nas famílias? Com o intuito de responder este questionamento 
realizou-se este trabalho. Espera-se com o mesmo, auxiliar na compreensão das reais mudanças 
percebidas por esta população após o encerramento das ações de extensão. Desse modo, o 
objetivo deste trabalho foi analisar a efetividade de uma ação de extensão rural realizada com 
um grupo de famílias em um assentamento do Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto, fez-se 
uma caracterização das famílias assentadas, juntamente a uma análise das alterações ocorridas nos 
fatores sociais e econômicos, que influenciam no desenvolvimento deste local.

O trabalho estrutura-se em cinco seções, incluindo esta introdução. Na segunda parte se 
apresenta a revisão bibliográfica, destacando-se conceitos como políticas públicas, agricultura 
familiar e desenvolvimento local. Na terceira, apresentam-se os procedimentos metodológicos 
seguidos na pesquisa. Na quarta, destacam-se os resultados e sua discussão. Por fim, apresentam-se 
as considerações finais e as referências que embasaram o estudo.
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 Agricultura familiar, políticas públicas e desenvolvimento local

A definição de agricultura familiar é ampla e se associa com diversos fatores, entre eles, 
trabalho, terra e família. Pode ser entendida como um conjunto de valores que possibilitam a luta 
contra a pobreza, melhorias nas condições de vida e a promoção do desenvolvimento sustentável. 
Além disto, prioriza o desenvolvimento e o poder local com a participação da comunidade, onde 
a administração, a propriedade e a maior parte do trabalho são desenvolvidos por pessoas que 
mantém laços de sangue ou de matrimônio entre si (ABRAMOVAY, 2008).

Para Moreira e Souza (2018), a agricultura familiar, além de promover a qualidade alimentar 
de uma população, deve ser entendida como uma estratégia de geração de riqueza e valores 
culturais, favorecendo o desenvolvimento social e econômico não apenas do campo, mas de toda a 
economia de um país. A existência do cooperativismo favorece este setor, pois apoia os produtores 
em suas atividades agrícolas, agregando valor a sua produção e melhorando sua renda, que como 
consequência, movimenta a economia da comunidade e da sociedade como um todo.

A agricultura familiar brasileira tem como característica principal a união entre a unidade 
de produção e a família. Deste setor, sobrevivem milhares de pessoas, com pouca produção 
mecanizada e uma variedade de gêneros alimentícios, oportunizando alimentos de qualidade e em 
tempo hábil para o consumidor. Além disso, gera empregos no campo e interfere no comércio da 
cidade e na indústria, além de possibilitar uma ampla variedade de alimentos para a população em 
geral (BELTRAME; PEREIRA, 2017). 

Neste sentido, a reforma agrária ao longo dos anos vem assumindo uma posição de destaque 
em diversos aspectos relacionados a agricultura familiar. Entre eles, destaca-se sua influência nas 
atividades políticas, programas governamentais, e processos sociais, apresentando-se como um 
excelente recurso favorecedor do desenvolvimento de pequenos produtores e trabalhadores do 
meio rural (CARVALHO et al. 2009).

Para os autores, os fatores propulsores para o desenvolvimento do meio rural gerado pela 
reforma agrária, estão relacionados ao fato de a terra não ser somente um recurso produtivo, 
mas também, uma fonte de riqueza, prestígio e poder, resultando no aumento do poder político 
e na inclusão social de muitas famílias rurais. Além disso, a distribuição da terra se converte em 
transformações econômicas, políticas e sociais nos locais, gerando desenvolvimento para os 
municípios e regiões vizinhas.

Como resultado da reforma agrária, tem-se os assentamentos rurais, que tratam-se de 
conjuntos de unidades agrícolas independentes entre si, instalados pelo INCRA onde anteriormente, 
existia um imóvel rural que pertencia a um único proprietário. Cada uma das unidades, denominadas 
de lotes ou parcelas, é destinada a uma família sem condições econômicas para adquirir e manter 
uma propriedade rural por outras vias, que se compromete a morar no lote e explorá-lo para seu 
sustento, utilizando exclusivamente mão de obra familiar (INCRA, 2017).

Para que um assentamento rural se consolide, são necessárias as etapas de criação, instalação 
e estruturação. A criação é feita por meio de publicação de portaria no Diário Oficial da União 
- DOU, constando a área do imóvel, a capacidade estimada de famílias e o nome do projeto de 
assentamento. Após, inicia-se a instalação das famílias com a concessão dos primeiros créditos, 
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seguido da estruturação, compreendendo investimento na infraestrutura dos lotes, como estradas, 
construções, eletrificação e abastecimento (INCRA, 2017).

A consolidação de assentamentos rurais favorece a agricultura familiar em diversos aspectos. 
Entre eles, oportuniza a produção de alimentos básicos, a geração de trabalho e renda, o combate 
a fome e a miséria, a redução do êxodo rural e a diversificação do comércio e dos serviços no meio 
rural, oportunizando dessa forma, o desenvolvimento territorial rural (INCRA, 2019).

Dessa forma, os assentamentos podem ser considerados como interessantes alternativas 
para a promoção do desenvolvimento social e econômico para famílias de baixa renda, porque 
favorecerem a produção, oportunizam condições dignas de vida, e geram distribuição de renda. 
No entanto, para cumprirem com tais objetivos, necessitam de fornecimento de crédito, assistência 
técnica, e infraestrutura física, econômica e social, proporcionadas por meio da consolidação de 
políticas públicas (MOREIRA, 2014; TAVARES et al. 2019).

Políticas públicas, segundo Fernandes (2015), referem-se a projetos, ações, intervenções 
ou programas orientados para uma determinada população. Estas, podem ser elaboradas tanto 
pelo governo, quanto de forma conjunta com organizações civis, no intuito de modificar espaços 
e territórios, e garantir o alcance de seu principal objetivo, que é gerar o desenvolvimento de uma 
determinada região ou comunidade específica.

 Dentre tais programas, destacam-se os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - 
ATER, que possuem fundamental importância no processo do desenvolvimento rural, por meio 
da transferência de novas tecnologias, pesquisas e conhecimento ao seu público. Neste sentido, 
tornam-se fatores determinantes para o desenvolvimento da agricultura familiar (PEIXOTO, 2008; 
VIEIRA; BERNARDO; LOURENZANI, 2015). 

Os serviços de extensão rural associam-se historicamente a importantes mudanças nos 
modos de produção agropecuários, promovendo o desenvolvimento rural por meio da intervenção 
e orientação de programas específicos destinados a melhoria das condições de vida do campo. 
Iniciando-se no Brasil no final da década de 1940, sempre foram direcionadas pela ideia de que 
o incremento de técnicas modernas de produção causariam melhorias nas condições de vida das 
pessoas assistidas pelas ações (FERREIRA; TORRES, 2016; PIRES, 2003).

Tal fato, foi constatado por Sangalli, Schlindwein e Sturza (2017), quando observaram a 
necessidade dos assentamentos do Estado de MS, em receberem ações de assistência técnica e 
extensão rural. Para os autores, tais programas devem capacitar os produtores e propor alternativas 
economicamente viáveis, conforme as características locais, para que se promova o desenvolvimento 
local rural.

Visando estudar as principais atividades produtivas realizadas para a geração de renda 
de produtores da agricultura familiar do Estado de MS, Nascimento et al. (2016), identificaram 
que a maioria das famílias agrega valor à sua renda de forma artesanal e na produção para 
autoconsumo. Porém, o escoamento e a comercialização da produção são os principais entraves 
para o desenvolvimento deste setor. Neste sentido, destacam a necessidade de criação de políticas 
públicas, que fomentem e orientem esta população, e assim, seja oportunizado o desenvolvimento 
local neste meio.
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Mattei (2014), em seu estudo sobre o papel da agricultura familiar na produção agropecuária 
brasileira, destacou que esta, possui papel crucial na produção de alimentos básicos, na geração de 
emprego e renda, e na preservação de ambientes naturais. Neste sentido, este setor começou a 
desenvolver-se somente quando as famílias adquiriram o auxílio referente ao PRONAF e outras 
políticas advindas do governo.

Em seus estudos, Oliveira (2014), destaca que os assentamentos são importantes meios de 
geração de emprego e renda no campo, e determinam um modelo de desenvolvimento agrícola 
mais igualitário no Brasil. Para tanto, necessitam de políticas de créditos apropriadas, assistência 
técnica e meios que oportunizem e melhorem a comercialização dos produtos, fator indispensável 
na agregação e geração de renda.

Simonato et al. (2014), afirmam que os assentamentos são espaços que proporcionam aos 
trabalhadores rurais, a igualdade social, a melhoria nas condições econômicas e a qualidade de vida. 
Como meios para a melhoria das condições no meio rural, destacam o papel das políticas públicas, 
com destaque ao PRONAF, que diminuem os entraves do campo e favorecem a qualidade de vida 
e o desenvolvimento rural.

No intuito de analisar a influência de programas de ATER junto a produtores familiares de 
Pontalinda – SP, Ferreira e Torres (2016), identificaram diversas mudanças nesta população após 
a conclusão das ações. Entre elas, destacaram, o aumento de renda, o fortalecimento do trabalho 
em grupo, a valorização dos produtos agrícolas, e a diversificação de acessos a comercialização da 
produção.

Moreno (2018), avaliou as mudanças advindas do PRONAF em um grupo de famílias 
assentadas no Estado de MS. Seus resultados apontaram que a melhoria das condições de vida 
das famílias depende de políticas públicas, tendo destaque a extensão rural, pois a partir delas é 
possível proporcionar a estas pessoas a resolução de problemas, o acesso a programas sociais, 
novas alternativas de renda, entre outros fatores, que influenciam no desenvolvimento destas 
comunidades.

Moreira (2014), enfatizou a necessidade de atuação do Estado com assistência técnica para 
a população assentada, para que os mesmos obtenham conhecimento de programas e melhorem a 
governança de suas propriedades. Em concordância, Sangalli (2013), afirma que serviços de ATER 
contribuem para o desenvolvimento econômico dos assentamentos, por meio de capacitações, 
tecnologias e geração de renda, proporcionando assim, o desenvolvimento local rural.

Metodologia

O estudo abrange a área do Assentamento Barra Nova, localizado no município de 
Sidrolândia, no Estado de Mato Grosso do Sul. Com uma população estimada em 56.081 habitantes 
e com PIB per capita igual a R$ 28.426,58, o município em questão possui 23 assentamentos rurais, 
totalizando 4002 famílias assentadas (IBGE, 2018; INCRA, 2017).

O assentamento em questão localiza-se nas coordenadas geográficas de latitude 20°55’55” 
Sul, longitude 54°57’39” Oeste e altitude de 484 m. Possui uma área de 3,94 mil hectares, conta 
com 263 famílias assentadas e foi criado pelo INCRA, por meio da portaria n° 41, em 27 de 
dezembro de 2005 (INCRA, 2017).
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O estudo refere-se a uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, com a utilização 
de dados primários cedidos pelo INCRA, e obtidos a partir de questionários aplicados às famílias 
do assentamento Barra Nova, nos anos de 2013 a 2015. Isto, para atender a uma Chamada Pública 
realizada pelo INCRA, intitulada: INCRA/SR (16), Nº 01/2013. Esta Chamada Pública teve 
como objetivo a execução de um programa de ATER que visava apoiar o pequeno produtor no 
planejamento e na implantação de projetos de desenvolvimento local. Realizada a chamada pública, 
a empresa de extensão vencedora iniciou suas atividades e aplicou questionários aos assentados em 
2013, 2014 e 2015. No ano de 2013, aplicaram-se 196 questionários, no ano de 2014, 185 e no ano 
de 2015, um total de 178 questionários foram aplicados.

Neste estudo utilizou-se os dados obtidos a partir dos questionários aplicados pela empresa 
nos anos de 2013 e 2015, ou seja, antes da realização da ação e após a conclusão das atividades. Os 
mesmos foram tratados estatisticamente a partir da utilização do software STATA e posteriormente 
fez-se uma análise dos resultados em termos comparativos. Desse modo, foi possível identificar 
as mudanças ocorridas e sentidas pelas famílias assistidas e assim, cumprir com o propósito do 
trabalho.

Resultados e discussão

Os resultados estão organizados em três seções. Na primeira faz-se uma análise sócio 
demográfica da população, demonstrando fatores como idade, escolaridade, entre outros. Na 
segunda, são descritas algumas características do assentamento, como acesso aos lotes, equipamentos, 
construções, entre outras. Na terceira, fatores como renda e produção são apresentados.

Análise sócio demográfica do assentamento Barra Nova

Para a análise sócio demográfica foram utilizados os dados referentes ao ano de 2015. Com 
relação a naturalidade dos produtores, no que se refere aos titulares principais (responsáveis pelos 
lotes), verificou-se que a grande maioria, cerca de 65,8% da população, são naturais do Estado de 
MS, 10,4% de São Paulo e 7,8% do Paraná. Os restantes 16% são oriundos de outros nove estados, 
como Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas 
e Sergipe. 

No tocante a composição e gênero dos responsáveis pelas propriedades, verificou-se que 
51% das famílias são chefiadas por duas pessoas e 49% apenas por uma pessoa, totalizando 96 
famílias. Neste caso, em relação as famílias com apenas um titular como responsável, verificou-se 
que 53% (51 lotes) são chefiadas por homens e 47% (45 lotes) são chefiadas por mulheres. Tal 
informação possui considerável relevância, pois demonstra que nos lotes onde há a presença de 
somente um titular como responsável, quase metade deles são ocupados pelas mulheres. 
 

Neste sentido, a FAO (2014, p. 1), destaca que “as mulheres do campo e indígenas têm um 
papel importante na transformação do atual sistema alimentar, contribuindo para o acesso e controle 
equitativo sobre a terra, a água, as sementes, a pesca e a biodiversidade agrícola dos que produzem 
alimentos”. Dessa forma, considera-se que este resultado influencia no desenvolvimento social e 
econômico da população assentada e contribui para o empoderamento da mulher no campo.
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Com relação a composição das famílias, observou-se que grande parte, cerca de 37,1%, 
são compostas por duas pessoas, seguidas das compostas por apenas uma pessoa, com 21,9% do 
total. Ademais, verificou-se que 89,9% das famílias são compostas por até quatro pessoas. Tal fato, 
complementa-se pela quantidade de dependentes que residem com os proprietários. Verificou-se 
que somente 54% das famílias possuem dependentes e destes, a maior parte possui somente um.

Em relação à idade, observou-se que 32,3% de toda a população assentada, são jovens de 
até 20 anos, e 13,4% são idosos. Destaca-se que mais da metade da população, cerca de 54,3%, 
concentram-se na fase adulta, entre 21 a 60 anos. Tal resultado, pode contribuir com o fortalecimento 
de fatores como produção e renda dos lotes e leva a constatação da necessidade de estratégias de 
fixação destas pessoas ao campo. Ademais, observou-se que grande parte dos dependentes, cerca 
de 43%, tinham entre 11 a 20 anos, o que mais uma vez remete a criação de mecanismos de 
desenvolvimento social, fixação e continuidade das atividades agrícolas por parte desta população.

Resultados semelhantes foram verificados por Camargo (2017), quando diagnosticou que 
a maioria da população dos assentados eram jovens entre 11 e 20 anos de idade e os responsáveis 
pelas propriedades concentravam-se acima dos 50 anos. Dessa forma, a autora alerta sobre a 
necessidade de programas que incentivem a permanência da população mais jovem no meio rural 
e a necessidade de se trabalhar a questão da sucessão familiar nas propriedades.

Outra variável de análise é o nível de escolaridade dos responsáveis pelas propriedades. 
Observou-se que, praticamente 40% deles possuem do 1° ao 4° ano, seguido do 5° ao 9° ano do 
ensino fundamental. Ainda, destaca-se que, praticamente 66% dos titulares principais apresentam 
instrução entre o 1° e o 9° ano do ensino fundamental, 4% cursam ou concluíram o ensino superior 
e 8% não são alfabetizados.        

Comparando-se o gênero e escolaridade dos responsáveis pelas propriedades, conforme 
Tabela 1, constata-se que as mulheres apresentaram maior grau de instrução que os homens. 
Verifica-se menor número quanto a não alfabetização e maior valor quanto ao ensino médio 
completo, superior completo e pós graduação completa, sendo uma mulher, a única moradora do 
assentamento a possuir tal título.

Tabela 1 – Nível de escolaridade em relação ao gênero dos titulares principais do Assentamento Barra Nova, em 

Mato Grosso do Sul, no ano de 2015, em valores absolutos

Nível de escolaridade Feminino Masculino Total
Não alfabetizado 4 10 14

1° ao 4° do Ens. Fund. 23 48 71
5° ao 9° do Ens. Fund. 24 22 46
Fundamental Completo 0 5 5

Ensino Médio incompleto 6 10 16
Médio completo 12 6 18

Superior incompleto 1 1 2
Superior completo 4 1 5

Pós-graduação completa 1 0 1
Total 75 103 178

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
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Conforme verificado, destaca-se a necessidade de melhoria da escolaridade dos agricultores, 
pois, tal fator possui influência significativa nas atividades de gestão e sucesso das propriedades 
rurais. Ademais, visto que a maioria da população trata-se de jovens, este fator pode influenciar 
na continuidade da atividade agrícola, pois, conforme aponta Sangalli (2013), é possível que esses 
jovens saiam do assentamento, para continuar estudando e buscarem um futuro melhor.

Em consonância a estes dados, destaca-se o estudo de Moreira (2014), que verificou que 
63,3% dos proprietários responsáveis pelos lotes no assentamento em que analisou, não possuíam 
ensino fundamental completo e 10% eram analfabetos. Para o autor, tal constatação é preocupante, 
pois pode comprometer as atividades de gerenciamento das propriedades e consequentemente o 
sucesso e continuidade das atividades agrícolas.

Encerrando-se a etapa de caracterização das famílias, parte-se agora para a descrição dos 
resultados relacionados as características do assentamento e de produção e renda das famílias. Nestas 
seções, serão demonstrados e comparados os resultados advindos da análise dos questionários de 
2013 e 2015, antes e após a execução da ação de ATER, conforme proposto pela pesquisa.

Características dos lotes, equipamentos e benfeitorias no Assentamento Barra 
Nova

Uma característica crucial para a sobrevivência do assentamento, são as vias de acesso aos 
lotes que, conforme apontado por 85% das famílias, em 2013 eram estradas de terra (ou chão 
batido), índice que aumentou para 90,4% em 2015. Já para as estradas cascalhadas, constatou-se 
que os índices diminuíram nos períodos analisados, passando de 15% em 2013 para 9,6% em 2015. 

Neste sentido, verifica-se que as condições das vias de acesso às propriedades na maior 
parte do ano, foram consideradas ruins pelos produtores, índice que aumentou de 2013 para 2015, 
enquanto os valores correspondentes às condições regulares e boas diminuíram. Tal fator, é crucial 
para escoamento da produção, deslocamento dos moradores para hospitais, escolas e universidades, 
entre outros fatores, que implicam na qualidade de vida das famílias e no sucesso das propriedades.

Outra variável avaliada foi o tamanho médio das casas, que apresentou crescimento ao 
longo do período analisado, passando de uma média de 58,4 m² em 2013, para 72 m² em 2015. 
Neste quesito, quando questionados sobre a satisfação com suas moradias, o nível de satisfação 
melhorou ao longo dos anos analisados. O índice de muito satisfeito passou de 10,7% para 12,9% 
e o de muito insatisfeito diminuiu de 7,1% para 1,7%, entre 2013 e 2015.  

Com relação aos bens produtivos, conforme visto na Tabela 2, verificou-se que os mesmos 
aumentaram em quantidade entre os períodos analisados, passando de 445 em 2013 para 1130 em 
2015, resultando em um aumento de 154%. Em 2013, 90,8% das famílias declaram possuir algum 
bem produtivo, índice que alcançou 100% em 2015, fazendo com que todos os lotes possuíssem 
algum equipamento ou maquinário.

O equipamento com maior quantidade no assentamento, em 2015, foi o resfriador de leite, 
com 197 unidades, diferente de 2013, quando apresentava 14 unidades. A quantidade de lotes 
utilizando tal equipamento, passou de 13 para 132 entre os períodos estudados. Tal informação, 
demonstra que, em 2015, 74% das famílias realizavam a atividade de produção de leite e ainda, 
confirma que algumas propriedades possuíam mais de um resfriador.
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Tabela 2 – Total de bens produtivos presentes no Assentamento Barra Nova, em Mato Grosso do Sul, nos anos de 

2013 e 2015

Bens produtivos
2013 2015

Total Lotes Total Lotes
Resfriador de leite 14 13 197 132

Bomba costal 152 149 152 141
Trator 3 3 136 136

Matraca 128 126 127 121
Arado/Grade 4 4 123 121

Brete 28 28 84 84
Triturador 13 13 59 59

Carroça ou carro-de-boi 40 40 48 45
Caminhonete 13 13 40 40

Motossera 17 17 37 37
Roçadeira 8 8 35 35

Arado tração animal 25 25 33 32
Caminhão 0 0 24 24

Calcariadora 0 0 13 13
Plantadeira/Adubadeira 0 0 10 10

Pulverizador 0 0 10 10
Outros 0 0 2 2
Total 445  1130  

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Ademais, observou-se que o equipamento em destaque de crescimento após o encerramento 
das ações de extensão foi o trator, que em 2013 estava presente em três lotes, passando para 136 
em 2015, com um equipamento por propriedade em ambos os períodos. Destaca-se que nenhuma 
família possuía bens como caminhão, calcariadora, plantadeira/adubadeira e pulverizador em 2013, 
fato alterado em 2015. 

Como observado, verificou-se um salto significativo na quantidade de máquinas e 
equipamentos presentes em todas as propriedades do assentamento. Dessa forma, conclui-se 
que os produtores apresentaram maior disponibilidade de recursos produtivos após a execução 
das ações de extensão. Fato este, que favorece melhorias nos processos produtivos, aumento de 
produção e, consequentemente, diversificação e geração de renda.

Em relação as construções realizadas nas propriedades, desconsiderando a residência das 
famílias, observou-se um aumento na quantidade total. De um total de 334 construções em 2013, 
este valor aumentou para 534 no ano de 2015, divididas entre galpão, galinheiro, chiqueiro, entre 
outras realizadas nas propriedades.

 Observou-se crescimento no índice de lotes com construções nos períodos analisados, 
passando de 74,5% para 92,7%. Notou-se que, em 2013, 25,5% (50 lotes) não apresentavam 
nenhuma construção, enquanto em 2015, o índice diminuiu para 7,3%, totalizando 13 lotes.

A Tabela 3 apresenta os valores relacionados aos totais das construções nos anos de 2013 
e 2015, bem como, a quantidade de cada construção por lote. Constata-se, que o maior número 
de construções presentes no assentamento foi o chiqueiro, com uma quantidade de 133 unidades 
em 2015, contra 90 unidades em 2013, passando de 90 para 113 lotes nos períodos analisados. 
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Tabela 3 – Total de construções no Assentamento Barra Nova, em Mato Grosso do Sul, nos anos de 2013 e 2015

Construções
2013 2015

Total Lotes Total Lotes
Chiqueiro 90 90 133 113

Mangueiro/Curral 48 48 120 109
Galinheiro 85 85 116 111

Galpão 69 68 102 101
Represa 19 18 33 31

Outra casa 15 15 23 23
Estabelecimento comercial 2 2 4 4

Espaço para cultos religiosos 4 4 3 3
Outros 2 2 0 -
Total 334  534  

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Com relação ao volume de crescimento das construções realizadas entre 2013 e 2015 
tem-se, como destaque principal, o Mangueiro/Curral, que mesmo ocupando a segunda posição 
de quantidade no assentamento, foi a construção mais realizada. Constatou-se também, que o 
chiqueiro, mesmo representando o maior número de construções existentes no assentamento, 
apresentou um crescimento de 47,8%, ocupando a quinta posição, juntamente com o Galpão.

Em relação a divisão da área produtiva do assentamento, a pastagem ocupou o primeiro 
lugar em ambos os períodos de análise, embora tenha apresentado uma redução de 121 ha de área 
de 2013 para 2015. Em segundo lugar, ficaram as lavouras anuais, entre elas, arroz, feijão, milho, 
que também apresentaram diminuição de 63 ha de área cultivada de 2013 para 2015.

De acordo com os dados, entre os anos de 2013 a 2015, observou-se no assentamento 
um crescimento significativo de culturas como laranja, limão e abacaxi; consórcios entre lavouras 
anuais e permanentes, como banana, café e uva; olerícolas (alface, cenoura, pimenta, etc.) e ainda, 
a produção de mudas. Considera-se assim, um aumento na diversificação das culturas produzidas 
pelas famílias do assentamento.

Em relação a divisão da área produtiva de cada lote, verifica-se na Tabela 4, que as pastagens 
ocuparam as maiores médias de utilização do solo em ambos os períodos, chegando a 8,78 ha por 
lote em 2015. Observou-se ainda, um crescimento das médias de ocupação dos lotes com pomares, 
lavouras permanentes, consórcios entre culturas, olericultura e produção de mudas. 
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Tabela 4 – Divisão da área produtiva das propriedades do Assentamento Barra Nova, em Mato Grosso do Sul, nos 

anos de 2013 e 2015

Uso do solo na proprie-
dade

2013 2015

Lotes Média por lote 
(ha) Lotes Média por lote 

(ha)
Lavouras anuais 84 2,19 88 1,38

Lavoura permanente 38 0,45 6 0,68
Consórcio 40 0,63 23 1,12
Silvicultura 32 1,25 38 1,09
Olerícolas 3 0,47 15 0,60

Pomar caseiro 70 0,46 154 0,75
Pastagem 189 8,63 172 8,78

Produção de Mudas 0 0,00 1 5,40
Outros 7 0,47 11 1,93

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Deste modo, observa-se diversas mudanças em diferentes fatores no assentamento após a 
conclusão das ações. Destaca-se nesta seção, o aumento no tamanho médio das casas das famílias 
e consequentemente, o nível de satisfação com as moradias. Outro fato relevante é o aumento de 
bens produtivos (máquinas e equipamentos) em todos os lotes, com destaque ao trator e resfriador 
de leite que aumentaram em quantidade, além de outros bens como caminhão, calcariadora, 
plantadeira e pulverizador, que não existiam em nenhum lote em 2013, diferentemente de 2015.

Ademais, houve aumento no número de construções realizadas nos lotes, como o 
chiqueiro, o mangueiro e o galpão, o que, em consonância com os bens produtivos, favorece o 
desenvolvimento e a diversificação de atividades produtivas e a geração de renda das famílias. 
Outro destaque, é a diversidade da divisão da área produtiva dos lotes, em evidência, a produção de 
pomar caseiro e olerículas que aumentaram, ao mesmo passo em que lavouras tradicionais, como 
pastagens, diminuíram. 

Essas mudanças ocorridas certamente afetam a produção e a rendas das famílias. Variáveis 
essas que serão analisadas a seguir.

Caracterização da produção e renda das famílias

Em relação a composição da renda, destaca-se que mais da metade das famílias apresentaram 
duas fontes de renda em 2015. A quantidade de famílias com três fontes, passou de 16% para 33,1% 
entre 2013 e 2015, enquanto as famílias que obtinham renda somente com uma fonte, diminuíram 
de 36,1% para 8,4% entre os períodos. Constata-se assim, um aumento na quantidade de fontes de 
renda da população do assentamento no período de análise.

Em relação as formas de geração de renda utilizadas pelas famílias, observaram-se 
mudanças significativas entre os períodos analisados, conforme Figura 1. Em 2013, a principal 
renda das famílias (48% dos lotes), eram os programas assistenciais do governo (por exemplo, o 
bolsa família), que de 94 famílias em 2013 diminuiu para 75 em 2015. Em 2015, constatou-se que 
a principal forma de geração de renda do assentamento foi a venda de produtos do lote, enquanto 
os programas sociais alcançaram a segunda posição.
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Figura 1: Fontes de renda das famílias do Assentamento Barra Nova, em Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2013 

e 2015.

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Ademais, conforme observado na Figura 1, constata-se uma diminuição do percentual 
de famílias em atividades como serviços na cidade, trabalho em outras propriedades e trabalhos 
esporádicos (bicos). Assim, observa-se que as famílias, além de diversificaram suas rendas, 
aumentaram suas ocupações no assentamento entre os períodos analisados.

Com relação as rendas mensais totais das famílias, verificou-se que a renda média mensal 
em 2013 era de R$ 917,70 por família, passando para 1.769,03 em 2015. Porém, observou-se grande 
variação de valores de renda entre a população, sendo que em 2013, a menor renda foi de R$ 70,00 
(três famílias), passando para R$ 228,00 em 2015. Quanto aos maiores valores, em 2013 constatou-
se o valor de R$ 3.490,00 (uma família), passando para R$ 8.130,00 em 2015, com uma única família 
com esta renda.

A Figura 2 apresenta o percentual de famílias presentes nas diversas escalas de renda entre 
os anos de 2013 e 2015. Constatou-se grande diminuição de quantidade de famílias que recebiam 
até R$ 500,00 por mês, passando de 50 para 9 famílias entre os períodos de análise.

Figura 2: Percentual das famílias presentes nas diferentes escalas de renda no Assentamento Barra Nova, em  

Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2013 e 2015.

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
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Destaca-se ainda, a diminuição do número de famílias com faixa de renda entre R$ 501,00 a 
R$ 1.500,00, sendo que em 2013, 70 famílias encontravam-se nesta faixa, passando para 35 famílias 
em 2015. Constatou-se o aumento no número de famílias entre todas as faixas renda a partir de R$ 
1.501,00, com destaque às rendas a partir de R$ 2.501,00 que em 2013 alcançavam somente duas 
famílias, aumentando para 33 famílias em 2015.

Quanto às ocupações dos moradores, verificou-se um aumento do número de mulheres 
nas atividades de venda de produtos no lote (177,3%), serviços no lote ou no assentamento (50%), 
trabalho em outras propriedades (80%) e, outras funções (22,2%). Quanto aos homens, constatou-
se aumento de número de ocupantes nas atividades de venda de produtos no lote (197,3%), 
aposentadoria e pensões (18,7%), e programas assistenciais (25%). Dessa forma, considerando 
atividades laborais, excluindo-se assim, rendas advindas de programas, aposentadorias e pensões, 
identificou-se aumento de ocupação das mulheres em quatro funções, enquanto para os homens, 
somente em uma função.

Quanto ao nível de ocupação das pessoas com atividades laborais desenvolvidas no 
assentamento, comparando-se com aquelas realizadas fora e excluindo fontes de renda como, 
aposentadoria e pensões, programas assistenciais, trabalhos esporádicos e outras, constatou-se 
aumento de pessoas ocupadas no assentamento (154,8%), ao mesmo tempo em que ocorreram 
diminuições de pessoas ocupadas fora, com uma queda de 27,1%. Desse modo, considera-se que a 
ação de extensão realizada, as famílias estão se fixando mais no assentamento.

Neste quesito, considerando o gênero dos moradores, verifica-se com a Figura 4, um 
aumento de ocupação interna ao assentamento tanto para homens quanto para mulheres. O 
número de homens desenvolvendo atividades no assentamento aumentou em 153,2% enquanto 
para as mulheres, este aumento chegou a 157,7%.  

Figura 4: Número de pessoas com ocupações internas e externas em relação ao gênero no Assentamento Barra 

Nova, em Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2013 e 2015.

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
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Constata-se ainda, queda no percentual de homens trabalhando fora do assentamento 
(41,7% a menos) e aumento da ocupação das mulheres com atividades dentro do assentamento. 
Embora haja um pequeno aumento de mulheres (2 pessoas) trabalhando fora do assentamento, 
o crescimento com ocupações internas é maior. Tal resultado, vai de encontro com o anterior, 
demonstrando uma relação entre condições de trabalho, diversificação de renda, diminuição de 
trabalho fora do assentamento e consequentemente fixação das pessoas em seus lotes. 

Outra variável de análise foi o autoconsumo, isto é, os produtos alimentícios produzidos nas 
propriedades para o consumo dos moradores. Constata-se, como visto na Figura 5, que as famílias 
produziram diversos alimentos, tomando destaque as frutas, aves e mandioca. Tal resultado, vai de 
encontro com o já mencionado em relação a diversificação da área produtiva dos lotes.

Figura 5: Produtos alimentícios produzidos para autoconsumo nas propriedades do Assentamento Barra Nova, em 

Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2013 e 2015.

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Em 2013, o produto mais cultivado nas propriedades para autoconsumo foi a mandioca, 
que passou a ocupar a terceira posição em 2015. Mesmo assim, verificou-se aumento no seu 
volume produzido, alcançando praticamente 85% dos lotes em 2015. Os produtos com maiores 
aumentos de cultivo/criação para autoconsumo das famílias entre 2013 e 2015 foram as frutas, as 
aves, a mandioca, a carne bovina e outros itens (não descritos nos questionários). Quanto aos que 
diminuíram, destacam-se o cultivo com hortaliças, milho, feijão e arroz.

Apesar da existência de produção para autoconsumo dos moradores do assentamento, 
como visto na Figura 6, a maior parte dos alimentos consumidos pelas famílias ainda é adquirida 
fora do assentamento, e poucas coisas são produzidas nos lotes. Mesmo com uma diminuição de 
85,7% para 79,2%, este índice ainda se destacou em 2015.

Observa-se, que o índice relacionado a maior parte dos alimentos produzidos no lote 
apresentou crescimento entre os anos de 2013 a 2015, em contraposição aos totalmente adquiridos 
fora, que apresentaram declínio. Mesmo com este resultado, que favorece a promoção da segurança 
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alimentar, constatou-se que as famílias ainda dependem muito do comércio externo, pois, nenhum 
lote produziu todos os alimentos consumidos pelas famílias nos dois períodos de análise.

Figura 6: Origem dos alimentos consumidos pelas famílias do Assentamento Barra Nova, em Mato Grosso do Sul, 

entre os anos de 2013 e 2015.

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Resultados semelhantes foram constatados por Moreno (2018), que diagnosticou um 
aumento do número de produtos produzidos nos lotes para autoconsumo, com destaque para 
mandioca, frutas e aves. Porém, mesmo com o resultado apontando melhoria na segurança 
alimentar dos produtores, observou que a maior parte dos alimentos consumidos pelos moradores 
eram adquiridos fora do assentamento.

Quanto aos produtos destinados a comercialização, aqueles que apresentaram crescimento 
em número de propriedades estão descritos na Figura 7. 

Figura 7: Produtos comercializados que apresentaram crescimento em termos de propriedades no Assentamento 

Barra Nova, em Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2013 e 2015.

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
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De acordo com a Figura 7, em 2015, 116 famílias comercializavam aves, ocupando a primeira 
posição daquele ano, diferentemente de 2013, onde o leite e seus derivados eram os produtos mais 
comercializados pelas famílias do assentamento. Verificou-se ainda que nenhum lote comercializava 
produtos como soja e ovinos em 2013, quadro alterado em 2015. Quanto ao nível de crescimento, 
o maior aumento foi para os ovos comercializados pelas família.

Quanto aos produtos que não se alteraram tem-se as mudas e os doces e compotas, com uma 
família comercializando estes itens nos dois períodos. Quanto aos que apresentaram decréscimo, 
tem-se o Café, o Urucum e o Artesanato, todos comercializados cada um por uma família em 2013 
que deixaram de ser comercializados em 2015. 

Dessa forma, verifica-se alterações entre os períodos analisados quanto aos produtos 
comercializados. Observou-se aumento significativo na comercialização de aves, ovos, leite 
e derivados e suínos. Tal resultado vai de encontro com os já mencionados, relacionados a 
diversificação da área produtiva e geração de renda, levando a constatação de que as famílias estão 
produzindo e comercializando mais produtos, favorecendo ainda, a utilização da terra e a fixação 
no campo.

No tocante a forma de comercialização da produção, nota-se na Figura 8, que a principal 
modalidade utilizada pelos agricultores nos dois períodos foi a venda direta, ou seja, a venda de casa 
em casa, embora, tenha apresentado uma queda de 5% de número de famílias. A comercialização para 
Agroindústrias, Atravessadores, Feiras e Outras (não especificada no questionário) apresentaram 
crescimento em percentual de famílias.

Figura 8: Formas de comercialização da produção utilizadas pelas famílias do Assentamento Barra Nova, em Mato 

Grosso do Sul, entre os anos de 2013 e 2015.

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota-se que a presença dos produtos do assentamento em entidades públicas (não 
explicitadas nos questionários) ainda é muito pequena e diminuiu entre 2013 e 2015. Da mesma 
forma, as feiras e os supermercados ainda são pouco acessíveis aos produtores para a comercialização 
de sua produção. Verificou-se que os atravessadores (comerciantes que revendem os produtos dos 
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assentados) ocupam o terceiro lugar nos canais de venda, fator necessário para muitos produtores 
devido ao baixo alcance de pontos como supermercados e feiras.

Neste quesito, estudos realizados em outros assentamentos no Estado de Mato Grosso 
do Sul apresentaram resultados semelhantes. Dentre eles, destacam-se Moreira (2014) e Moreno 
(2018), em que ambos diagnosticaram que a principal forma de comercialização da produção das 
famílias assentadas é a forma direta ao consumidor final (porta a porta) e poucos possuem acesso 
a outro pontos, como supermercados e feiras. Neste sentido, observa-se a necessidade de criação 
de novas estratégias de comercialização dos produtos do assentamento. 

Considerações finais

O desenvolvimento rural está intimamente relacionado com a melhoria das condições sociais 
e econômicas de uma população. Neste sentido, no que tange a agricultura familiar, destaca-se a 
importância da realização de ações de extensão rural para este grupo, pois, tratam-se de programas 
que visam, entre outros objetivos, proporcionar ao produtor, conhecimentos que influenciem em 
sua forma de trabalho, e consequentemente, reflitam em melhorias de rendas e qualidade de vida.

Neste sentido, buscou-se neste trabalho, avaliar a efetividade da execução de uma ação 
de extensão rural realizada em um assentamento, por meio de uma análise demográfica da 
população e da observação das principais mudanças ocorridas nas famílias, nos quesitos sociais 
e econômicos. Para tanto, analisaram-se questionários aplicados antes e após a realização das 
atividades, e observaram-se diversas alterações nos fatores relacionados a renda e produção, que 
consequentemente impactam no alcance do desenvolvimento rural.

Verificou-se que praticamente metade das famílias assentadas são chefiadas por somente 
uma pessoa e que as mulheres ocupam esta posição em quase metade dos lotes. Quanto ao tamanho 
das famílias, notou-se que na maioria não são muito numerosas, sendo grande parte compostas por 
duas pessoas e praticamente 90% com até quatro pessoas.  

Em relação a idade, observou-se que mais da metade da população, possuem entre 21 a 60 
anos e a maior parte dos dependentes tem entre 11 a 20 anos.  Fato este que reflete a necessidade 
de elaboração de programas de fixação dos jovens no campo, para não comprometer o futuro do 
assentamento. 

Outro dado em destaque é o grau de escolaridade dos agricultores, que na maioria 
apresentam ensino fundamental incompleto, demandando desta forma, ações que favoreçam 
melhorias na instrução dos mesmos. Um fator relevante, é o grau de instrução das mulheres, que é 
maior que dos homens, e ocupam as maiores faixas de ensino médio completo e ensino superior.

Diversas foram as mudanças percebidas pelas famílias após as ações de extensão rural 
desenvolvidas no assentamento. Entre elas, tem-se o aumento da satisfação das famílias com suas 
residências, fato este, refletido pelo aumento significativo do tamanho médio das casas. 

Observou-se aumento significativo na quantidade de máquinas e equipamentos produtivos 
presentes nos lotes, tendo destaque o resfriador de leite e o trator, entre outros. Em consonância, 
verificou-se aumento do número de construções nas parcelas, apresentando destaque o chiqueiro, 
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mangueiro, galinheiro e galpão. Tais resultados, favorecem a diversificação das atividades produtivas 
e o incremento nas fontes de renda das famílias.

Neste quesito, observou-se aumento nas formas de geração das famílias e mudanças na 
composição das mesmas. Em 2013, observou-se que no assentamento a principal geração de renda 
era oriunda de programas assistenciais, fato alterado em 2015, onde, a principal forma de renda 
passou a ser aquela devida a venda de produtos produzidos nos lotes. 

Outro fator de destaque, é o aumento da ocupação das pessoas em atividades nas 
propriedades, com destaque ao aumento de ocupação das mulheres em diversas atividades. Tal 
resultado, aliado a diminuição de ocupações realizadas fora do assentamento, leva a constatação do 
aumento da fixação das pessoas no campo e, caso seja ainda mais intensificado, pode auxiliar no 
sucesso e futuro do assentamento.

Como pontos a serem melhorados, destacam-se as condições das vias de acesso aos lotes, 
que foram consideradas ruins pelos entrevistados; necessidade de intervenções que favoreçam a 
melhoria do grau de instrução da população; criação de estratégias que favoreçam o aumento 
da produção para autoconsumo; elaboração de mecanismos que diversifiquem as formas de 
comercialização dos produtos, para que estes alcancem novos mercados.

Por fim, considera-se que o trabalho cumpriu com seu propósito e como sugestões de 
trabalhos futuros, aconselha-se pesquisas sobre sucessão rural, gestão das propriedades e estudos 
sobre indicadores socioeconômicos, que favoreçam a construção do desenvolvimento rural.
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RESUMO
A elevada destruição ambiental gerada pelas mais variadas atividades antrópicas têm sido apontada e discutida 
tanto por países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos desde as últimas décadas do século XX. Os cenários 
de depleção dos recursos indicam um aprofundamento da crise ambiental derivado da incessante busca pelo 
crescimento econômico, principalmente nos países periféricos que mantém considerável parcela de sua popu-
lação com baixos níveis de demanda, em especial, o consumo de alimentos. A literatura sobre a temática indica 
que a produção de alimentos de origem animal, em especial advindos da indústria pecuária, apresentam impac-
tos diretos na emissão de gases do efeito estufa, empobrecimento dos solos, destruição de florestas, perda de 
biodiversidade, elevada utilização de água, entre outros efeitos deletérios. Alimentar uma crescente população 
global de seres humanos com proteína animal pode aprofundar os efeitos negativos relacionados à mudança 
no uso da terra e as mudanças climáticas. O presente artigo tem por objetivo explorar as principais ideias rela-
cionadas ao movimento pelo ‘decrescimento econômico’ e ao mesmo tempo relacionar à alimentação onívora 
das populações humanas, buscando verificar a viabilidade da adoção de uma alimentação vegana como uma das 
ações para promover a sustentabilidade socioambiental. Muitos estudos demonstram que a substituição de uma 
dieta onívora, baseada no consumo de alimentos de origem animal, por uma dieta vegana baseada somente em 
produtos vegetais poderia beneficiar a saúde humana, reduzir a alocação de terras produtivas, promover melho-
rias ambientais, bem como diminuir gastos com saúde pública. 

Palavras-Chave: Decrescimento Econômico. Alimentação Vegana. Alimentação Onívora. Crise Ambiental. 
Sustentabilidade.

ABSTRACT
The high environmental destruction generated by the most varied anthropic activities has been pointed out and 
discussed both by developed and underdeveloped countries since the last decades of  the twentieth century. Re-
source depletion scenarios indicate a deepening of  the environmental crisis resulting from the incessant search 
for economic growth, especially in the peripheral countries that maintains a considerable portion of  its popu-
lation with low levels of  demand, especially food consumption. The literature on the subject indicates that the 
production of  food of  animal origin, especially from the livestock industry, has a direct impact on the emission 
of  greenhouse gases, soil impoverishment, destruction of  forests, loss of  biodiversity, high water use, among 
other deleterious effects. Feeding a growing global population of  humans with animal protein can deepen the 
negative effects related to land use change and climate change. This article aims to explore the main ideas re-
lated to the ‘economic degrowth’ movement and at the same time relate to the omnivorous feeding of  human 
populations, seeking to verify the viability of  adopting a vegan diet as one of  the actions to promote social and 
environmental sustainability. Many studies have shown that replacing an omnivorous diet based on animal food 
consumption with a vegan diet based solely on plant products could benefit human health, reduce the allocation 
of  productive land, promote environmental improvements, and reduce costs with public health.

Keywords: Eonomic Degrowth. Vegan Food. Omnivorous Feeding. Environmental Crisis. Sustainability.
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Introdução

A Revolução Industrial iniciada no século XVIII e forte expansão internacional do capital a 
partir do século XIX fomentaram as alterações na estrutura tecnoprodutiva e nas relações 

sociais. As novas tecnologias necessitavam de amplas fontes energéticas, que não poderiam 
mais serem supridas pela força humana, animal ou da energia solar de curto prazo armazenado 
principalmente na madeira, sistema em vigor até então, conhecido como fase eotécnica da energia 
(Hugill, 1993). As fontes inanimadas de energia - carvão e petróleo - foram decisivas para consolidar 
um novo padrão de produção social, que retirou da produção agrícola a preponderância econômica 
e deslocou o motor de expansão para a indústria (Sztompka, 1998).

As principais mudanças iniciadas na Europa que marcaram a transmutação de uma 
sociedade rural e arcaica a uma industrial moderna foram: i) amplitude do crescimento econômico, 
ii) a concentração da produção em aglomerados urbanos e em grandes complexos industriais, iii) 
a mudanças na estrutura de classes, no domínio político, na cultura e na vida cotidiana (Sztompka, 
1998). O trabalho, que até então era feito manualmente, passou a ser realizado por intermédio 
de máquinas e equipamentos. Para Hanlon (2016) o carvão foi uma das fontes de energia mais 
exploradas pelas indústrias durante a segunda metade do século XIX, que segundo Hugill (1993) é 
conhecida como fase paleotécnica da energia. Ao final do século XIX o petróleo passa a ser uma 
das principais fontes, iniciando a fase neotécnica da energia (De Melo Faria, 2015). 

Em paralelo à expansão econômica, a escala da população humana se altera. Em 1825 a 
população mundial foi estimada em um bilhão de pessoas. Dados da Organização das Nações 
Unidas (UN, 2017) mostram que em 1950 a população mundial estava ao redor de três bilhões e 
em 2015 superou sete bilhões de pessoas. Em 2017 alcançou 7,5 bilhões e a estimativa é que no ano 
de 2030 seja de 8,5 bilhões, de 9,7 bilhões em 2050 e possivelmente alcance 11,1 bilhões em 2100. 

Se por um lado houve um elevado crescimento demográfico e econômico, por outro, a 
utilização cada vez maior dos recursos naturais ocasionou sérios danos aos ecossistemas, de modo 
que desde meados do século XX tem-se discutido sobre problemas ambientais relacionados à 
ação antrópica. Neste sentido Brown (2003) mostra que o capital natural vem sendo consumido 
aceleradamente; por volta de 50% da área global onde se pratica o pastoreio estão tornando-se 
desertos, um terço dos terrenos agrícolas mundiais estão com seus solos empobrecidos, as florestas 
mundiais reduziram mais da metade. 

Na outra ponta, após o consumo, surgem as externalidades negativas que talvez sejam 
mais fortes que a crise de escassez de recursos, pois os subprodutos da matriz energética paleo-
neotécnica tem alterado os fluxos biogeoquímicos essenciais para o equilíbrio da biosfera (De Melo 
Faria, 2015). Georgescu-Roegen (2012) já alertava desde a década de 1970 que a poluição derivada 
do sistema econômico poderia ser um problema social maior e antecipado à escassez de recursos 
naturais.

No ano de 1972 a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a primeira conferência 
sobre meio ambiente, em Estocolmo. Houve várias outras conferências a partir de então, sendo 
que em 1982 em Nairóbi definiu-se uma comissão para desenvolver uma abordagem conceitual e 
institucional sobre o debate. Em 1987 a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CMMDA) publicou o relatório Nosso Futuro Comum (1991) e foi por meio deste documento 
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que o conceito institucional de desenvolvimento sustentável surgiu. Segundo este relatório (Nosso 
Futuro Comum, 1991: 44), o conceito básico de desenvolvimento sustentável ficou definido como 
“aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações 
futuras atenderem suas próprias necessidades”. Posteriormente, o debate se complexificou com 
muitos vieses e interpretações do que seria a sustentabilidade, desde abordagens mais radicais às 
mais brandas (De Melo Faria, 2013).

Desde a 1990 o conceito de sustentabilidade passou a ser operacionalizado com a criação 
de métodos de avaliação de impacto humano, tais como o método da pegada ecológica, da pegada 
do carbono e da pegada hídrica, além de outros como fluxo de materiais e indicadores de pressão. A 
pegada ecológica, criada por Wackernagel et.al. (2002) mede a porção da natureza, em hectares, que 
é utilizada pelo homem tanto para produzir o que a população consome quanto para absorver seus 
resíduos. A pegada ecológica foi considerada o melhor método de avaliação da sustentabilidade pelo 
Relatório da Comissão sobre a Medida de Desempenho Econômico e Progresso Social (Stiglitz, 
Sen e Fitoussi, 2009). 

A pegada do carbono também se tornou uma medida essencial para os dias atuais e de 
acordo Abbott (2008) ela mede as emissões totais dos gases de efeito estufa relacionadas a uma dada 
atividade, a um conjunto de atividades ou a um produto. A pegada do carbono relaciona-se tanto 
às emissões da perda de florestas, gestão inadequada de solos, emissão de gases pela agropecuária, 
a decomposição de resíduos urbanos e a queima de combustíveis fósseis impulsionadas pela fase 
neotécnica da energia.

Conforme explica Silva et.al. (2015), a utilização de água doce, seja para uso próprio ou 
para a realização de processos industriais, vem aumentando em paralelo ao crescimento tanto 
populacional quanto econômico e por isso torna-se importante salientar sobre a pegada hídrica. 
Para Silva et.al. (2015: 641): “A pegada hídrica (PH) de um produto, bem ou serviço, é igual ao 
volume de água doce utilizado no processo de produção daquele bem no local onde foi utilizado, 
dentro e/ou fora do território nacional”.

 É notória a crescente preocupação, em termos globais, relacionas à análise desses três 
indicadores (recursos naturais de forma geral, emissão de carbono e uso da água), assim como 
produção de resíduos sólidos, a perda de biodiversidade, a destruição de florestas, entre outros, 
ao mesmo tempo em que um grupo de pesquisadores, pensadores e instituições têm buscado 
alternativas para conter tais danos ambientais. Neste sentido o movimento pelo decrescimento 
econômico tem-se destacado e vem ganhando força, como mostra Cechin (2010: 213):

E talvez seja justamente pela força e pelo choque que causa o termo decresci-
mento, que um movimento de crítica radical ao economicismo e à ideologia do 
crescimento vem se apropriando dele e popularizando-o, principalmente na Eu-
ropa. Assim, o termo decrescimento tem ganho cada vez mais espaço no debate 
acadêmico e político.

O economista e filósofo francês Sergè Latouchè tornou-se um dos grandes representantes 
desse movimento e possui diversas obras publicadas sobre o tema. Segundo ele, o objetivo 
principal é frisar o abandono da busca insaciável pelo lucro por parte dos detentores do capital, 
com desastrosas consequências ambientais que impactam diretamente na humanidade (Latouchè, 
2009). Mostra também que seria mais apropriado usar a palavra “a-crescimento”, semelhante ao 
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“a-teísmo” no sentido de se rejeitar a celebração irracional e praticamente idólatra do crescimento 
econômico pelo crescimento.

Torna-se cada vez mais evidente a real dependência que o atual modelo econômico possui 
com a biosfera (Daly e Farley, 2004; Cavalcanti, 2017) e por este motivo ele deve ser repensado e 
realizado de maneira harmônica com o planeta. Dentre diversos setores produtivos que podem ser 
antieconômicos (Daly e Farley, 2004), tem-se a pecuária. Segundo a Organização da Agricultura e 
Alimento das Nações Unidas (FAO), em seu relatório World Livestock 2013 (Slingenbergh et.al., 
2013), cerca de 70% das doenças modernas são derivadas do consumo excessivo de alimentos 
de origem animal e grande parte delas está ligada à pecuária. Para esta Organização, a redução 
do consumo de aves, suínos, bovinos, peixes, laticínios e ovos poderia evitar a maior parte dessas 
doenças. Dentre elas, podem-se mencionar as cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, 
entre outras. Além dos problemas relacionados à saúde humana, também se destacam os danos que 
a produção excessiva desses alimentos de origem animal pode causar para o meio ambiente, tais 
como o efeito estufa e a degradação do solo (Garnett, 2009; Cerri et.al., 2010).

E o cenário internacional demonstra uma tendência de expansão do consumo de alimentos 
proteicos de origem animal. Em economias emergentes, o consumo de carne per capita aumenta 
com a renda, ao passo que a curva fica estagnada ou mesmo declina para os países com um PIB 
per capita superior a US$ 25.000 anuais de 2005 (Dassow, Sampaio e De Melo Faria, 2016). Como 
a maior parte da população global está localizada em economias com renda inferior a US$ 25.000 
anuais, o crescimento econômico nestes países tenderia a pressionar ainda mais as fontes produtivas 
de proteína animal, com impactos na saúde pública e nas externalidades negativas derivadas da 
produção pecuária.

A partir do quadro desenvolvido, este artigo possui como objetivo refletir sobre as 
características do movimento pelo decrescimento e verificar a se a adoção de uma alimentação 
vegana, que seria a substituição de alimentos de origem animal por vegetal, poderia ser uma das 
estratégias para promover a sustentabilidade pregada por este movimento. Para isto, dividiu-se o 
trabalho em três partes. Primeiramente será realizada uma exposição sobre o termo decrescimento, 
o que proporcionou seu surgimento e o quê ele representa. Na segunda parte será realizado um 
levantamento dos impactos à saúde e ao meio ambiente referentes aos alimentos de origem animal, 
em especial advindos da pecuária, e de origem vegetal. Finalmente será apresentada a conclusão do 
trabalho. 

Esta pesquisa utilizou o método de abordagem dialético, que apresenta a estrutura de 
padrão alimentar atual baseado na dieta onívora, com o consumo de alimentos de origem animal, 
e sua antítese que é a alimentação vegana ou vegetariana estrita. O método de procedimento 
utilizado foi o comparativo que avaliou os dois tipos de alimentação. A hipótese do trabalho indica 
que a implementação de uma alimentação vegana poderia mitigar parte dos diversos problemas 
socioambientais contribuindo com a proposta do decrescimento e do desenvolvimento sustentável.
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Decrescimento

Como mostram Meadows et.al. (1973), entre as principais preocupações trazidas pelo 
crescimento econômico, destacam-se: i) diminuição dos recursos não renováveis; ii) o acelerado 
crescimento populacional; iii) a deterioração ambiental; iv) desnutrição generalizada e v) acelerada 
industrialização. De acordo com o relatório Nosso Futuro Comum (1991) para se alcançar 
o desenvolvimento sustentável é necessário que haja harmonia entre o potencial produtivo do 
ecossistema e a escala populacional humana. O mesmo relatório afirma que é preciso haver uma 
nova era de crescimento para que se resolvam problemas relacionados à pobreza bem como ao 
subdesenvolvimento. Porém, conforme afirmava Kenneth Boulding (1973 apud Rees, 2014: 7): 
“Qualquer um que acredite em crescimento indefinido em qualquer coisa material, em um planeta 
finito, ou é um louco – ou é um economista” (tradução livre dos autores). 

A vida nos oceanos também vem sofrendo grave impacto, pois a elevada sobrepesca 
tem contribuído bastante para a redução das populações de peixes e se continuar com tais níveis 
insustentáveis de pesca poderia acarretar na extinção comercial (WWF, 2016). Do ponto de vista 
de Rees (2014) os seres humanos estão reduzindo cada vez mais o capital natural, seja por meio 
da acidificação dos oceanos, da expansão dos desertos, das mudanças climáticas, da sobrepesca 
marítima, da erosão dos solos, da contração das florestas tropicais ou da poluição da água doce. 
Conforme Global Footprint Networks (2016), o ano do rompimento do break-even-point foi 
aproximadamente 1970, quando o consumo humano passou a superar os recursos disponíveis de 
forma sustentável em um ciclo de 365 dias. Desde aquele período, o consumo de recursos supera 
a oferta sustentável, sendo que a demanda permanece possível pela dilapidação do capital natural. 
Caso não haja ajustamentos no consumo humano e o cenário permaneça business as usual, a Global 
Footprint Networks (2016) estima que em meado de 2030 o consumo humano seja o dobro da 
capacidade sustentável do planeta. 

Ainda conforme a Global Footprint Network (2016), a pegada ecológica é mais intensa 
nos países que alcançaram o “desenvolvimento”, ou seja, elevado IDH (índice de desenvolvimento 
humano), sendo que todos os países com elevado desenvolvimento apresentavam um consumo 
insustentável, considerando a biocapacidade média global. Neste mesmo ano verifica-se que o 
consumo médio mundial já havia ultrapassado a biocapacidade média do planeta. Além disso, 
outros países que estão em processo de emulação, tentando a mesma trajetória dos chamados 
“países desenvolvidos”, já apresentam elevado consumo de recursos naturais, casos como China 
e Brasil. Isso significa que o crescimento econômico nos países mais pobres tenderia a agravar 
a pegada ecológica global, considerando que os mais desenvolvidos não discutem reduzir seu 
consumo em prol dos menos adiantados.

Como mostra Latouchè (2009) os seres humanos já utilizam em torno de 30% a mais 
da capacidade que o planeta possui de se regenerar. Afirma ainda que existem três fontes que 
movimentam a engrenagem consumista a manter-se sempre em uma espécie de movimento 
retilíneo uniformemente variado e, dessa forma, mantém as externalidades negativas advindas 
desse crescimento, que parecem desconsiderar os limites planetários. Tais fontes são: 

• A publicidade que a todo o momento incute no imaginário das pessoas o desejo de 
consumir; são gastos anualmente, em todo o mundo, mais de 500 bilhões de euros em 
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despesas para promovê-la; as crianças são o alvo mais visado por essa indústria visto 
que são mais fáceis de serem manipuladas e persuadidas; 

• O crédito que são imprescindíveis tanto para que o empresário consiga investir sem 
possuir o capital necessário, quanto para aqueles que não dispõem de rendimentos 
suficientes possam consumir antecipadamente produtos, por vezes, desnecessários;

•  A obsolescência programada para prazos cada vez mais curtos e fazendo com que 
computadores, geladeiras, televisores, celulares, entre outros bens, se acumulem em 
locais de descarte com vários riscos de poluição.

A conjugação destes três processos cria um ambiente propício ao consumo. Bens que se 
desgastam rapidamente, a publicidade criando necessidades irreais e o crédito para consumar os 
desejos. Neste cenário, o ciclo dos produtos se acelera e o tempo de substituição dos bens antigos por 
novos se reduz. Nota-se uma incoerência da atual relação entre desenvolvimento e a sustentabilidade, 
e é neste sentido que a temática do decrescimento ganha destaque, pois a engrenagem pressiona para 
mais produção e consumo, em um planeta finito de recursos para fornecer a esse objetivo. Ademais, 
Brasil e Brasil (2013) esclarecem que o conceito de sustentabilidade é uma expressão apropriada pelo 
sistema capitalista com o objetivo de mostrá-lo como algo ambientalmente sustentável, buscando 
escamotear das reais limitações e problemas de se manter o modelo produtivo atual, com pequenos 
ajustes marginais que não impactam diretamente o problema da pega ecológica.

Como mostram Daly e Farley (2004) é impossível um crescimento econômico ininterrupto, 
pois para se promover os bens e serviços criados pelo homem ocorreu uma elevada redução dos 
bens ecológicos e dos serviços prestados pela natureza, de modo que os custos trazidos pelo 
crescimento econômico, ao meio ambiente, tornam-se mais elevados do que os benefícios criados. 
Assim a economia estaria gerando um crescimento antieconômico e reduzindo o bem-estar líquido.

Dessa maneira torna-se imprescindível debater novas ideias assim como tentar colocá-las 
em prática, para que se consiga alcançar a tão desejada sustentabilidade e é neste sentido que surge 
o decrescimento. Para Latouchè (2014: 223):

A crise que se anunciou em agosto de 2007 com o estouro da bolha financeira 
nos Estados Unidos, e que se tornou econômica e mundial a partir de 16 de se-
tembro de 2008 com a falência do Banco Lehman Brothers, manifesta de certa 
forma o fim da sociedade produtivista. Todavia, a reflexão teórica sobre o pós-
-desenvolvimento que se desenrolou na França de forma quase subterrânea entre 
1972 (a grande época de Nicholas Georgescu-Roegen, Ivan Illich e André Gorz) 
e 2002 (o ano do colóquio da UNESCO “Desfazer o desenvolvimento, refazer 
o mundo” e do lançamento do decrescimento) antecipa muito claramente a crise 
da sociedade de mercado mundializado e propõe uma saída positiva: a constru-
ção de uma sociedade autônoma democrática e ecológica, a sociedade do decres-
cimento. A crise prevista e denunciada não é apenas financeira, econômica, social 
e ecológica; ela é também, e mais fundamentalmente, cultural e civilizacional.

Nos últimos anos movimento pelo decrescimento vem ganhando força na Europa, 
principalmente na França, onde Bádue (2012) mostra que no ano de 2002 foi realizado em Paris 
um colóquio intitulado “Refaire le Monde, défaire le Developpement”1, que contou com a presença 
de mais de 700 participantes. Este colóquio foi marcante devido à sua forte crítica ao crescimento 
1 Desfazer o desenvolvimento para refazer o mundo (tradução livre).
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econômico, ao mesmo tempo em que oferecia meios alternativos de solucionar os problemas 
destacados. Mostra também que devido a grande repercussão deste evento, houve no ano seguinte, 
outro colóquio sobre decrescimento realizado na cidade de Lyon, na França. O lançamento do 
jornal La Décroissance em 2004 e da revista Entropia em 2006 também foram essenciais para a 
disseminação deste movimento.  

Outro marco importante para o decrescimento foi a realização da “1th International 
Conference on Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity”2,  que ocorreu em 2008 
em Paris. Os participantes desta conferência chegaram a fazer algumas declarações importantes 
dentre as quais afirmam que o crescimento mundial, tanto da produção quanto do consumo, é 
antieconômico e socialmente insustentável, no sentido de que seus custos são muito mais elevados 
do que seus benefícios (Flipo e Schneider, 2008). O movimento pelo decrescimento cresce 
rapidamente no mundo, de modo que após a realização da primeira conferência houve mais quatro 
outras, realizadas respectivamente em: Barcelona (2010), Veneza e Montreal (2012), Leipzig (2014) 
e Budapeste em 2016 (Degrowth Conference Budapest, 2016). 

Entretanto, a percepção sobre decrescimento já havia sido levantada alguns anos antes 
e possui relação com as ideias do economista romeno Nicholas Georgescu-Roegen (2012), o 
qual analisou o sistema econômico por meio das leis da termodinâmica ao invés da visão de um 
moto-perpétuo, até então dada ao processo econômico, encarado como um sistema fechado e 
circular. Este autor mostrou a economia como um subsistema contido em um sistema mais amplo: 
a biosfera, de modo que a segunda lei da termodinâmica, também conhecida como lei da entropia, 
deve ser o suporte de análise do sistema produtivo; visto que ela realiza a distinção qualitativa entre 
a entrada de recursos naturais de baixa entropia e a saída de resíduos sem valor e de alta entropia 
e esse processo evolui de maneia irreversível. Neste sentido Cechin e Veiga (2010: 451) afirmam 
que “O pensamento de Georgescu-Roegen representa uma revolução científica exatamente por 
ter saído do paradigma que delimita as fronteiras do processo econômico onde a circulação de 
mercadorias pode ser observada”.

Para que houvesse uma redução nos problemas trazidos pelo crescimento Georgescu-
Roegen (2012) listou oito pontos que poderiam ser incluídos em um programa bioeconômico 
mínimo: 1) proibição total da guerra, bem como de todos os instrumentos de guerra; 2) os países 
subdesenvolvidos deveriam receber ajuda para que alcançassem uma vida digna de ser vivida, 
entretanto sem luxo; 3) a população humana deveria ser reduzida até o ponto em que uma 
agricultura orgânica fosse capaz de suprimir suas necessidades alimentares; 4) evitar o desperdício 
de energia; 5) evitar aparelhos extravagantes, tais como veículos de golfe e grandes automóveis; 6) 
os consumidores devem se reeducar no desprezo à moda; reequipar a casa a cada dois anos, bem 
como trocar de carro todos os anos seriam um crime bioeconômico; 7) as mercadorias duráveis 
devem ser produzidas para que sejam cada vez mais duráveis e consertáveis; 8) a vida com qualidade 
requer um tempo suficiente para o lazer utilizado de maneira inteligente. Georgescu sabia que tais 
propostas eram utópicas, apesar de importantes. Deste modo advertiu:

A humanidade quererá prestar atenção a qualquer programa implicando entraves 
à sua devoção ao conforto exossomático? Talvez o destino do homem seja ter 

2  Primeira Conferência Internacional sobre o Decrescimento para a Sustentabilidade Ecológica e Equidade Social 
(tradução livre).
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uma vida breve, mas febril, excitante e extravagante, em vez de uma existência 
longa, vegetativa e monótona (Georgescu-Roegen, 2012: 115).

O impacto imediato causado pelo termo decrescimento pode soar negativo, todavia seu 
objetivo não é simplesmente decrescer de maneira aleatória, mas sim promover o aparecimento 
de uma ecotecnosfera, capaz de reciclar e regenerar o capital natural planetário, bem como o 
aparecimento de uma ecocivilização que valorize a dimensão do alargamento da consciência e 
da criatividade, em detrimento da supressão de necessidades secundárias e artificiais criadas pela 
sociedade de consumo (Rodrigues, 2007).  O termo decrescimento pontua aspectos como: um 
movimento político ecológico, bem como um princípio de vida, onde haja o consumo consciente 
de produtos que respeitem o meio ambiente, além de possuírem um ciclo de produção e distribuição 
socialmente justo (Bádue, 2012).

Na visão de Kallis (2015) as propostas do decrescimento possuem “self-limitations” (limites-
próprios) de maneira que, um sistema social de tamanho e complexidade limitado pode ser mais 
bem governado, ao invés da dominação tecnocrata que diz agir em nome da população. Cita ainda 
a importância do reconhecimento que o Norte global possui, em termos de dívidas de carbono 
e de recursos naturais, com relação ao Sul global e que tal fato faz com que o decrescimento no 
Norte cause impacto positivo no espaço ecológico para o Sul. Este movimento propõe alternativas, 
tais como: cooperativas de cuidados infantis e ao idoso, redes alimentares alternativas, cozinhas 
comunitárias, produção de alimentos em jardins urbanos, cooperativas produtor-consumidor, além 
do que tais alternativas são frequentemente apoiadas ou acompanhadas por mercados de troca, 
moedas comunitárias, cooperativas financeiras, bancos éticos e bancos de tempo.

O caminho para uma sociedade de decrescimento sustentável deriva de pensamentos 
ecológicos e sociais que vem sendo postos em prática por meio de: ativismos oposicionistas; de 
debates e pesquisas assim como por meio de ações realizadas em escala local, nacional e global. 
Alguns dos praticantes criam alternativas locais por meio do ciclismo, da agroecologia, cooperativas 
de energia sustentável, entre outras (Demaria et.al., 2013). 

Flipo (2008) afirma que o decrescimento advém da união de cinco fontes: i) cultural, ii) 
democrática, iii) ambiental, iv) a crise de direção ou abertura espiritual e por último seria v) a 
bioeconomia, ou seja, a adequação das necessidades humanas sendo gerenciadas pelos limites 
dos ecossistemas. Como demonstra Schneider (2008), fazer política de decrescimento implica 
compreensão na forma de agir perante certos fatores limitantes à exploração dos recursos naturais. 
Cita também alguns desses fatores limitantes, dos quais encontram-se: o financeiro; consciência; 
tempo; infraestruturas; propriedade e o fator físico. 

Alexander (2012) alega que os principais objetivos políticos relacionados ao decrescimento 
são o esforço para a diminuição das desigualdades sociais, a manutenção e a proteção do meio 
ambiente. Para atingir tal meta salienta sete propostas políticas importantes: 1) redução das horas 
de trabalho; 2) renda básica; 3) taxação progressiva e um salário máximo; 4) cooperativas de 
trabalhadores; 5) energia renovável; 6) herança e legado; 7) adoção de uma medida de progresso 
pós-crescimento. 

Na visão de Latouchè (2006) uma sociedade de decrescimento deve diminuir o Produto 
Interno Bruto (PIB) e em contrapartida melhorar tanto o Indicador de Saúde Social (ISS) de Robert 
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Putnam, como o Genuine Progress Indicator (GPI) – Índice de Progresso Genuíno de Daly, pois se 
trata de ter uma melhor qualidade de vida ao invés de um crescimento ilimitado do PIB. Conforme 
Latouchè (2006: 63) “O PBI/PNB só mede aquilo que o sistema capitalista considera como riqueza, 
e mede muito mal, ou nem sequer mede, o bem-estar vivido e as verdadeiras riquezas”. 

Neste mesmo contexto entra o conceito de “Felicidade Nacional Bruta (FNB)” que foi 
cunhado pelo quarto rei do Butão no ano de 1972 que declarou ser este índice mais relevante que 
o Produto Nacional Bruto (PNB). A FNB inclui a preocupação com os outros além da harmonia 
com a natureza e possui nove indicadores: 1) bem-estar psicológico; 2) saúde; 3) uso do tempo; 
4) educação; 5) diversidade cultural e resiliência; 6) boa governança; 7) vitalidade comunitária; 
8) diversidade ecológica e resiliência e 9) padrões de vida (Ura, Alkire e Zangmo, 2012). Como 
descrito por Latouchè (2012: 7-8):

Nos últimos anos, uma ONG britânica, a New Economics Foundation, cru-
zando o resultado das pesquisas sobre o sentimento de bem-estar vivido, a ex-
pectativa de vida e a pegada ecológica, têm estabelecido um índice da felicidade 
(Happy planet índex) como aquela do índice de desenvolvimento humano (IDH). 
Em 2006, vieram em primeiro lugar Vanuatu, Colômbia, Costa Rica, enquanto a 
França alcançou apenas a 131ª posição e os Estados Unidos, a 150ª. Em 2009, a 
classificação mostra a Costa Rica em primeiro lugar, seguida da República Domi-
nicana, da Jamaica e da Guatemala. Os Estados Unidos alcançam apenas a 114ª 
posição. Esse paradoxo se explica porque a sociedade dita “desenvolvida” repou-
sa na produção maciça do declínio, ou seja, da perda de valor e da degradação 
generalizada, tanto das mercadorias, que a aceleração do “descartável” transfor-
ma em resíduos, como dos homens, excluídos ou dispensados após o uso, desde 
o presidente e o gerente descartáveis de uma empresa até os desempregados, 
sem-tetos, mendigos e outros resíduos humanos.

Latouchè (2009) ainda afirma que para se alcançar um decrescimento sereno, convivial e 
sustentável é preciso se adotar a mudança dos oito “erres”; reavaliar, reconceituar, reestruturar, 
redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar e reciclar. Todavia, deixa claro que: 

Não há dúvida de que, para pôr em prática essas políticas de “decrescimento”, 
será previamente preciso, tanto no Sul como no Norte, uma verdadeira cura de 
desintoxicação coletiva; pois o crescimento tem sido simultaneamente um vírus 
perverso e uma droga (Latouchè, 2006: 230).

No campo econômico, certas atividades precisam ser reajustadas, como exemplo: aumento 
em saúde preventiva e desmedicalizada, educação de qualidade bem como solidariedade interpessoal 
e, por outro lado, a necessária redução das emissões de gases do efeito estufa, do consumo de 
carne, do luxo, do lixo, entre outras (Alves, 2014). O decrescimento sustentável, segundo apontam 
Schneider, Kallis e Martinez-Alier (2010), é caracterizado por a melhoria das condições ecológicas 
e do bem-estar humano de modo que para se atingir tal objetivo não é preciso haver uma redução 
generalizada de todos os setores, pois certas atividades econômicas podem ter a necessidade 
de crescer seletivamente, como por exemplo: energias renováveis, sistemas de transportes 
compartilhados ou até mesmo regiões ou grupos empobrecidos. Entretanto o crescimento de 
atividades que externalizam seus custos ao meio socioambiental não são sustentáveis e por isso 
devem ser reavaliadas. Neste sentido é válida a análise da relação entre a sustentabilidade defendida 
pelo decrescimento e o atual sistema alimentar, seja de origem animal ou vegetal, pois como 
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mostram Frey e Barrett (2007) toda a cadeia alimentar de produção, distribuição e consumo possui 
impactos significativos tanto na economia, quanto no meio ambiente e na saúde pública.

Impactos da alimentação ao meio ambiente e à saúde

Os processos biofísicos, que proporcionam a estabilidade do planeta, são essenciais na 
promoção de um espaço seguro para as mais diversas atividades humanas, sendo que esses limites 
são definidos como fronteiras planetárias (Steffen et.al., 2015). Estudos revelam a existência de nove 
dessas fronteiras, sendo que três estão classificadas em elevado risco de insustentabilidade. Destas 
três, duas foram rompidas: extinção de espécies e fluxo biogeoquímico do nitrogênio. O fluxo 
biogeoquímico do fósforo está muito próximo de ser rompido. Mudanças climáticas e mudanças 
no uso da terra estão classificadas como “risco crescente” e próximas de se tornar “risco elevado”. 
Acidificação dos oceanos e depleção da camada de ozônio estão em níveis seguros, mas próximos 
do limite de se tornar “risco crescente”. O uso de água doce ainda está dentro de limites seguros e 
a concentração de aerossóis atmosféricos ainda não se tem limites calculados.

Observa-se que tanto à mudança do uso da terra quanto às alterações no clima tem aumentado 
bastante o risco de exceder os limites planetários, sendo esses processos os mais urgentes a serem 
enfrentados. Erb et.al. (2016) apontam que três-quartos da superfície terrestre, não contabilizando 
as áreas cobertas de gelo, estão sob o uso da humanidade assim como um quarto do potencial 
global da produção primária. Relatam também que o uso da terra tem forte relação com a perda de 
biodiversidade, poluição, eutrofização e mudanças climáticas.

 Nos últimos anos o efeito estufa tem se potencializado, favorecendo aumento na 
temperatura do planeta, gerando desequilíbrios ambientais. Propriamente dito o efeito estufa não 
é maléfico para os seres humano por se tratar de um regulador natural do planeta, entretanto sua 
rápida aceleração nas últimas décadas tornou-se um fator preocupante, sendo que a pecuária é uma 
das principais atividades relacionadas à mudança do uso da terra e da elevação dos níveis de gases 
do efeito estufa (Gouvello, 2010).

Pelletier e Tyedmers (2010) apontam que a partir dos anos 2000 o setor pecuário foi 
responsável por 18% das emissões de gases do efeito estufa (GEE), 58% do consumo direto da 
biomassa global utilizada pelo homem e responsável também pela mobilização de 63% de nitrogênio 
reativo. Estimam ainda que para o ano de 2050, em comparação com os níveis dos anos 2000, a 
pecuária deverá aumentar as emissões de GEE; a partir de carne, leite e produção de ovos na 
ordem de 39%, a apropriação de biomassa em 21%, assim como a elevação de 36% da mobilização 
de nitrogênio reativo. Para Cardoso (2012), dentre os gases do efeito estufa, a agropecuária tem 
maior participação com a emissão do dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e de óxido nitroso 
(N2O). Seja pelo cultivo dos solos e queima de combustíveis fósseis para a produção da energia 
utilizada em processos agrícolas, seja pela fermentação entérica e dejetos dos animais, ou por meio 
da adubação nitrogenada e pelas fezes e urina dos animais 

 Conforme mostra Steinfeld et.al. (2006) e Stoll-Kleemann e Schmidt (2017), o setor 
pecuário é responsável por 70% de todas as terras agrícolas bem como de 30% da superfície 
terrestre. Steinfeld et al. (2006) apontam também que o setor pecuário é a maior fonte poluidora de 
água, degradação dos recifes de corais, zonas “mortas” nas áreas costeiras, eutrofização e problemas 
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na saúde humana. Margulis (2004) afirma que diversos estudos enumeram a pecuária como o fator 
chave no processo de desmatamento da Amazônia e Stoll-Kleemann e Schmidt (2017) afirmam 
que a biodiversidade está sendo degradada e perdida em uma extensão considerável para produzir 
alimentos ao gado.

Segundo a Heinrich Böll Foundation (2015) de toda produção de soja mundial, em torno de 
90% se destina à fabricação de farelo que é utilizado nas rações consumidas por animais. Informam 
ainda que no Brasil a produção de soja ocupa a segunda maior superfície do território, sendo que 
no ano de 2015 foram mais de 31 milhões de hectares, ficando atrás apenas das áreas de pastagem 
destinadas ao gado bovino que foram em torno de 172 milhões de hectares. Capper (2013) 
explica que mesmo havendo uma mudança do sistema da pecuária intensiva para uma ampliação e 
disseminação de um sistema extensivo não seria a melhor solução visto que, considerando somente 
nos Estados Unidos, aumentaria 52 milhões de hectares para manter o mesmo nível de produção de 
carne bovina. Marlow et.al. (2009) ainda esclarecem que grande parte dos resíduos provenientes da 
produção animal para consumo possuem traços de antibióticos e contêm elevadas concentrações 
de compostos de potássio (K), fósforo (P) e nitrogênio (N). 

O estudo realizado por Baroni et.al. (2007) mostrou que a carne bovina é o alimento com 
o maior impacto negativo sobre o meio ambiente, ademais, outros alimentos que proporcionam 
danos ambientais são: queijo, leite e peixe. Cita ainda que todos os anos na Itália os animais de 
fazenda geram 19 milhões de toneladas de resíduos, além do fato de que 17 milhões de hectares 
de florestas tropicais são destruídas todos os anos no mundo e 88% do desmatamento da floresta 
amazônica é para servir de pastagem. 

Existem certas doenças, transmitidas por alimentos (DTA) que possuem relação direta com 
a produção de alimentos de origem animal; denominadas zoonoses, que são bastante relevantes 
para a saúde pública sendo que no Brasil ainda há consideráveis zoonoses parasitárias que podem 
ser emitidas por meio do consumo de produtos de origem animal (Rossi et.al., 2014). É válido 
considerar ainda que 70% das doenças humanas são originarias de animais (Slingenbergh et al., 
2013). 

De acordo com Greif  (2002) apesar de o meio ambiente demonstrar sua incompatibilidade 
para com o atual sistema alimentar, centrado em uma dieta de produtos animais, ainda é bastante 
significante a quantidade de pessoas que não compreendem a estreita relação entre seus hábitos 
alimentares e determinados problemas socioambientais, tais como: a condição de miséria de 
boa parte da população, a emissão de gases do efeito estufa, bem como os desmatamentos. O 
mimetismo cultural transmitido pelo padrão alimentar americano por meio da proliferação de 
cadeias de fast food infelizmente ainda impera em vários países, desestimulando a população a obter 
seus alimentos de origem local, em sua grande maioria vegetais, e proporcionando a elevação de 
doenças degenerativas nestas populações. 

Se os danos ambientais fossem internalizados à engrenagem que movimenta a produção 
animal haveria maior preocupação em se optar por alternativas alimentares sustentáveis visto que o 
preço do produto final seria muito elevado. Neste contexto, Carreira, Re’em e Tarin (2015) apontam 
setores da economia brasileira em que a perda do capital natural, em termos financeiros, torna-se 
bastante superior as receitas obtidas. Entre os setores que mais geram prejuízos ao meio ambiente, 
destacam-se: 1) pecuária de corte – cada R$ 1 milhão em receita equivale a R$ 22,123 milhões em 
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danos ambientais 2) gorduras, óleos refinados e misturas – R$ 1 milhão em receitas gera R$ 4,275 
milhões de prejuízos 3) aquicultura – perda de R$3,875 milhões em capital natural para cada R$ 
1 milhão em receitas, e 4) abate de animais, renderização e processamento – danos de R$ 3,709 
milhões por R$ 1 milhão em receita.

O que os autores buscam demonstrar é que, apesar da pecuária ser uma atividade 
produtiva importante, arregimentar força de trabalho e estruturar diversos espaços produtivos, 
suas externalidades não são triviais. Se todas as suas consequências fossem internalizadas, estariam 
operando na área antieconômica discutida por Daly e Farley (2004), onde os benefícios marginais 
gerados seriam inferiores aos custos marginais do processo. Assim, esta atividade seria inviável não 
apenas do ponto de vista ecológico, mas principalmente dentro da racionalidade econômica.

Por outro lado, tem-se a alimentação vegana ou vegetariana estrita, que é livre de qualquer 
produto de origem animal e se baseia no consumo de frutas, hortaliças, grãos de cereais, leguminosas, 
nozes e sementes. Dentre alguns dos seguidores dessa linha alimentar vegetariana estão: Pitágoras, 
Leonardo da Vinci, Benjamim Franklin, Mahatma Gandhi e Albert Einstein (Couceiro, Slywitch e 
Lenz, 2008). 

Algumas regiões do mediterrâneo e da Ásia adotam alimentos de origem vegetal em sua 
dieta e como consequência, tais regiões apresentaram baixas taxas de doenças cardiovasculares e 
de mortalidade. Tal fato se deve a diversos nutrientes presentes nestes alimentos, como: folato, 
potássio, flavonoides, vitaminas, antioxidantes, fibra dietética, etc. (Hu, 2003). 

Ainda é bastante forte a crença de que ao parar de se comer carne e outros produtos de 
origem animal o indivíduo fique debilitado. Entretanto tal ideia é equivocada, pois dietas veganas 
são saudáveis, seja na recuperação após o treino, na resistência a certas doenças ou para maximizar 
o desempenho (Fuhrman e Ferreri, 2010). Os autores também mostram que atletas veganos 
competem em níveis elevados em esportes de resistência, como por exemplo, destacam-se: 1) Tony 
Gonzalez; 2) o atleta olímpico Carl Lewis; 3) o fisiculturista Kenneth Williams; 4) o triatleta do 
ironman Brendan Brazier. 

No Brasil, em 2014, o Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar Para a População Brasileira, 
onde deixa claro que os alimentos de origem animal não contêm fibra e podem apresentar uma grande quantidade 
de calorias por gramas, além de um elevado teor de gorduras saturadas, de modo que tais características tendem a 
favorecer o risco de doenças do coração, obesidade e outras doenças crônicas. Ainda monstra que:

Alimentos in natura ou minimamente processados, em grande variedade e pre-
dominantemente de origem vegetal, são a base para uma alimentação nutricio-
nalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um 
sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável (Brasil, 2014: 26).

Craig e Mangels (2009) mencionam que de acordo com a posição da Associação Dietética 
Americana “dietas vegetarianas ou veganas são saudáveis, nutricionalmente adequadas e trazem 
benefícios para a saúde na prevenção e no tratamento de certas doenças”. Afirma também que tais 
dietas, quando bem planejadas são apropriadas em todos os estágios da vida humana, inclusive para 
um atleta.

Um dos efeitos de se consumir produtos pecuários é a demanda por água na produção. 
A falta d’agua é um problema que afeta a vida de milhares de pessoas pelo mundo e apesar de 
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haver constantes divulgações de métodos eficientes para se reduzir o desperdício de água, pouco 
é mostrado sobre a enorme quantidade que é gasta na produção animal. Mekonnen e Hoekstra 
(2012) afirmam que quando comparada a pegada hídrica de produtos vegetais com a de animais, 
esta é muito mais elevada do que àquela; com valor nutricional equivalente, além de que 29% da 
pegada hídrica utilizada no setor agrícola mundial está relacionada com a produção de animais para 
alimentação. A tabela 1 mostra a pegada hídrica de alguns produtos de origem vegetal e animal.

Tabela 1: Pegada hídrica de alguns produtos alimentares selecionados de origem animal e vegetal.

Tipo de alimento
Pegada hídrica por quilograma 

(dm3água/kg)
Culturas de açúcar (beterraba, cana-de-açúcar) 197

Vegetais 322

Raízes e tubérculos (mandioca, batata-doce, inhame) 387

Frutas 962

Leite 1.020

Cereais 1.644

Culturas oleaginosas (girassol, soja, milho) 2.364

Ovos 3.265

Carne de frango 4.325

Manteiga 5.553

Carne de porco 5.988

Carne de ovelha/cabra 8.763

Carne bovina 15.415

Fonte: Adaptado de Mekonnen e Hoekstra (2010).

Mekonnen e Hoekstra (2010) afirmam ainda que havendo uma substituição de 50% de 
todos os produtos de origem animal por produtos de origem vegetal, de alta nutrição, haveria 
uma redução de 30% da pegada hídrica relacionadas aos alimentos. Percebe-se que na tabela 1 os 
produtos de origem animal, em especial a carne bovina, de ovelha, cabra, porco e frango necessitam 
substancialmente mais água para serem produzidos do que produtos vegetais.

Além disso, do ponto de vista da eficiência energética uma alimentação vegana é bem 
mais eficiente do que alimentos de origem animal, como mostra a tabela 2, corroborando com a 
abordagem do movimento pelo decrescimento e sustentabilidade. Os produtos de origem animal 
são negativos do ponto de vista do balanço energético, pois a cada caloria de entrada se registra 
menos do que uma caloria de saída. Por outo lado, os produtos de origem vegetal são superavitários, 
gerando saldo positivo líquido.
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Tabela 2: Eficiência energética de alguns alimentos derivados de animais terrestres, animais aquáticos e plantas.

Tipo de alimento
Saídas de energia em Kcal (considerando a entrada de 

1.000 Kcal)
Camarão 0.009
Cordeiro 0.012
Porco 0.037
Salmão (cultivado) 0.057
Atum 0.058
Carne bovina (alimentado com 
grãos)

0.064

Ovos 0.112
Galinha 0.181
Leite 0.206
Maçã 1.100
Batata 1.230
Milho 2.500
Soja 4.150

Fonte: Adaptado de Eshel e Martin (2006).

De acordo com World Health Organization (2000) o índice de massa corporal – IMC - é 
utilizado para saber se uma pessoa se encontra dentro do seu peso ideal e é dado pela divisão entre 
o peso, em quilogramas, e a altura, em metros, ao quadrado (kg/m2), sendo que o intervalo normal 
do IMC deve permanecer entre 18,5 a 24,9. Spencer et.al. (2003) apontam que o IMC é importante 
como um avaliador do risco de mortalidade; de certas doenças cardíacas, diabetes e alguns tipos 
de câncer. Mostra ainda um estudo realizado para medir o IMC de 38 mil pessoas divididas em 
quatro grupos de dietas: os que se alimentavam de carnes, de peixes, os que eram vegetarianos e 
os veganos. O resultado mostrou que as taxas de obesidade dos que possuíam uma alimentação 
vegana foram consideravelmente menores do que a dos outros três grupos de dietas. 

Key, Davey e Appleby (1999) mostram que os vegetarianos possuem baixa concentração de 
colesterol no plasma sanguíneo, reduzem em 25% a morte por doença cardíaca isquêmica (IHD), 
além do que diminuem os riscos de doença diverticular, apendicite e cálculos biliares. Afirmam 
ainda que a adoção de uma dieta vegetariana poderia conter aproximadamente 40 mil mortes por 
IHD, a cada ano, na Grã-Bretanha. 

De Biase et.al. (2007) apontam que uma dieta vegana pode servir como aliada para evitar 
o aparecimento e até tratar as dislipidemias. Afirmam também que se comparada com a dieta 
onívora, a dieta vegana possui valores significativamente menores de triglicerídeos, colesterol total 
e do LDL (Low Density Lipoprotein, conhecido como colesterol ruim).

O estudo realizado na Coréia do Sul por Kim, Cho e Park (2012) com 45 pessoas vegetarianas 
e 30 onívoros mostrou que a gordura corporal dos vegetarianos foi de 21,6%, enquanto que no 
segundo grupo foi de 25,4% e apesar de não ter tido uma diferença estatisticamente significativa 
entre os dois grupos, a ingestão total de proteína tendeu a ser maior nos vegetarianos. Os resultados 
deste estudo também mostraram que o grupo dos vegetarianos apresentou uma ingestão média 
consideravelmente mais elevada de vitaminas A e C, fibras dietéticas, beta caroteno, antioxidantes, 
ferro total, folato e potássio do que o grupo que tinham uma dieta concentrada em alimento de 
origem animal. Verificou-se também que nos dois grupos as quantidades totais de cálcio ingerido 
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foram semelhantes, entretanto o nível de estresse oxidativo foi significativamente menor nos 
vegetarianos. 

Campbell e Campbell (2006) afirmam que doenças cardíacas, câncer, diabetes, artrite, 
cataratas, Alzheimer, impotência, acidente vascular cerebral (AVC), hipertensão e outras doenças 
crônicas podem ser em sua grande maioria prevenidas. Sustentam também que as vantagens trazidas 
por uma dieta a base de plantas são muito mais impressionantes e diversificadas do que qualquer 
cirurgia ou droga empregada na prática médica. 

Outra vantagem de se adotar uma dieta vegetariana é a eliminação do sofrimento animal, 
já que antes de serem abatidos eles experimentam medo, ansiedade e dor, além do fato de que a 
maioria dos animais terrestres produzidos para o abate permanecem suas vidas inteiras em galpões 
ou caixas bastante pequenas de modo que mal conseguem se mexer (Wu, 2014). Relata também que 
anualmente são mortos mais de 65 bilhões de animais terrestres e o número de animais aquáticos 
abatidos é muito superior.

A quebra do processo de criar e matar animais, para o consumo humano, acarretaria 
benefícios socioambientais, no sentido de ter uma maior quantidade de alimentos produzidos e, 
por outro lado, menor impacto ambiental (Singer, 2013). Alerta ainda para a grande ineficiência da 
pecuária intensiva, visto que há um desperdício de até 90% do valor nutricional das plantas quando 
utilizadas como alimento para animais confinados em espaços pequenos. Para Cassidy et.al. (2013) 
se houvesse uma redução em 50% do consumo de alimentos de origem animal, alimentados com 
grãos, então aumentaria a disponibilidade de calorias o suficiente para alimentar mais 2,0 bilhões 
de pessoas.

Com relação às emissões dos gases do efeito estufa a alimentação vegana traz pontos 
positivos, como mostra uma pesquisa realizada por Scarborough et.al. (2014) no Reino Unido que 
identificou que um indivíduo pode reduzir sua pegada de carbono em 1.230 kgCO2e/ano somente 
saindo de uma dieta com consumo de carne para uma alimentação vegetariana e esse valor seria de 
1.560 kgCO2e/ano caso adotasse uma dieta vegana. O relatório desenvolvido pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Hertwich et.al., 2010) afirma que uma mudança para uma 
dieta vegana, longe de produtos de origem animal, reduziria enormemente os impactos ao meio 
ambiente.

Stoll-Kleemann e Schmidt (2017) afirmam que uma mudança na dieta para reduzir 
o consumo de carne é uma estratégia eficiente para combater a perda de biodiversidade e as 
mudanças climáticas em regiões (países desenvolvidos e de transição) onde o consumo já está em 
um nível muito alto ou está se expandindo rapidamente, como a China. A biodiversidade está sendo 
degradada e perdida em uma extensão considerável, com 70% do desmatamento mundial para 
produzir grãos para alimentação animal. Além disso, cerca de 14,5% das emissões antropogênicas 
mundiais de gases de efeito estufa (GEE) são calculadas como resultado da pecuária.

Simulando o ano de 2050, Springmann et.al. (2016) afirmam que se a população mundial 
adotasse uma alimentação vegana economizaria custos com a saúde na ordem de US$ 1,067 trilhões/
ano, podendo alcançar US$ 1,426 trilhões/ano. Com relação ao valor monetizado à quantidade 
de mortes evitadas, relacionado à dieta vegana, a economia seria de US$ 30,000 trilhões por ano 
podendo chegar a até US$ 46,000 trilhões e no caso da alimentação vegetariana; com o consumo de 
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laticínios e ovos, a economia seria de US$ 28,000 trilhões, com a possibilidade de atingir um valor 
máximo de US$ 42,000 trilhões. Apontam também que o valor dos danos ambientais referentes 
ao aquecimento global que poderiam ser evitados por meio da dieta vegana seria de US$ 570,000 
bilhões por ano, podendo alcançar a marca dos US$ 1,773 trilhões/ano. Ainda mostram que a dieta 
vegana poderia evitar a morte de 8,1 milhões de pessoas todos os anos e com uma dieta vegetariana 
esse número seria de 7,3 milhões de mortes evitadas. 

Considerações finais

Conforme exposto ao longo do trabalho, pôde-se observar que vários países ditos 
“desenvolvidos”, assim como outros que buscam atingir tal meta, já ultrapassaram o nível de 
regeneração planetário, reduzindo drasticamente o capital natural para dar espaço à “sociedade 
de crescimento”. Entretanto continuar neste ritmo acelerado e insaciável de produção e 
consumo tornou-se insustentável e cada vez mais questionado. Neste sentido, o movimento pelo 
decrescimento aparece como uma alternativa, abordando questões de grande relevância para a 
humanidade. Mas apesar de ter suas ideias originarias desde o final do século XX, é somente a 
partir dos anos 2000 que tal movimento tem recebido mais atenção por parte de pesquisadores e 
estudiosos, principalmente na Europa, com destaque para a França. 

A descolonização do imaginário, partindo da atual sociedade produtivista e consumista 
para um cenário mais harmônico com o meio ambiente e com a saúde humana é a principal meta 
deste movimento. Dentre os vários setores da economia que necessitam de uma real transformação 
para atingirem a sustentabilidade, buscou-se analisar as consequências à saúde humana e ao meio 
ambiente trazidas pelo atual sistema alimentar, comparando os efeitos tanto dos produtos de origem 
animal, para atender à dieta onívora, quanto dos produtos de origem vegetal para a dieta vegana.

Apesar de o sistema alimentar, baseado na produção e consumo de produtos de origem 
animal não ser o único responsável pelos diversos problemas ambientais apresentados, ele contribui 
de forma relevante para o agravamento e manutenção dessa crise que assola e afeta direta e 
indiretamente as sociedades humanas. Sem levar em consideração toda a questão ética que envolve 
a vida desses animais para consumo, vistos apenas como mercadorias, percebeu-se que a escolha 
alimentar pode intensificar ou reduzir diversos problemas. Dessa forma a alimentação vegana se 
encaixa como uma aliada do movimento pelo decrescimento, seja em termos de redução de gastos 
com a saúde pública, seja melhorando o cenário ambiental e o funcionamento dos ecossistemas. 
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RESUMO
A compra de alimentos da agricultura familiar para o PNAE é considerada um importante incentivo à produção 
local, ao desenvolvimento regional sustentável, além de proporcionar uma alimentação mais rica e saudável aos 
escolares. Esse trabalho buscou analisar o desempenho dos processos de compras públicas de alimentos da 
agricultura familiar para o PNAE em municípios do Mato Grosso do Sul. O estudo se caracterizou por uma 
pesquisa documental, com estratégia de campo, utilizando dados públicos fornecido por oito prefeituras do 
Mato Grosso do Sul, gerados no período de vigor da Resolução 026-FNDE de 17 de junho de 2013.  Os pro-
cedimentos basearam-se em modelo de checagem e incluíram a construção de um checklist, sendo definidos 32 
itens. Para análise, foi atribuído 1 ponto à resposta SIM e 0 pontos à resposta NÃO. O Índice de desempenho 
foi calculado através da equação ID = ∑S*100/nI. Os oito municípios pesquisados tiveram diferentes índices de 
desempenho, apenas dois alcançaram um percentual superior a 75%. Na mesma amostra houve valores baixos, 
chegando a 12,5%. A falta de conhecimento de como proceder em um processo de compra direta de acordo 
com a legislação vigente, faz com que este se torne incompleto. O checklist elaborado se mostra como um in-
strumento interessante para facilitar a visualização de todo o procedimento.

Palavras-Chave: Compra direta. Agricultura Familiar. PNAE. 

ABSTRACT
The purchase of  foods of  the family agriculture for PNAE an important incentive is considered to the local 
production, to the maintainable regional development, besides providing a richer and healthy feeding to the 
scholars. That work looked for to analyze the acting of  the processes of  public purchases of  foods of  the 
family agriculture for PNAE in municipal districts of  Mato Grosso do Sul. The study was characterized by a 
documental research, with field strategy, using data publics supplied by eight city halls of   Mato Grosso do Sul, 
generated in the period of  energy of  the Resolution 026-FNDE of  June 17, 2013.  The procedures based on 
checking model and they included the construction of  a checklist, being defined 32 items. For analysis, 1 point 
was attributed to the answer YES and 0 points to the answer NO. Was the acting Index calculated through the 
equation ID =? S*100/nI. Did the eight researched municipal districts have different acting indexes, did two 
only reach a percentile one higher to 75%. In the same sample there were low values, arriving to 12,5%. The 
knowledge lack of  how to proceed in a process of  direct purchase in agreement with the effective legislation, 
does he/she do with that this he/she becomes incomplete. The elaborated checklist if  it shows as an interesting 
instrument to facilitate the visualization of  the whole procedure.  

Keywords: Direct Purchase. Family Farming. PNAE
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INTRODUÇÃO

O Brasil tem longa experiência na execução de programas sociais voltados para a questão 
alimentar e nutricional. Atualmente, o país vem apresentando sucesso em consolidar sua 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tendo como um importante eixo o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O PNAE é considerado o maior e mais 
abrangente programa de alimentação escolar do mundo, sendo a política pública de maior duração 
na área de alimentação e nutrição do país, tanto em recursos disponibilizado quando ao total de 
indivíduos atendidos (CUSTÓDIO; et al, 2011; PEIXINHO; et al, 2011). 

Iniciado na década de 1950, o PNAE passou por diversas mudanças e esteve ligado a 
diferentes órgãos. Em 1979, passou a ser chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
Desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, garante o direito à alimentação escolar 
a todos os alunos de creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental, a ser oferecido pelos 
governos municipal, estadual e federal. Em 1994, ocorreu a descentralização dos recursos através 
da lei 8913 de 14/12/98 para o programa, estabelecendo acordos com os municípios, secretária 
de educação e do distrito federal. Em 1998, a quantidade de municípios que aderiram ao PNAE 
evoluiu representando mais de 70% dos municípios brasileiros (BELIK; et al, 2006; BRASIL, 2014).

Com a descentralização e a coordenação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) do MEC, houve ainda maior desenvolvimento, tendo as escolas por obrigação 
a realização do senso escolar para o repasse monetário do governo federal referente programa. 
O programa é fiscalizado e acompanhado pela sociedade, através dos Conselhos de Alimentação 
Escolar (CAEs), pelo Tribunal de Contas da União (SOARES; et al, 2012; VASTI; SOUZA, 2013).

Em agosto de 2001 foi criada a Medida Provisória no 2178-36, que dispôs sobre o repasse 
de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, instituiu o Programa 
Dinheiro Direto na Escola (BRASIL, 2013).

Segundo a Resolução 026 de 2013, o PNAE, tem como objetivo oferecer refeições que 
supram as necessidades nutricionais dos escolares durante sua permanência na escola, bem como 
contribuir para o desenvolvimento, aprendizagem e a formações de hábitos alimentares saudáveis. 
A quantidade deve ser oferecida de acordo com a faixa etária. Consistindo o ideal as refeições 
elaboradas a partir de dados reais de cada município ou estado e não apenas em estimativas 
nacionais, pois as necessidades e      carências variam nas diferentes regiões do país (MUNIZ; 
CARVALHO, 2007). 

Em 2009 foi aprovada a Lei 11.947, a qual dispõe que deverá ser obrigatoriamente 
utilizada a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar através do 
PNAE na alimentação escolar. Foi estipulado o mínimo de 30% do total dos recursos financeiros 
repassados pelo Governo Federal aos estados e municípios devem ser utilizados na compra direta 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se 
os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades 
quilombolas (SARAIVA; et al, 2013; SANTOS; et al, 2014; TURPIN, 2009).

A associação da alimentação escolar com a agricultura familiar acarreta benefícios ao 
município e ao próprio programa. A extensa capacidade de compras do PNAE representa um 
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mercado amplo e constante para os agricultores familiares, o que ocasiona melhorias a alimentação 
escolar que pode contar com uma oferta crescente de produtos diversificados, frescos e saudáveis 
(PEIXINHO; et al, 2011; SARAIVA; et al, 2013). 

Embora a regulamentação da compra de alimentos da agricultura familiar para o 
PNAE seja relativamente recente é considerada um importante incentivo à produção local e ao 
desenvolvimento regional sustentável, além de proporcionar a disponibilização de uma alimentação 
mais rica e saudável aos escolares. A falta de conhecimento do processo de aquisição de gêneros e 
este em desacordo com a legislação vigente faz com que proposto não seja alcançado. A análise do 
desempenho de compras da AF permite avaliar se as determinações recomendadas pela resolução 
estão sendo cumpridas e dessa forma promover mudanças se necessário. 

Esse trabalho teve como objetivo analisar o desempenho de Processos de Compras Públicas 
de alimentos da Agricultura Familiar para o PNAE em municípios do Mato Grosso do Sul.

Metodologia

O estudo se caracteriza por uma pesquisa documental, com estratégia de campo; baseada em 
dados públicos referente a processos de Compra Direta da Agricultura Familiar para o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, fornecidos por oito Prefeituras do estado do Mato Grosso do 
Sul, que concordaram em participar, voluntariamente. O período definido foi entre junho de 2013 e 
junho de 2014, em virtude de a pesquisa estar relacionada com a adequação relativa ao cumprimento 
das determinações legais da Resolução 026-FNDE, que entrou em vigor em 17 de junho de 2013.  

A pesquisa documental é um procedimento que emprega métodos para o recolhimento, 
compreensão e análise de documentos diversos. Normalmente esse tipo de pesquisa é utilizado 
quando há a necessidade de verificação de dados primários (SÁ-SILVA; et al, 2009). Quando a 
pesquisa não é restrita somente a utilização de documentos, mas também utiliza sujeitos (humanos 
ou não), fala-se que a pesquisa possui estratégia de campo (APPOLINÁRIO, 2009).

Os procedimentos se basearam em modelo de checagem e incluíram a construção de um 
checklist (anexo 1) para verificar o cumprimento ou não das determinações da legislação que rege os 
processos de Compra Direta da Agricultura Familiar.

A listagem de verificação foi construída com base nas determinações da Resolução 
026/2013-FNDE. Foram definidas 32 determinações/itens para checagem, distribuídos em sete 
grupos: (1) mapeamento dos produtos disponíveis na região, (2) realização de chamada pública, 
(3) apresentação de propostas, (4) projeto de venda, (5) processo de seleção de propostas, (6) 
assinatura do contrato e, (7) execução do contrato (Anexo 1).

Para análise, foi atribuído 1 ponto à resposta SIM e à resposta NÃO 0 pontos. A partir 
do total de itens verificados e dos valores encontrados, foi calculado, com utilização de planilha 
eletrônica Excel, o Índice de Desempenho de cada Município, através da seguinte equação:

ID = ∑S*100/nI, onde:

ID significa Índice de desempenho; S significa respostas SIM, nI significa Número de Itens.

Uma vez calculado o Índice de Desempenho de cada Município, foi feita uma análise 
comparativa entre estes e, verificados quais itens, relativos à inadequação, eram mais frequentes.
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Resultados e discussões

O Brasil apresentou uma progressão, entre os anos de 2011 a 2014, no total de recursos 
financeiros repassado ao PNAE, e consequentemente, nos valores destinados para compra direta da 
Agricultura Familiar (AF) (Gráfico 1). Se o percentual mínimo para compra da AF fosse cumprido, 
no ano de 2014, em torno de R$ 710 milhões seriam dispendidos, o que possibilitaria a compra de 
alimentos produzidos por pelo menos 35.000 agricultores familiares em todo o território nacional. 
Isso, pois o limite individual de venda do agricultor familiar é de R$ 20.000,00 por Declaração de 
Aptidão ao Pronaf  (DAP) (BRASIL, 2013).

Gráfico 1 – Comparativo entre a evolução dos recursos repassados pelo FNDE e o total destinado às aquisições da 

agricultura familiar, em bilhões de reais.

Fonte: FNDE (2016)

No ano de 2013, somente no Mato Grosso do Sul, foi contabilizada 43.641 famílias de 
assentados rurais, que possuíam o DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf), distribuídas por todo 
o estado (BRASIL, 2013), um número relativamente grande, o que com planejamento e incentivo 
à produção para o PNAE possibilitaria a inserção dos alimentos vindos da agricultura familiar nas 
escolas de todo o estado.

O processo de compras públicas direto da agricultura familiar para o PNAE possui inúmeras 
etapas e requisitos que são determinados pela resolução 26 de 2013. As prefeituras encontram diversas 
dificuldades para cumprir o proposto, em muitos casos por desconhecer como deveria ser realizar todo 
o processo de compra, apresentando assim falhas de simples resolução. Já por parte dos agricultores 
a falta de conhecimento deste mercado ou de como atender o edital acaba limitando a quantidade de 
propostas ou até mesmo desqualificando-as. O índice de desempenho das prefeituras analisadas será 
destrinchado ao logo desta seção, o que possibilita a visualização de cada item presente na resolução. 
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Tabela 1. Resultado análise de índices de desempenho de compras públicas da agricultura familiar para o PNAE

Amostra % Índice de desempenho
P1 62,5
P2 65,63
P3 12,5
P4 84,38
P5 31,25
P6 62,5
P7

P8

78,13

65,63

Fonte: Elaborado pelos autores (2014) (* P corresponde a prefeitura)

Em um contexto geral, os municípios pesquisados apresentaram diferentes índices de 
desempenho (Tabela 1), o que demonstra, em maior ou menor grau, que nenhuma das prefeituras 
conseguiu empregar 100% das atribuição propostas pela Resolução 26/2013 . Da totalidade dos 
itens checados, apenas dois dos oito municípios alcançaram um percentual superior a 75% (a P4 
com 84,38% e a P7 com 78,13%). 

Dessa mesma amostra, dois dos municípios apresentaram valores muito baixos, sendo que 
entre estes, o de percentual inferior (P3) apenas cumpriu 12,5% dos itens exigidos pela legislação, 
mostrando que há a necessidade de ações para obter um desempenho adequado em compras 
públicas de alimentos da agricultura familiar. Os demais valores se mantiveram entre 62,5% e 
65,63%.

No estudo de Saraiva et al (2013), foi avaliado no ano de 2010, em todas as regiões do país, 
se foram executados os 30% de recursos que deveriam ser destinados para a compra de alimentos 
agricultura familiar e o que justificava o não cumprimento dessa exigência. Na região centro oeste, 
em apenas 35,3% dos municípios houve compra, um dos principais motivos apresentados para 
a não realização, presente em 19,91% dos casos, foi a inviabilidade de fornecimento regular e 
constante de gêneros. O que pode ser uma justificativa a não recepção de propostas enfrentadas 
atualmente.

Gráfico 1. Mapeamento dos produtos da Agricultura Familiar.

Fonte: Elaborado pelos autores (2014)
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No grupo mapeamento dos produtos apenas uma única prefeitura, em seu processo 
de compra, atendeu a todos os itens exigidos pela legislação, enquanto três das oito prefeituras 
não pontuaram em nenhum dos quesitos avaliados. O gráfico 1 mostra o desempenho relativo 
ao mapeamento dos produtos da Agricultura Familiar, disponíveis na região, que poderiam ser 
adquiridos pelo PNAE.

Gráfico 2. Detalhamento da chamada pública

Fonte: Elaborado pelos autores (2014)

Já no grupo de itens relativos à Chamada Pública (Gráfico 2), houve uma maior adesão, 
por parte das prefeituras, ao proposto, no entanto, apenas uma preencheu todos os requisitos. O 
item menos pontuado foi o Método de divulgação abrangente, requisito que poderia ser facilmente 
solucionado e que possui um papel fundamental para obtenção de propostas em chamada pública. 

Em 2009 foi aprovada a Lei 11.947, a qual dispõe que deverá ser obrigatoriamente 
utilizada a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar através do 
PNAE na alimentação escolar. Foi estipulado o mínimo de 30% do total dos recursos financeiros 
repassados pelo Governo Federal aos estados e municípios devem ser utilizados na compra direta 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se 
os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades 
quilombolas (SARAIVA; et al, 2013; TURPIN, 2009).

Outra dificuldade encontrada é o recebimento de propostas de fornecedores locais (gráfico 
3), o que poderia tem influência de uma divulgação inadequada, como visto no gráfico 2. A 
Lei 11.947 de 2009 prevê que no mínimo 30% dos alimentos adquiridos para o PNAE devem 
ser provenientes da agricultura familiar. Como o objetivo é promover o desenvolvimento local 
principalmente por parte de agricultores familiares que enfrentam maiores dificuldades, como é 
o caso de indígenas, quilombolas e assentados rurais, percebe-se que é justamente essa parcela de 
produtores que menos apresentaram propostas, o que leva os municípios a enfrentarem problemas 
na aquisição  da quantidade de alimentos que atenda a lei, o que gera a busca por alternativas, como 
a compra em cooperativas rurais de outras regiões do estado.
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 Gráfico 3. Apresentação de proposta por parte dos fornecedores

Fonte: Elaborado pelos autores (2014)

Na apresentação de proposta (gráfico 3), somente uma das prefeituras não recebeu propostas de for-
necedores locais e em cinco nada foi apresentado por indígenas, quilombolas ou assentados rurais.

Gráfico 4. Projeto de venda e seus componentes

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

O Projeto de venda apresenta todas as informações referentes aos fornecedores proponentes 
e produtos, possuindo grande importância. Levando em consideração que as chamadas normalmente 
são realizadas anualmente ou a cada seis meses, todas as informações presentes em um projeto de 
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vendas permitem o planejamento, para que os alimentos adquiridos sejam distribuídos ao longo do 
ano escolar. 

Nas determinações dos projetos de venda (Gráfico 4), duas prefeituras não executaram, as 
demais tiveram em seus projetos no mínimo quatro de sete itens.

Gráfico 5. Seleção das propostas apresentadas

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

A seleção das propostas apresentadas é fundamental em um processo de compras, 
pois assim, é possível identificar quais propostas atendem melhor as normas da legislação e as 
necessidades publicadas em edital.

No grupo seleção (Gráfico 5), uma das prefeituras não cumpriu nenhum quesito, seis 
realizaram a seleção e três receberam propostas de alimentos orgânicos.

Gráfico 6. Referente à assinatura do contrato

Fonte: Dados da pesquisa (2014)
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Na assinatura de contrato (Gráfico 6) apenas dois municípios definiam as datas de 
pagamentos e metade não possuíam o cronograma de entrega, sendo que dois não assinaram 
contrato algum.

A não definição de uma data de pagamento pode ser tida como um desincentivo a 
apresentação de propostas, já que os agricultores familiares dependem da renda gerada pela sua 
produção e em muitos casos a venda informal se torna preferível à indefinição, por parte dessa 
população.

Gráfico 7. Execução dos cronogramas

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Em relação a execução dos cronogramas de entrega e pagamentos (Gráfico 7), seis 
municípios cumpriram as determinações e somente um não o fez. A prefeitura 5 apresenta um 
erro de preenchimento por parte que quem forneceu os dados, pois não há a possibilidade de 
execução de cronogramas se não ocorreu o recebimento de projetos de venda vindos integrantes 
da agricultura familiar.

Considerações finais

O fornecimento de alimentos provenientes da agricultura familiar para o PNAE se depara 
com inúmeras questões para que seu desempenho ocorra de maneira efetiva. A maior delas é falta 
de conhecimento de como proceder em um processo de compra direta de acordo com a legislação 
vigente, tanto por parte das prefeituras quanto por parte dos agricultores.

Do total de respondente duas das prefeituras (P3 e P5), que representam 25% da amostra 
total, obtiveram um índice de desempenho extremamente baixo, o que pode significar, que apesar 
de ser um respondente, no ano de 2013/2014, não se realizou o processo de compra pública direta 
da agricultura familiar para o PNAE nesses munícipios.

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um capaz de legitimar a sustentabilidade 
e o desenvolvimento local, no entanto devem-se obter métodos que facilitem a visualização de 
todo o processo para a sua execução, dessa forma o a lista de verificação do presente trabalho se 
mostraria como um instrumento interessante a tal finalidade.
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A pesquisa apresentou limitações, no que se refere ao tamanho da amostra, por ser formada 
por adesão, ainda que em contato com todos os municípios do estado do Mato Grosso do Sul, o 
número de respondentes foi relativamente pequeno.
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ANEXOS

Anexo 1. Listagem dos itens relativos processos de Compra Direta da Agricultura Familiar.

Itens de checagem Não Sim Total
Mapeamento dos produtos disponíveis na região:

1. Houve entrega da lista de produtos;

2. Constava época de safra;

3. Estava definida a quantidade de produto que poderia ser 
disponibilizada.

Chamada pública:

1. Método de divulgação abrangente;

2. Explicitava quais itens seriam licitados;

3. Apresentava as quantidades de alimentos a serem adqui-
ridos;

4. Contempla a oferta local;

5. Respeitava a sazonalidade;

6. O preço estava definido
Apresentação de proposta:

1. Foi apresentada a proposta de fornecedores locais;

2. Foi apresentada proposta de indígenas

3. Foi apresentada a proposta de quilombolas

4. Foi apresentada proposta de assentados da Reforma 
Agrária

5. Foi apresentada proposta de orgânicos.

6. A documentação exigida estava de acordo
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Projeto de venda:

1. As propostas foram acompanhadas do projeto de vendas

2. Continha os dados de identificação dos fornecedores 
proponentes;

3. Continha os dados de identificação da entidade executo-
ra;

4. Continha a relação de fornecedores e respectivos produ-
tos;

5. Continha a totalização por produto;

6. Apresentava os mecanismos de acompanhamento de 
entrega;

7. Descrevia as características dos fornecedores proponen-
tes.

Seleção 

1. Foi realizada a seleção; 

2. Foi cumprida a sequência de territórios;

3. Foi dada a prioridade para assentamentos, comunidades 
indígenas e quilombolas;

4. Incluiu alimentos orgânicos.
Assinatura 

1. Foram assinados os contratos;

2. Os contratos assinados continham cronograma de entre-
ga;

3. Estavam definidas as datas de pagamentos;

4. Continham clausula referente a sansões em casos de não 
cumprimento.

Execução

1. Os cronogramas de entregas foram cumpridos;

2. Os cronogramas de pagamentos foram cumpridos.
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RESUMO
Profundamente imbricada no cotidiano urbano, a população negra realizava a maioria dos serviços públicos, bem como as 
demais necessidades diárias das residências. Tornaram-se figuras indispensáveis, mesmo nas casas mais simples. A proposta 
fundamental deste trabalho é estudar dentro do espaço físico correspondente à Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, 
as relações escravistas, buscando nos documentos encontrados a figura do escravo, suas condições de vida, trabalho, relação 
estabelecida entre este e seu senhor e as formas que eles encontraram para “subverter” as tentativas de controle. Em suma, 
seus limites e suas possibilidades dentro do ambiente urbano colonial. No espaço urbano escravos partilhavam os diversos 
ambientes com seus senhores, desfrutavam de maior mobilidade física, mantinham-se informados e em contato com outras 
camadas da sociedade. Dentre as fontes históricas setecentistas, é voltada especial atenção aos testamentos, presentes no 
Arquivo Público de Mato Grosso. Outros documentos utilizados bem como as leituras realizadas foram selecionados em 
consonância com o objetivo da pesquisa. Na documentação levantada, os senhores, escravos e outras categorias oferecem 
ao historiador a possibilidade de revelar o dia a dia das relações cotidianas de dominação, exploração e solidariedades. A 
partir da leitura documental notamos uma preocupação e reação das autoridades no controle dos escravos; e por parte dos 
escravos verificamos novas estratégias de sobrevivência. Como resposta à dominação senhorial, além da fuga (um dos atos 
considerados criminosos e mais sentidos pelo senhor, principalmente no espaço urbano, onde os senhores possuíam um 
pequeno número de escravos) e das reações violentas, os escravos criaram novas estratégias como explicar acatamento às 
expectativas dos seus senhores (obediência, trabalho e fidelidade) no intuito de obter a liberdade e melhorar sua condição de 
vida. Esta estratégia nem sempre deu o retorno desejado pelo escravo, porém foi elemento desarticulador do sistema, não 
pode ser negada ou ocultada. 

Palavras-Chave: Urbano. Colonial - escravidão.

ABSTRACT
Deeply imbricated in the everyday urban black population held the majority of  public services, as well as the other daily 
needs of  households. They have become indispensable figures, even in the simplest houses. The fundamental proposal of  
this work and study in the physical space corresponding to Vila Real do Senhor Bom Jesus of  Cuiabá, the slave relations 
seeking in the found documents the figure of  the slave, their living conditions, work, relationship established between this 
and its master, and the ways they found to “subvert” the attempts of  control. In urban areas the slaves shared the different 
environments with their masters, enjoyed more of  physical mobility, they kept informed and in touch with other layers 
of  society. Within the historical eighteenth, special attention is focused on wills, in the Public Archives of  Mato Grosso. 
Other documents used as well as the readings taken were selected in line with the objective of  the research. In the checked 
documentation, the master, slaves and other groups offer the historian the possibility of  revealing the day-to-day routine of  
relations of  domination, exploitation and solidarity. From reading the document noted a concern and reaction of  the author-
ities in control of  the slaves and from the slave’s side we verify new surviving strategies. In response to domination manor, 
besides the escape (one of  the acts considered criminal and more felt by the master especially in urban areas, where they 
had a small number of  slaves)and from violent reactions the slaves created new strategies to meet the expectations of  their 
masters (obedience, loyalty and work) in order to obtain freedom and improve their condition of  life. This strategy had not 
always given the return wished by the slave, but I was disarticulated element of  the system, could not be denied or hidden.

Keywords: Colonial city - Slavery
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CENÁRIOS INICIAIS 

No espaço urbano, apesar de o escravo ser uma propriedade privada, estava sujeito a normas 
existentes e à aplicação das penas aos infratores. Os agentes institucionais deveriam fornecer 

aos senhores condições políticas e jurídicas para se sentirem mais confortáveis quanto ao seu 
domínio. Como afirma Foucault (DELEUZE, 2006), quem governa não institui o poder, ele 
aparece como efeito de conjunto ou resultante de uma multiplicidade de engrenagens e de focos 
e que constituem por sua conta uma microfísica do poder. Os agentes institucionais preservam o 
poder. Para isso usam de diversas estratégias, uma delas é a criação das normas e o uso da repressão. 

As estratégias utilizadas para controlar e equilibrar as forças opostas presentes no espaço 
urbano colonial encontravam sua mais ampla expressão na inferiorização, na violência, na repressão 
e no paternalismo. Mas nem por isso a ação conjunta desses dispositivos conseguiu evitar os choques 
e desequilíbrios que tal ordem social provocaria. “A análise dessas manifestações de conflito permite 
trazer à tona as contradições do sistema que se implantou na colônia e a complexidade das relações 
sociais numa sociedade assentada no escravismo” (ALGRANTI, 1988, p. 43).

Este espaço regulador e ao mesmo tempo facilitador de práticas peculiares gerou na 
escravidão urbana feições próprias. 

A presença de um grande número de escravos circulando pelas ruas é uma dessas diferenças. 
Esse grande contingente de homens e mulheres na situação de escravos poderia gerar na população 
o sentimento de medo, por isso a necessidade de medidas repressivas que regulassem aspectos da 
vida cotidiana como por exemplo a obrigatoriedade do porte, por parte do escravo, de uma ordem 
escrita pelo senhor para circular pela vila, horário para se recolher, etc. Os escravos poderiam fugir 
no interior da própria vila, apoiados pela rede de solidariedade tecida no ambiente urbano. Desse 
modo, era preciso controlar sua mobilidade e ação.

No caso das negras de tabuleiro, a atenção era redobrada conforme o artigo 30 dos 
estatutos municipais de Vila Bela: “ficava proibida a presença de negras nas minas, a não ser para 
minerar” (MATTOS, 2003, p. 13). Estas mulheres eram acusadas de promover fugas de escravos 
e de exercerem a prostituição. A ação dessas negras nas minas do Cuiabá também foi sentida, 
conforme nos demonstra o bando de 14 de agosto de 1733:

Por se representar por pessoas zelosas as vem a mim grande dano e prejuízo 
que recebem os moradores mineiros das minas do Cuiabá, a mandarem negras 
com tabuleiros vendendo mantimento de várias sortes aos negros, que andam 
minerando ou faiscando segundo [...] das vendas, casas de pasto que ficam fora 
da vila aonde as mesmas negras costumam largar o ouro que tiram, ficando seus 
senhores perdendo jornais, cujo dano não se tem achado por serem os donos 
de tais negras, [...] favorecidas das pessoas a quem tocava evitar esta desordem 
e para que daqui em diante se não exprimir este prejuízo. Ordens que depois da 
publicação desse bando não haja força por branca ou negra que encontrar aqui 
e for delatado neste bando terá trinta dias de prisão na cadeia desta vila e pagará 
[...] de escravo ou escrava sem custos para a fazenda real e [...] denunciante ficará 
com a metade e haverá dois meses de prisão sendo executor deste bando o pro-
vedor da fazenda real o qual fará observar [...] e sendo-lhe necessário ajuda ou 
favor poderá prontamente o regente das ditas minas a quem eu por recomendada 
observância deste bando e para que chegue a notícia ao delator e não alegar igno-
rância publicará esse bando nas ditas minas do Cuiabá, que registrará na comarca 
[...], fixando no lugar de vista [...] a esta secretaria. [...] na vila aos quatro de agosto 
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Manoel Fernandes, mil setecentos e trinta e três (Registro de cartas oficiais, ban-
do e portarias. Livro de Registro de correspondência C02, ano 1722-1747, fólio 
19, APMT).

O sistema econômico baseado na exploração exigia a inferiorização do outro, para isso 
foi criada a imagem do negro insolente, revoltoso, sem fé. Neste sentido, mais uma estratégia é 
observada: a criação de um discurso que naturalizava e autorizava a escravidão e suas mazelas. Para 
Said (1990) é preciso olhar o que está por traz dos discursos que naturalizam as coisas.  Nesses 
discursos o que costuma circular não é a verdade, mas as representações que produzem imagens 
do “outro” e que interferem nas lutas políticas e sociais. Para Said (1990) o discurso não tem 
interioridade, é fruto das redes exteriores, ligações que fortalecem o saber e o saber é produtor do 
poder.

Os castigos, principalmente em espaço urbano, eram de conhecimento de todos, pois 
as informações e os acontecimentos corriam de boca em boca. Por este motivo os escravos, ao 
tentarem qualquer reação seja ela individual ou coletiva, tinham consciência das consequências de 
seus atos se capturados. As punições quase sempre eram realizadas em praça pública, para servir de 
exemplo para outros possíveis transgressores da ordem.

Emilia Viotti da Costa (1998) realizou um exame dos sistemas disciplinares nas relações 
entre senhores e seus escravos, mostrando a importância da violência para manter o ritmo do 
trabalho, a disciplina, manter a ordem, fazer com que o medo aterrorize o escravo e este mantenha-
se humilde e submisso, evitando com isso, além de insubordinações, as temidas fugas. Segundo 
a autora, “generalizava-se a convicção de que muitos escravos não trabalhavam se não fossem 
devidamente espancados” (COSTA, 1998, p. 282). 

A fuga era um dos atos criminosos mais sentidos pelo senhor. Os fugitivos, para 
sobreviverem, tinham que manter contato com uma parte da população, estabelecendo trocas ou 
mesmo cometendo roubos para se manterem.

O governo português, através do Alvará régio de três de março de 1741, estabeleceu a 
marca de ferro quente e o corte de uma das orelhas ao escravo que fosse capturado (ASSIS, 1988). 
Nos Anais de Vila Bela, informações sobre fugas, punições, tráficos realizados por contrabandistas 
portugueses e espanhóis e a formação de quilombos estão presentes. 

Os quilombos tinham como características marcantes a vida comunitária, a disciplina e uma 
preocupação constante com a defesa.  Existiram alguns quilombos na região do Mato Grosso como 
o Sepotuba, Roncador, Jangada, Serra Dourada e Rio Manso e, o mais importante, o quilombo de 
Quariterê (VOLPATO, 1993).

Nota-se nos Anais uma preocupação com as fugas que aconteciam em direção aos quilombos 
e ao território espanhol. Apesar de haver entre Portugal e Espanha um acordo que dispunha sobre 
a devolução de escravos fugidos, este era corriqueiramente descumprido. Os fugidos eram punidos 
com rigor, como no caso dos escravos em 1770 que fugiram do ataque ao quilombo Quariterê. 

No ano de 1794, na vila do Cuiabá, Antonio José da Conceição, pardo, liberto, oficial de 
carpintaria, aplicou punição em Luiz, crioulo, escravo do capitão Joaquim Xavier da Costa Vale, 
culminando com a morte deste. Antonio José aplicara um castigo ao escravo Luiz por ele pensar 
em fugir, furtar e levantar falsas acusações para obter certa conduta (privilégio). O réu pediu perdão 



168

REVISTA ELETRÔNICA 25 DOCUMENTO/MONUMENTO

pelo crime ao senhor do escravo, que foi aceito (Maço 26, ano 1794, Juízo Geral de Fora e crime da 
Vila do Cuiabá. APMT).. Neste caso de crime cometido contra um escravo, podemos concluir que 
algumas explicações e um pedido de perdão poderiam resolver a questão.  

Portanto, a violência cometida por parte do senhor era vista como um castigo, 
um ato pedagógico. Porém, quando esta era praticada pelo escravo se tornava 
sinônimo de transgressão, um perigo ao princípio do domínio senhorial. Como 
exemplo deste fato, temos o caso do negro José Africano, que assassinou seu 
senhor com três facadas. Foram chamados para realizar exame do cadáver dois 
peritos, que deveriam verificar a quantia das feridas, suas qualidades, profundida-
des e com que instrumento foram feitos e se deles resultou a morte. Três teste-
munhas se apresentaram, todas acusavam o negro de tal atitude.

Preso pela patrulha, José Africano prestou seu depoimento na presença de duas testemunhas 
e “livre de ferros” ou de “qualquer coisa que o privasse a dizer a verdade”. Disse chamar-se José, 
de nação africana do Reino do Congo. No Brasil os escravos eram, em geral, identificados pela cor 
e local de nascimento. De acordo com Stuart Schwartz,

Tradicionalmente, uma divisão tríplice classifica os escravos nas categorias de 
africanos (que aqui presumimos serem negros), crioulos (negros nascidos no 
Brasil) e pardos (mestiços). Este último não continha apenas mulatos, mas tam-
bém filhos de brancos com índios, que recebiam denominações variadas como 
mestiços, mamelucos ou caboclos. Também estão aqui inclusos os cabras (pes-
soas de ascendência mista, porém indefinida) (2001, p. 178).

José Africano afirmou que vivia de jornais, por mando de seu senhor Manoel Gomes da 
Silva Marques, e contou que vitimou seu senhor com facadas e tentou fugir, porém foi detido por 
Alexandre (testemunha, homem livre que “vivia de ajustes como camarada da terra”), mas escapou 
porque o mesmo foi acudir seu senhor. Reconheceu a faca usada no crime e perguntado pelo juiz o 
porquê de não ter utilizado a faca contra Alexandre, disse ter caído de sua mão e que não tinha raiva 
dele, mas de seu senhor. Afirmou que seu ato ocorreu de repente, depois de sofrer uma agressão 
por parte de seu senhor. Este foi castigado com uma rédea de freio, porque, segundo a única 
testemunha que viu o crime, Alexandre, o escravo estava consertando as cargas de má vontade. 
Neste caso o promotor público pediu as mais severas punições, por tratar-se de “um crime tão 
atroz”, de o réu ser escravo do morto, de ser “um delito revoltante” e cuja impunidade acarretaria 
males incalculáveis à sociedade. Para se defender, o réu José Africano alegou que no momento em 
que se pronunciou sobre o crime “não nomeou curador e defensor, que assistisse o interrogatório, 
não achando matéria alguma que servir pudesse de base a sua defesa”. Foi nomeado como curador 
o tenente Manoel Dias Castro Junior, que disse ser um absurdo a pena de morte e que:

Não tendo o senhor juiz pronunciante dado curador ao réu, no ato de proceder 
interrogatório ao mínimo, faz-lhe notória injustiça e privou-lhe de gozar de um 
dos sagrados direitos que a lei garante e por isso que o conteúdo no mesmo in-
terrogatório é nem um, por ser o mesmo feito contra a lei expressa [...] segundo 
os princípios de direito deve o réu José Africano ser absolvido do crime agindo 
para que solto será em paz.

O juiz da sentença “conservou-se só e a portas fechadas na sala de sua conferência, sem 
que alguém jurado saísse ou algum ali entrasse ou tivessem comunicação com pessoa alguma, até 
que voltaram à sala das sessões” ficando concluso que “do júri julgo réu José Africano incurso no 
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Artigo 1º do Decreto de 10 de junho de 1835 e o condeno à pena de morte natural, pagas as custas 
pelo cofre do Município desta Cidade” (Tribunal da Relação. Caixa 05, doc 779-1838.APMT).      

Nos Anais do Senado da Câmara de Cuiabá, ano de 1772, foi relatado o “horroroso caso da 
morte cruelmente dada” do tenente de auxiliares Manoel José Pinto. Nas margens do rio Cuiabá, 
em seu engenho chamado Itapeva, Manoel foi morto por um de seus escravos, que fugiu em uma 
canoa levando mantimentos e, à força, mais alguns escravos da casa. Segundo o relato “na casa não 
houve resistência, eram lágrimas, confusões e susto da mulher e filhos do desgraçado defunto, que 
todos eram menores e sem capacidade nem forças para se oporem e aprisionarem ‘facinorozos’”. 
Com vantagem de tempo na fuga, os escravos não foram encontrados, chegando salvos ao território 
espanhol (Anais do Senado da Câmara de Cuiabá, p. 101).

Alguns registros indicam formas de convívio entre senhores e escravos que ultrapassam 
o simples uso da violência física como o único elemento responsável pela manutenção da ordem. 
Melhorar a condição de vida do escravo poderia significar melhor vontade no servir, maior 
produção, ordem pública e paz nas residências. A relação entre senhores e escravos poderia 
ultrapassar o utilitarismo, poderia gerar vínculos que iam além dos interesses econômicos e que 
estariam sustentados por outros símbolos, talvez obrigações morais, fidelidade, proteção. 

Escravos que depois de libertos mantiveram ainda contato com seus senhores também 
são provas da existência de um relacionamento diferenciado. “Em 1773 ingressou na irmandade 
do Rosário, Luís Correa, preto forro, casado, morador das Lavras de Domingos Leme, de seu ex-
senhor” (SILVA apud ROSA; JESUS, 2003, p. 75).

No testamento de Manoel Leite de Moraes, este afirma que sua escrava ainda estava em sua 
companhia e cuidando de suas enfermidades e a deixa livre por este: 

Declaro: Maria Joaquina parda, a quem dei liberdade e alforria, continua em mi-
nha companhia tratando de minha enfermidades, lhe deixo uma moradas de ca-
sas em que habito para que tenha nela todo o domínio, direito, e com condições 
enquanto ela for viva e que não lhe tirarão por dívida que Ela contrair; na mesma 
condições lhe deixo hum escravo de nome Antonio, congo e uma escrava de 
nome Maria [...] com declaração de que não terá aquele direito que se funda na 
liberdade de vender qualquer deles se não no caso em que comportem como não 
devem;

Declaro que deixo para a dita Maria Joaquina seis cadeiras, um guarda roupa; duas 
mesas; dois baús; um aparelho de caixa, assim como outros bens que possuo,

Deixo forra e livre da escravidão uma criança de nome Joaquina filha da dita Ma-
ria [...] que o faça pelo amor de Deus; Da mesma forma deixo forro um escravo 
de nome Miguel mina; Deixo quartado o escravo de nome Matheus Barbeiro por 
tempo de três anos pela quantia de cento e vinte oitavas de ouro (Inventário do 
falecido Manoel Leite de Moraes – 1819 Mss. Fundo: Cartório do 5º ofício, caixa 
22, APMT).

A ex-escrava Josefa recebe de seu senhor, em testamento duzentos mil réis. Este valor 
segundo seu ex-senhor Manoel Fonseca seria dividido entre ela e seus filhos. Francisca receberia 
a quantia de cinquenta mil reis, Maria crioula a quantia de cinquenta mil réis e Manoel crioulo 
cinquenta mil réis. “Finalmente deixo de esmola a Josefa [...] cinqüenta mil réis e tudo pelo amor 
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de Deus” (Inventário do Falecido Manoel Fonseca, ano 1804. Fundo: Cartório do 5º Ofício. Caixa 
10, APMT).   

Narciza Galharda em seu testamento informa que Mônica, que foi sua escrava, naquele 
momento, se encontrava forra, porém morava em sua companhia, e declara que devia “a dita 
escrava Mônica que foi escrava e hoje é forra e se acha em minha companhia trinta oitavas e um 
quarto de ouro de empréstimo que passo a meu testamenteiro lhe pague logo sem contenda, de 
justiça” (Inventário da falecida Narciza Galharda (preta forra) – 1797; Mss. Fundo: Cartório do 5º 
ofício, caixa 4, processo 136, APMT). 

Outro caso de dívida de senhor para com seu escravo é o de Pedro Gonçalves Neto, este 
declara que:

Negra Mariana casada com João Congo tem em minhas mãos a guarda de quinze 
oitavas de ouro, que lhe devo [...] bem como mais uma quantidade pequena [...] 
em casa de Joana Gonçalves crioula se acha uma crioula filha da negra Ana Maria 
cuja [...] se forrou e me pagou a sua alforria com um moleque mina (Inventário 
do falecido Pedro Gonçalves Neto.1796 Mss. Fundo: Cartório do 5º ofício, Caixa 
04, APMT). 

Este caso de compra de alforria dando em troca um escravo não é comum dentro da 
documentação historiográfica referente ao período colonial. 

Outro ponto que nos chama a atenção na documentação é a contestação ao fato do senhor 
ser o exclusivo responsável pelo custeio dos seus escravos, uma das características da escravidão. 
Os escravos tinham uma fonte de renda própria que podiam usar como desejassem, inclusive com 
roupas, alimentos, bebidas, lazer e para formar pecúlio visando à aquisição de alforria.

As diversas táticas criadas de resistência à escravidão 

Traduzem até que ponto a inteligência é indissociável dos combates e dos pra-
zeres cotidianos que ela mesma articula. Graças a elas, cada um vive melhor a 
ordem social, ou o seu oposto, a violência das coisas (RAMINELLI apud CAR-
DOSO; VAINFAS, 1997, p. 274).

Dentro do urbano alguns escravos recebiam tarefas que requeriam certo grau de 
confiança. O escravo doméstico mantinha uma relação mais intensa com o seu senhor, constituída 
cotidianamente como uma relação pessoal de dominação movida pela proximidade, que variava de 
acordo com o nível de contato, “escravos eram acessórios presos a laços de dependência e submissão, 
mas imersos numa complexa rede de relações que varia de senhor para senhor” (PRIORE apud 
CARDOSO; VAINFAS, 1997, p. 292). Essas relações eram norteadas pela faceta da dominação. Os 
livros de receitas e despesas do Senado da Câmara da Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, 
por exemplo, acusam multas aplicadas a escravas que se encontravam no gerenciamento de algumas 
vendas (MATTOS apud ROSA; JESUS, 2003, p. 9). 

Algumas forras poderiam ter seu próprio estabelecimento comercial, este foi o caso de 
Rosa Conga, negra que durante desentendimento de dois escravos (não identificados pelo nome, 
mas pelo nome de seu senhor),

Sem mais nem mais pegou de um pau atingindo o escravo da citada pela porta a 
fora e lhe deu uma cacetada na testa que lhe abriu uma não pequena ferida que 



171

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO /  NDIHR NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR 

marcou sua cara sem que este escravo lhe desse motivo para que a tanto chegasse, 
mas como a dita preta tem a fama de gênio inquietado... (Documento avulso nº 
113, ano 1783 A – APHMT).

O “caso Maria Eugênia”, também proprietária de “vendas”, nos permite observar outros 
aspectos da vivência de pessoas descendentes de africanos, forras ou alforriadas, no ambiente urbano 
da Vila Real do Cuiabá (ROSA, 1986a, p. 11; 1986b, p. 12-13; ROSA, 2000).

Maria Eugênia de Jesus era crioula e forra, dada como natural do Rio de Janeiro. Na vila do 
Cuiabá era proprietária de “venda” e obtivera pouco antes de 1778 uns “chãos” na rua Bela do Juiz, 
logo após o córrego da Cruz das Almas. Desde 1773 ingressara na irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário.

Em inícios de 1778 já estava presa na cadeia da vila, acusada de difamar, ou fazer “ofensas 
máximas a muitas senhoras na sua honra”. Na acusação eram mencionadas as esposas do mestre 
de campo e do sargento mor, autoridades militares e policiais. 

Mesmo presa Maria Eugênia continuava a falar, em altas vozes, na janela da cadeia, ofensas 
verbais a essas Donas. Por isso, autoridades da vila a definiam como uma grande revoltosa, péssima 
de língua, um monstro. 

Esse parece ser um caso em que ficam claros alguns limites na coexistência entre pessoas 
livres, escravas e ex-escravas num ambiente urbano.

Dirigindo suas falas (“maledicência e imposturas, em matéria de alta consideração”) para 
esposas de poderosos e militares, a crioula forra Maria Eugênia ameaçava a própria imagem social 
da autoridade. Ultrapassava limites da ofensa individual, privada, tornava-se “grande revoltosa”.

O uso público, político, de ofensas desonrosas era mais ou menos comum em ambientes 
urbanos coloniais. “Pasquins”, “papeizinhos” pregados em lugares públicos, acusando autoridades 
ou pessoas a elas ligadas de práticas socialmente condenáveis não eram raros em arraiais, vilas e 
cidades. 

Provavelmente, se essa situação ocorresse fora de um ambiente urbano como a vila do 
Cuiabá, Maria Eugênia poderia ter sido rapidamente silenciada. Mas a presença de juízes, advogados 
e, inclusive, o fato dessa crioula pertencer à irmandade de Nossa Senhora do Rosário podem ter 
contribuído para aumentar as cautelas de autoridades ofendidas. Mas a situação era tão delicada 
que o próprio vigário da Matriz foi vistoriar a cela em que estava a crioula. E em relato do que teria 
visto, escreveu:

(...) usava de certas feitiçarias, diabruras ou embustiárias, ainda na prisão em que 
se acha e que as praticava com um preto forro por nome Manoel, que todas as 
noites ia falar àquela (...) esses malefícios os guardava ela com muito desvelo de-
baixo de uma pedra na mesma prisão; e que até os requerimentos ou cartas que 
fazia a V. Exa. eram pulverizados com essas embustiárias e passados por certas 
fumaças (ROSA 1986b, p. 12).

Como descritas pelo vigário, as práticas de Maria Eugênia manifestavam três aspectos 
frisados pelo denunciante. 

O primeiro, é que ocorriam dentro da cadeia de Cuiabá, demonstrando um tipo de 
“reapropriação” de equipamentos urbanos públicos, por ex-escravos/forros. Ainda são inexistentes 
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estudos a respeito da vida de pessoas nas cadeias da capitania de Mato Grosso. E pelo que sei essa 
situação parece caracterizar os estudos históricos da sociedade colonial nas demais partes do Brasil.

O segundo é que, como já frisou Carlos Rosa (ROSA, 1986a, p. 11; 1986b, p. 12-13; ROSA, 
2000), “não eram práticas solitárias”. O caso de Maria Eugênia contribui para que se percebam 
solidariedades entre escravos e forros, inclusive quanto a práticas mágicas ou formas de religiosidade que 
podem remeter a heranças culturais africanas de longa duração.

O terceiro, por sua vez, parece ser uma “apropriação” feita pelo vigário, para “politizar” 
as supostas práticas de Maria Eugênia. A “feitiçaria” de Maria Eugênia era marcada assim por um 
sentido laico, civil, político.

Ou, como sintetizou Carlos Rosa (ROSA, 1986b, p. 13): 

Mas se na definição do vigário sobre a feitiçaria de Maria Eugênia está implicada 
uma remissão à origem transcendental dos saberes que fundam sua prática, o ser 
social dessa mesma prática é colocado como ameaça política às formas do poder 
dominante: desrespeitava o espaço da repressão (a cadeia, transformada em lugar 
de reprodução dessa mesma prática que ali deveria ser anulada); postulava um 
poder superior ao do próprio capitão general, capaz de impor-lhe desejos, deci-
sões, comportamentos e, não último em importância, transbordava os limites da 
ação individual, ganhando uma dimensão social de que ‘o preto forro Manoel’ era 
apenas o elo mais aparente.

Outro tipo de relação que nos chama a atenção dentro da documentação setecentista, são 
relações mantidas entre os homens e as mulheres de cor. Para Ronaldo Vainfas,

Não resta dúvida que o concubinato guardou íntimo parentesco com a escravi-
dão, quer a indígena, quer a negra. A documentação das mesmas visitas [visitas 
diocesanas realizadas em MG, BA e MT] contém numerosos exemplos de senho-
res que, não obstante casados, possuíam nas escravas amantes habituais, das quais 
tinham filhos, dando escândalo público de seus atos, conforme os depoentes 
contavam aos visitadores da igreja (1997, p. 234).

No caso de as escravas gerarem filhos de seus senhores eram vistas como “aquela que 
guarda a semente, mas não co-causadora do nascimento do filho (...) no seu estado natural, sem 
possuir o laço sagrado e legal do casamento, seu fruto será também natural” (FALCI apud PRIOE, 
1997 p. 275). 

Fruto dessas relações, alguns filhos bastardos só foram reconhecidos em testamento. Este 
é o caso de João Borges que reconheceu como filhos Francisco Pardo (filho natural de Rita da Silva 
Preta); Maria Parda (filha natural de Ana Parda), Úrsula Parda (filha de Antonia Parda) e Maria 
da qual não sabe o paradeiro (filha de Isabel de Campos Monteiro) (Inventário do falecido João 
Borges Chaves. 1821. Maço 09, processo 259). 

No testamento de Caetano de Moura Meirelles que nunca foi casado, mas

tem filhos naturais que são: Manoel de Moura Meireles, havido de uma minha 
liberta parda de nome Maria do Rosário; Emerenciana, casada com José Manoel 
Bruno, e Anna de Moura, ambos havidos de uma parda minha de nome Thereza 
por [...];Declaro que tive desta mesma Thereza, uma filha de nome Maria já fa-
lecida, que deixou uma filha pequena chamada Cândida que são meus legítimos 
herdeiros (Inventário do falecido Caetano de Moura Meirelles. Ano de 1819, 
caixa 22, APMT).
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Há o exemplo do capitão José Vasconcelos Castelo Branco (Inventário do falecido capitão José Vasconcelos 
Castelo Branco, 1791, Mss. Fundo: Cartório do 5º ofício, Caixa 01, APMT) que teve um filho com Rita, preta 
angola; uma filha com Ana parda e mais um filho com outra mulher parda, cujo nome não pôde ser identificado 
na documentação.  

Outro caso é o de Pedro Gonçalves Neto, que declara em seu testamento ser solteiro, natural e batizado 
na Vila de Itú, matriz de Nossa Senhora da Candelária, bispado de São Paulo, filho legítimo de Pedro Gonçalves 
Neto, de sua mulher Catarina Paes, já defuntos. Pedro Gonçalves afirma ter dois filhos naturais, que reconhece 
por seus:

A saber uma filha fêmea por nome Gertrudes casada com Joaquim Toledo Piza; Antonio Gon-
çalves Netto de idade dezoito anos pouco mais ou menos, ambos filhos de Joana Benguela forra, 
os ditos meus filhos. Declaro que tenho mais três filhos que (sic) mãe dos ditos serem meus cuja 
mãe é Joana Gonçalves crioula, uma chama Teresa outra chama-se (sic), a outra cria se chama 
Lourença todas de mesma idade (Inventário do falecido Pedro Gonçalves Neto, 1796. Mss. Fun-
do: Cartório do 5º ofício, Caixa 04, APMT).

Antonio Xavier declara que Manoel pardo é seu filho e o deixa forro “por compra de liberdade, que o 
mesmo Antonio fez “[...] por escritura nas notas do tabelião Alexandre, cujo [..] entre os meus papéis” (Inventário 
do falecido Antonio Xavier de Siqueira, 1804. Mss. Fundo: Cartório do 5º ofício, Caixa 10, APMT).   

José filho de Ana de Campos é reconhecido por Antonio Gonçalo da Silva como filho e herdeiro de todos 
os bens (Inventário do falecido Antonio Gonçalo da Silva, 1807. Mss. Fundo: Cartório do 5º ofício, Caixa 13, 
APMT).  

Os proprietários/parceiros poderiam esboçar indicativos de um bom tratamento ministrado às suas 
escravas/parceiras. Porém, é preciso salientar que zelo e violência se misturam nessas relações, são partes integrantes 
da dominação. Muitas dessas mulheres foram vítimas de uma situação onde a violência sexual tratava-se de uma 
agressão física e principalmente psicológica; onde a dúbia moralidade da sociedade brasileira as transformou em 
simples objeto de desejo. Porém não podemos deixar de considerar que mulheres em situação de escravidão se 
“apropriaram” dos desejos de seus senhores. Esta era uma das formas cotidianas de se resistir à escravidão e de 
conseguir alguns privilégios, nem sempre concedidos.

A reação de algumas delas desmistifica a ideia de que eram lúbricas e se entregavam facilmente ao ato 
sexual tanto com seus senhores ou com outros negros. 

No arraial de São Vicente, uma negra de tabuleiro, escrava de Anna Pereira Silva, apareceu

com uma cutilada no pescoço da parte da garganta que pelo seu tamanho levou 5 pontos da lar-
gura de um dedo ao outro diz, e perguntada quem tinha dado aquela cutilada ou golpe, diz que 
era um escravo do Padre. João Nicolau Roiz e que esse mandou-a para fora do arraial dizendo-lhe 
que devia comprar alguma louça e estando [...]quis o escravo com ela, por isso lhe deu a cutilada; 
isto o que ela diz porque não há pessoa alguma que visse tal sucedido e dando eu logo ordem ao 
alferes no Mato Grosso Vitor de Moraes para prender (Documento avulso nº 113, ano 1783).

O costume de alforriar as escravas com as quais se amasiavam encontrou na capitania de Mato Grosso, 
segundo Jovam Vilela, a crítica de Luiz Pinto, governador da capitania (1769-1772). O governador documentou 
que os senhores de escravos tinham o vício e abusavam ao alforriar as escravas que serviam aos ‘seus apetites’. 
Além de prejudicar a arrecadação de impostos e diminuir os bens de raiz impossibilitando que saudassem dívidas 
(SILVA, 2005, p. 229). 
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O número elevado de alforrias chamou a atenção das autoridades que determinaram que as 
mesmas deveriam ser examinadas pelo Juiz de Fora e só poderiam ser concedidas após a licença da 
Câmara. Conforme observado nas posturas da Câmara de Vila Bela, parágrafo 8o:

Por serem mais laxos no modo de viver e perturbadores do regime; além de que 
com muita facilidade se dão neste País as liberdades, sem o olharem para o pre-
juízo que fazem seus credores; por evitar depois também nesta parte os litígios: 
Acordaram que pessoa nenhuma passe carta de liberdade a escravos (danificado) 
sem licença da câmara expondo-lhe a verdade das causas, porque faz (danificado) 
o escravo livre, o que será examinado pelo Juiz de Fora presidente (ROSA; JE-
SUS, 2003, p. 207-208).

De acordo com pesquisas realizadas por Camíllia Cowling, tanto no Brasil quanto em 
Cuba, devemos tratar com reservas a ideia de que homens brancos alforriavam com frequência 
suas escravas. Segundo Camíllia, “a incidência de mulheres que compraram sua liberdade é maior 
do que a de mulheres alforriadas por gratidão ou por envolvimento sexual com seus senhores” 
(COWLING apud LIBBY; FURTADO, 2006, p. 166).

Era possível o senhor conceder a liberdade na pia batismal ou no momento de preparar 
seu testamento. Sinais efetivos de que a relação entre senhor e escravos poderia ir além da relação 
de produção. Este é o caso de alguns escravos negros, como Pedro, Cabrinha Bernardo e Miguel, 
alforriados em testamento por desejo de seus senhores:

Declaro que entre os escravos que possuo há um por nome Pedro, o qual é meu 
afilhado de crisma, o qual deixo forro pelo amor de Deus (Inventário do falecido 
Capitão José Vasconcelos,1791, Fundo: 5o ofício, caixa 62, proc. 824, APMT). 

Declaro que deixo forro, por morte de minha mulher, o Cabrinha Bernardo, que 
deu a primeira cria em minha casa (Declaração de Alforria do Cabrinha Bernardo 
por parte do falecido Manoel da Costa Peixinho, 1794, Fundo: 5o ofício, caixa 
29-M, proc.348, APMT).

Declaro que em minha casa se acha um preto por nome Miguel, nação mina, o 
qual se acha quartado (...) peço ao meu testamenteiro herdeiro o favor (sic) de 
forma que ele fique forro (Inventário do falecido Antônio Gomes de Farias, 
1793, Fundo: 5o ofício, caixa 68-A, proc. 916, APMT).

Durante a leitura dos testamentos nos deparamos com alguns casos de liberdade concedida, 
como da preta forra Narciza Galharda que em seu testamento declara que em sua companhia 
se achavam três escravos por nome Bento, Escolástica, Catharina e que os deixa alforriados 
(Inventário da Falecida Narcisa Galharda (preta forra), ano1797. Fundo: Cartório do 5º Ofício. 
Caixa 04, APMT). 

Ana da Silva Leme declara forra “a escrava Josefa crioula em razão de me ter servido e ser 
minha afilhada. Declaro por minha vontade que fique forra Ana filha da dita Josefa, também minha 
afilhada” (Inventário da Falecida Ana da Silva Leme, ano 1823. Fundo: Cartório do 5º Ofício. Caixa 
25, APMT). Manoel Francisco Jorge da Silva declara forro, a partir do seu falecimento, o escravo 
Adriano, mina (Inventário do Falecido Manoel Francisco Jorge da Silva, ano 1820. Fundo: Cartório 
do 5º Ofício. Caixa 23, APMT). Luiza Correa Abreu declara que os escravos que foram arrolados 
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nos seu testamento estão “todos logrando de liberdade” (Inventário da Falecida Luiza Correa 
Abreu, ano1797. Fundo: Cartório do 5º Ofício. Caixa 04, APMT).

José Pereira Nunes (Inventário do Falecido José Pereira Nunes, ano 1802. Fundo: Cartório 
do 5º Ofício. Caixa 08, APMT), em seu testamento declara que deixa forro e livre de toda escravidão 
os seus escravos por nome: Bernardo, nação mina, que desenvolve atividade de barbeiro; Antonio 
de Cabo Verde; Lourenço, nação mina; e outro Antonio de Cabo Verde, este foi escravo do capitão 
mor Vicente Rabello; Francisco de nação mina; Manoel de nação mina; Jacinto de nação mina e 
Tereza Benguela.      

Alguns senhores, além da liberdade deixam para seus escravos “esmolas”. Mais uma 
evidência de ter havido um relacionamento diferenciado entre esse senhor e seu escravo. Era uma 
forma de o senhor reconhecer o bom trabalho e comportamento apresentado pelo cativo.  

Manoel da Fonseca declara em seu testamento que

[...] meu escravo por nome João pardo filho de Rita preta de Angola, o qual com-
prei de Pedro da Silva Cunha, e por obra de caridade lhe dei a liberdade e alforria, 
e como tem procedido bem até o presente lhe deixo de esmola cinqüenta mil reis, 
pelo amor de Deus (Inventário do Falecido Manoel Fonseca, ano 1804. Fundo: 
Cartório do 5º Ofício. Caixa 10, APMT).

João Borges Chaves declara que deixa a cada um dos seus escravos a quem dá carta de 
alforria: Manoel congo; Manoel Angola; José crioulo; Joaquim Benguela, chamado Joaquim Borges, 
dez oitavas de ouro a serem divididas entre os quatro escravos, assim como a roupa de uso branca 
e de cor de forma que fique igualmente repartida (Inventário do Falecido João Borges Chaves, ano 
1821. Fundo: Cartório do 5º Ofício. Caixa 24, APMT).

Mathias Vieria Lobo declara que entre os bens que possui estão dois escravos, são eles: 
Francisco Benguela, João Benguela e outro por nome José. Francisco e José são deixados forros 
e entregue a eles uma arma de fogo. A Francisco também deixa cinquenta oitavas de ouro por ter 
“servido bem até agora”. Deixa da mesma forma livre a escrava Benedita de nação mina, que estava 
servindo por esmola a Rosa Vieira preta forra e que por morte de Rosa a deixa forra. Esta escrava 
Bendita possui um filho que também é deixado forro desde que sirva a sua mãe (do escravo) o 
quanto ela queira (Inventário do Falecido Mathias Vieira Lobo, ano 1811. Fundo: Cartório do 5º 
Ofício. Caixa 16, APMT).

Observamos que ocorreram alguns senhores que ao declararem a intenção de deixar forros 
seus escravos estipulam algumas condições, o que nos leva a entender que os laços de servidão 
permaneciam operantes. Este é o caso de Paulo da Silva Coelho, ao declarar que sua escrava Joana 
Benguela, já viúva, deverá servir a sua esposa durante toda a sua vida e que por falecimento desta 
ficará forra, livre da escravidão.

Pantalião do Santo Agostinho declara forros os seus escravos Gabriel angola e Francisco 
mina, com a condição de assistir no seu “arranchamento que tenho no arraial e lavras da Conceição 
da Pedra, assistindo-me de caixeiro de minha venda o tempo de dois anos, ainda depois de meu 
falecimento” (Inventário do falecido Pantalião do Santo Agostinho – 1815; Mss. Fundo: Cartório 
do 5º ofício, caixa 18, APMT).   
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Com a condição de que trabalhe para sua filha, Ana Maria Correa, deixou forro seu escravo 
Alexandre (Inventário da Falecida Ana Maria Correa, ano 1817. Fundo: Cartório do 5º Ofício. 
Caixa 20, APMT).

As doações de alforria poderiam, segundo as Ordenações Filipinas (4º Livro, Título LXIII, 
disponível em: www.ci.vc.pt/ihti/proj/filipinas/I5p1191.htm), serem revogadas por causa de 
ingratidão.

Figura 1 – Testamentos
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Fonte:  www.ci.vc.pt/ihti/proj/filipinas/I5p1191.htm

Segundo Eduardo França Paiva (PAIVA; LIBBY, 2000), o que estaria por trás das alforrias 
é um arranjo de interesses entre senhores e escravos. Os senhores não conseguiriam manter a 
escravidão por três séculos somente baseados na violência. Indícios de um elevado aumento 
na concessão de alforrias são um indicativo de que ocorria um equilíbrio de forças, que revela 
estratégias desenvolvidas pelos dois grupos, senhores e escravos. 

A manutenção do sistema escravista brasileiro, por mais de três séculos e meio, 
exigiu um paciente jogo de equilíbrio no qual os senhores manipulavam os es-
cravos, mas também eram manipulados por eles (PAIVA; LIBBY, 2000, p. 44).

Para Luiz Carlos Villalta, algumas dessas estratégias de sobrevivência foram “reflexo de 
uma avaliação, por parte do escravo, realista das forças ordenadoras. Procuravam evitar o conflito, 
aspiravam ao trabalho especializado e tentavam acumular o capital necessário para a compra de sua 
carta de alforria” (VILLALTA apud LIBBY; FURTADO, 2006, p. 327).  Essa estratégia, segundo 
Luiz Carlos, foi usada por alguns escravos, porém nem todos conseguiram resultados.  Na visão de 
Slenes, estas eram “estratégias para  longo prazo e não tinham garantia de sucesso” (SLENES apud 
LIBBY; FURTADO, 2006, p. 278).    

Não podemos negar que ao declarar a intenção de deixar forro um de seus escravos, e não 
todos, o senhor coloca em evidência o fato de ter havido uma relação mais afetiva entre ambos, 
além de acreditar que o ato de bondade poderia garantir a ele um lugar no céu, porém o principal 
motivo reside no fato de ser uma estratégia inteligente de manutenção da aliança.

Em relação às alforrias nas Minas, Laura de Mello e Souza (1990) sublinha um fator 
importante: conforme rareava o ouro, acumulava o ônus dos custos para manter a escravaria.

As alforrias não se deveram à capacidade apresentada pela escravaria em comprar 
sua própria liberdade - o que só poderia ocorrer com a produção de um exceden-
te; foram então concedidas pelos senhores, que com a decadência das atividades 
mineradoras, passaram a ter nos gastos com a reprodução da força de trabalho 
um encargo pesado demais (MELLO E SOUZA, 1990, p. 29).

Porém, particularmente, nos ambientes urbanos, onde as práticas de “viver sobre si” ou “ao 
ganho” foram sempre que possível adotadas por pessoas em situação de escravidão, é necessário 
considerarmos a capacidade apresentada pela escravaria em comprar sua liberdade, que vemos 
claramente presentes na documentação pesquisada.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando o viver do escravo em espaço urbano observamos que o fato de pertencer a 
esse ambiente poderia significar para o escravo a perspectiva de uma vida melhor. Porém, a vida 
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urbana impunha ao escravo uma série de normas e fiscalização, tanto dos agentes institucionais 
como dos homens livres. 

O grande número de escravos circulando pela vila, desenvolvendo inúmeras atividades, 
punha em risco o sossego público. Por este motivo as autoridades procuraram criar limites, 
desenvolvendo aparatos administrativos para melhor controle e ordenação da massa escrava, 
gerando medidas repressivas que regulassem aspectos da vida cotidiana. Porém, como afirmou 
Sidney Chaloub, “a equação do poder e das oportunidades era, é claro, desigual, mas tanto senhores 
quanto escravos tentaram constantemente redefinir tal fórmula” (SCHWARTZ, 2001, p. 13).

Esta afirmação se enquadra perfeitamente aos ambientes urbanos, onde as práticas de 
“viver sobre si” ou “ao ganho”, foram, sempre que possível adotadas por pessoas em situação de 
escravidão.  

As várias atividades que desenvolviam no urbano e a forma de trabalho remunerado 
possibilitaram aos escravos de “viver sobre si” e ao “ganho”, reunir um pecúlio para comprar a 
alforria. São mencionados nos testamentos escravos barbeiros, ferreiros, costureiras, sapateiros. No 
ambiente urbano tornaram-se agentes indispensáveis.  

O quartamento, como é denominada essa espécie de autocompra, se tornou uma alternativa 
na conquista da liberdade. A compra da liberdade parece ter sido uma prática exercida com 
frequência pelos escravos, prova disto é a constância com que encontramos escravos quartados 
em testamentos. Alguns depois de obterem sua liberdade também compraram para seus familiares. 
Esses escravos tornavam-se sujeitos de suas vidas e de suas ações dentro da sociedade escravista.

O espaço urbano possibilitou o contato, nem sempre harmonioso, entre escravos e 
seus senhores. Viviam cotidianamente na presença uns dos outros, experimentando inevitáveis 
intimidades: Trabalho e lazer muitas vezes se confundiam no ambiente doméstico, pois as pessoas 
podiam passar horas a fio entretidas cada uma em sua atividade.

Possibilitados pelo fator proximidade ficou evidente o uso, pelo cativeiro, de recursos 
variados, além da fuga e dos atos violentos, na sua busca do viver melhor e da liberdade. Ações 
desenvolvidas pelos escravos como: cuidar bem do senhor, demonstrar amizade ou submissão, 
cuidar bem de seus interesses, no caso, por exemplo, das escravas e escravos que gerenciavam 
vendas para seus senhores, são comportamentos desenvolvidos ao longo de toda uma vida para 
alcançar a possibilidade de um dia ganhar a liberdade. Porém, a ação generosa dos senhores não se 
generalizava, era reservada a poucos cativos e em alguns casos condicionada. 

Não podemos negar diante das evidências contidas nos testamentos que algumas alforrias 
foram conquistadas pela proximidade estabelecida entre escravos e senhores, demonstrando haver 
existido uma relação mais afetiva entre ambos.

Quando o escravo ganhava ou comprava sua alforria o estigma da escravidão o acompanhava. 
Notamos isso na denominação jurídica que recebia. No seu nome vinha expressa a cor da pele e 
sua condição de forro. Mas essas e outras mazelas não impediram que alguns forros procurassem 
uma integração na sociedade. Uma das formas de conseguir isto era adquirir propriedade. A mais 
desejada era a propriedade da terra e de escravos. Nos testamentos e inventários analisados alguns 
forros  demonstram que a aquisição de bens foi algo possível. 
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É necessário ressaltarmos que o escravo urbano não sofreu menos ou teve mais liberdade 
do que o escravo rural. Mesmo o escravo de ganho, vendendo sua força de trabalho, enfrentou 
inúmeras dificuldades para adquirir sua liberdade, pois uma parte de seus rendimentos era recolhida 
pelo seu senhor e seu sustento passava da responsabilidade do senhor para a sua. Eram despesas 
com alimentação, vestimenta e em alguns casos a moradia. 

Vale ressaltar que outras fontes documentais podem colaborar para uma visão mais ampla 
da capacidade dos forros de interação social, o que não foi totalmente intenção deste trabalho, 
voltado essencialmente para o comportamento de homens e mulher em situação de escravidão na 
sua luta cotidiana em busca de dias melhores. 

A fiscalização, a exploração, a violência e o preconceito estiveram presentes no ambiente 
urbano, porém algumas possibilidades encontradas de viver dias melhores, e em alguns casos até 
mesmo conseguir sua liberdade, foram apropriadas por homens e mulheres em situação de escravos. 
São particularidades que não podem ser negadas ou ocultadas. 
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RESUMO
A política de crédito rural vem sendo apontado na literatura como um dos determinantes da expansão agropecuária no Mato 
Grosso. Sua importância se dá ao fato de permitir que os produtores rurais tomem seguramente a decisão da produção, 
uma vez que os financiamentos governamentais se destinam para gastos de custeio, investimento e comercialização da pro-
dução. Contudo, a literatura também destaca que o processo de expansão agrícola não foi homogêneo no território, sendo 
os municípios com alto desenvolvimento agrícolas majoritariamente beneficiados pela política de crédito rural, privilegiando 
estabelecimentos de médio e grande porte inseridos na produção em escala de soja e milho, os já capitalizados e que contam 
com uma rede de financiamento privado, enquanto outras regiões e estabelecimento que não estão inseridos na agricultura 
comercial ficam a margem desse processo. Dessa forma, propõe-se identificar como acontece a distribuição espacial da 
política de crédito rural agrícola em 2010 e 2017. Para isso faz-se uso dos métodos espaciais e indicador de concentração, 
verifica-se a dependência espacial da política de crédito rural entre os municípios e se houve melhorias distribuição do crédi-
to rural agrícola. Os resultados da analise espacial confirmou uma das hipoteses do trabalho que afirmava haver dependencia 
espacial entre os municípios, por outro lado rejeita-se a hipótese de aumento da concentração municipal do crédito rural, 
pois o índice de gini vem dimunuindo no período analisado, embora ainda seja considerado elevado. Por certo, os municípios 
apresentaram autocorrelação positiva, sendo que os clusters alto-alto são formados por municípios em sua maioria da região 
média Norte, com melhorias da distribuição para os municípios do Nordeste que passaram a ter maior liquidez em 2017, 
assim como seus vizinhos.

Palavras-Chave: Crédito Rural Agrícola. Agropecuária. Análise Espacial.

ABSTRACT
Agricultural and livestock farming is the main driving force of  Mato Grosso’s economy. Thus, rural credit has been identified 
as one of  the determinants of  agricultural expansion in the state. Its importance is due to the fact that it allows the rural pro-
ducers to safely make the production decision, since there is government financing for expenses of  costing, investment and 
commercialization of  production. In this way, it is proposed to identify how the spatial distribution of  the agricultural rural 
credit policy occurs in 2010 and 2017. For this, one uses spatial methods and concentration indicator, the spatial dependence 
of  the rural credit policy among the municipalities and if  there were improvements in the distribution of  agricultural rural 
credit. The results of  the spatial analysis confirmed one of  the hypotheses of  the work that affirmed that there is a spatial 
dependence between the municipalities. On the other hand, the hypothesis of  increasing the concentration of  rural credit 
is rejected, since the gini index has been decreasing in the analyzed period. Indeed, the municipalities presented positive 
autocorrelation, which formed high-high clusters are mostly from the northern region, with improvements in distribution to 
the municipalities of  the Northeast that became more liquid in 2017, as well as their neighbors.

Keywords: Rural Agricultural Credit. Agropecuaria.Spatial Analysis.
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Introdução

A recente política de crédito rural agrícola em Mato Grosso

A política agrícola voltada para a concessão de crédito rural tem como objetivo gerar 
condições e incentivos para o aumento da produção agrícola nacional, seus beneficiários são os 
produtores rurais individuais, cooperativas e associações, tanto ligados a agricultura comercial 
e a agricultura familiar, sua distribuição contempla diversos empreendimentos rurais em vários 
munícipios do país. Os recursos são disponibilizados para financiar projetos de custeio, investimento 
e comercialização da produção. 

Os contratos de custeio são realizados para cobrir gastos com insumos, entre outras despesas 
necessárias para manutenção da atividade produtiva do período. Os contratos de investimento 
visam compra de bens de capital duráveis, assim garantindo crescimento da produção futura. Por 
fim, os contratos de comercialização objetivam cobrir despesas de armazenamento e abastecimento, 
importante para garantir preços mínimos durante a colheita. 

O crédito rural pode ser contratado para financiar atividades da pecuária e da agricultura. 
No que tange a política de crédito rural disponibilizado para a agricultura mato-grossense, 
foco deste trabalho, observou-se que é bem distribuída espacialmente atingindo a maioria dos 
munícipios, contemplando 125 municípios em 2010 e 134 municípios em 2017. Ademais, tem sido 
predominantemente adquirido financiamento para custeio e investimento na produção agrícola, 
sendo uma ínfima parte dos recursos destinado a comercialização da produção. 

A figura 1 registra a evolução do volume de crédito rural específico para a agricultura e da 
produção agrícola das lavouras temporária. A vista, a tendência do crédito rural agrícola não foi 
linear nos últimos anos, pois mostra crescimento vigorante entre 2010 - 2014, sendo 2014 auge 
da disponibilidade de liquidez, em seguida há desaceleração com diminuição do volume de crédito 
entre 2015-2016, voltando a recuperar-se em 2017, já com valores próximos de 2014. 

Figura 1 Evolução da produção agrícola e do crédito rural agrícola em Mato Grosso de 2010 a 2017.

Fonte: Dados do IBGE e Bacen. Elaboração própria.

Nota-se que o financiamento governamental da agricultura mato-grossense mais que 
dobrou entre 2010 e 2017, passando de R$4.558 para R$11.284 em milhões de reais, a preços de 
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2017, de modo a variar aproximadamente 148%. No entanto, no mesmo período, o número de 
contratos agrícolas aumentou apenas cerca de 20%.  

Ademais, a produção agrícola da lavoura temporária foi de cerca de 44 em 2010 e de cerca 
de 84 em 2017, em milhões de toneladas, nesse caso a taxa de crescimento da produção agrícola 
alcançou aproximadamente 88% entre os anos de 2010 e 2017. Enquanto isso, a expansão da 
área plantada foi cerca 40%. Com essa dinâmica agrícola de expansão de produção e de área, em 
especial motivada pela expansão do crédito governamental, Mato Grosso tem se consolidado como 
um dos mais importantes Estados produtores do Brasil.

A dinamização do setor agrícola contribui para os altos resultados no valor adicionado bruto 
(VAB) da agropecuária em Mato Grosso e tem gerado efeitos positivos nas taxas de crescimento do 
PIB estadual. A região é consolidada como a segunda maior produtora agrícola do Brasil em 2017, 
logo após São Paulo. Dos municípios que atuaram para esse alto desempenho destacam-se quatro 
Sorriso, Sapezal, Campo Novo dos Parecis e Campo Verde, essas localizadas no eixo médio Norte 
do Estado. (IBGE, 2018).

Essas cidades são listadas como exemplo de excelência e eficiência do modelo da agricultura 
instalado, especializadas nas culturas agroexportadoras de soja, milho, algodão. Enquanto isso, outras 
cidades exibem resultados pífios de produção agrícola, gerando um quadro de alta desigualdade da 
produção agrícola, impactando na migração da população que visam oportunidade de emprego e 
renda. 

Sabe-se que o financiamento da agricultura teve um papel de destaque na fase de expansão 
da agricultura no Mato Grosso, garantindo o custeio da produção e o processo de modernização 
dos empreendimentos rurais. Com maior tecnologia aplicada houve ganhos em produtividade da 
terra e do trabalho, além disso o território ainda passa por processo de expansão agrícola, com 
mudança espacial, que centrava-se no Norte e Sudeste, e mais recentemente tem seguido rumo ao 
Nordeste.

Neste cenário em que a política de crédito é crescente e importante para o avanço da 
produção agrícola, questiona-se se há dependências espaciais entre os municípios?  Será que houve 
melhoria na distribuição de crédito rural entre 2010 e 2017? Essas discussões são pertinentes ao 
processo de crescimento econômico e pode contribuir ao processo de formulações de política de 
crédito rural da agricultura. 

Parte-se da hipótese de trabalho que a distribuição do crédito rural se apresenta altamente 
concentrada nos municípios das regiões Norte, Sudeste e Nordeste do Estado, as mesmas que 
despontam como grandes produtoras agrícolas de soja, milho e algodão, formando clusters entre 
os produtores desses municípios, de modo a inferir que alta dependência espacial do segmento 
agrícola da política de crédito rural. 

Além disso, espera-se que a evolução da política de crédito não apresente melhorias quanto 
ao nível de desigualmente no Estado, à medida que poucas cidades apresentam alta concentração 
do volume de crédito rural. 

Este trabalho, portanto, tem por objetivo geral identificar a distribuição espacial do crédito 
rural agrícola no estado de Mato Grosso, no período de 2010 e 2017.
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Especificamente, objetiva-se:

• Analisar as estatísticas descritivas do avanço do crédito rural entre 2010 e 2017.

• Verificar a existência de cluster e padrões na distribuição do crédito rural agrícola em Mato 
Grosso por meio do Índice de Moran.

• Identificar o grau de concentração na oferta de crédito rural entre os municípios através do 
Índice de Gini.

Para tanto, o trabalho está dividido em mais cinco partes além desta introdução. A primeira 
se refere ao referencial teórico, seguido da metodologia de estudo focando na Análise Exploratória 
de Dados Espaciais (AEDE) e Índice de Gini. Em seguida, vem à análise dos resultados da pesquisa. 
A quarta parte tem as considerações finais e por fim, as Referências.

Revisão da literatura 

O papel do crédito no Brasil

Segundo Lopes et al. (2011) o capital, como o capital de giro, é o maior limitador do 
avanço da produção agrícola brasileira, pois a decisão de produção leva em consideração o período 
necessário para reverter os gastos na produção em rentabilidade. Desse modo, para dar incentivo 
à produção o principal instrumento da política agrícola é a política de concessão do crédito rural. 

O papel do crédito é indispensável para o financiamento da agricultura, segundo Pintor 
et al. (2015), ele permite que os produtores realizem nova combinação de fatores de produção, 
de modo a fomentar a produtividade da agricultura e impactar positivamente no valor bruto da 
produção agropecuária dos estados. Seus resultados apontaram que “a política creditícia continua 
sendo um importante fator de crescimento econômico dos Estados e do País” (p.5). 

Pintor et al. (2015, p. 15) evidencia que o aumento produção agrícola no Brasil ocorre 
em decorrência de dois fatores, primeiro, o avanço da fronteira agrícola com incorporação de 
novas áreas, como nas regiões de cerrado do Norte e Nordeste, o segundo fator é o aumento da 
produtividade, dado o uso intensivo de capital na produção agrícola, especialmente nas culturas de 
commodities. Sendo o crédito ferramenta fundamental para dar condições de criação e disseminação 
de inovação das propriedades rurais.

Após o período do plano real Gasques et al. (2008) destacam que o aumento do nível de 
recursos financeiros governamentais permitiu ganhos na produtividade dos fatores na agricultura, 
de modo que incentivou a política de crédito ascendente nos anos 2000. Belik (2015) observou que 
o montante de crédito representou aproximadamente 45% do PIB agropecuário no Brasil em 2010, 
mostrando evolução crescente nos anos 2000 e chegando em torno de 50% do PIB agropecuário 
em 2011.

Especificamente nas safras 2009/2010 o plano agrícola destacava como objetivo “aumentar 
os recursos do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), sobretudo a taxas controladas”. (MAPA, 
2009, p.7), cujo montante disponibilizados foi de R$107,5 bilhões o orçamento. Por sua vez, na safra 
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2017/2018, o volume total do crédito quase dobrou, alcançando R$200 bilhões, “maior volume 
registrado”. (MAPA, 2017, p.7). 

Os principais demandantes e beneficiários dos recursos são produtores de grãos e oleaginosas, 
que apesar do acesso a capital financeiro ser mais diversificado para esse extrato, em decorrência do 
baixo custo financeiro, ainda são dependentes dos recursos públicos. A dependência ainda é maior 
a parcela dos agricultores familiares que necessitam de financiamento e tem dificuldade e maiores 
barreiras de acesso a recursos financeiros privados. (BELIK, 2015).

A medida que trajetória da produção agrícola é crescente o mecanismo de acesso ao 
crédito não atende todas as necessidades, mostrando algumas imperfeições como o racionamento 
do crédito rural e distribuição desigual e seletiva do crédito. Ativando algumas discussões sobre 
mudança na formulação da política de crédito rural.

No que tange a concentração do crédito rural por estabelecimentos Souza et al. (2015) 
revelam a alta concentração através do índice de gini de 0,76 no Brasil, especialmente a concentração 
de crédito é visto na região Centro Oeste que exibia o maior índice, de 0,82, com 61% dos recursos 
destinados a 5% dos maiores estabelecimentos, segundo dados do censo agropecuário de 2006. 

Entre os Estados, Mato Grosso tem o maior índice de concentração com 0,86, seguido 
por São Paulo, Maranhão e Bahia, com 0,84, 0,83 e 0,80. Outro resultado interessante é a 
correspondência do Centro Oeste e Mato Grosso cuja distribuição do uso do financiamento é 
maior aos estabelecimentos com alto valor da produção. (SOUZA et al., 2015). 

Santos e Braga (2013) revelam que 66,52% dos estabelecimentos que solicitaram crédito 
rural não foram atendidos, em virtude dos problemas de imperfeições do mercado de crédito, 
segundo os dados do censo agropecuário de 2006. Enquanto isso, o Bacen no mesmo período 
disponibilizou R$43 bilhões, mas só R$26 bilhões foram contratados, logo a restrição de crédito 
um problema comum aos produtores rurais.

Souza et al. (2015) justificam a formulação de políticas de crédito rural como resultado da 
trajetória ou a herança histórica das instituições, cujas a tomada de decisão presentes são calcadas em 
regras, leis, costumes passados, com efeito mesmo alguma política sendo ineficientes e imperfeitas 
podem persistem na sociedade, em favor de algum grupo ou organizações já consolidadas. 
Impedindo mudanças estruturais no papel do crédito, como por exemplo a disseminação e expansão 
do Pronaf.

Embora haja consenso da importância do crédito rural para promoção do crescimento, 
ainda há pautas em discussões, pois a políticas de crédito tem se mostrado desigual e seletivas, sem 
contar que dificuldade de acesso a esses recursos são persistentes. Das mudanças recentes tem-se a 
desconcentração da produção agrícola no Sul e Sudeste, em favor das outras regiões, em especial o 
Centro Oeste que obteve bom desempenho agrícola, contudo esse processo foi marcado com uma 
política de crédito altamente concentradora.
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A expansão da agropecuária no Mato Grosso

A expansão da agropecuária é de suma importância para o crescimento e dinamismo da 
economia de Mato Grosso, sendo o transbordamento do Agronegócio gerador de emprego e renda 
na maioria dos municípios atualmente. As informações de Figueiredo et al. (2010) e de Nascimento 
et al. (2018), consagrou o segmento do agronegócio como o mais importante da economia de Mato 
Grosso, medido pela matriz-insumo produto do ano de 2007, cerca de 53% do PIB é devido as 
transações do agronegócio, sendo a cadeia de soja a maior do Estado, com participação de 21,45% 
no PIB Estadual.

Campos e Bacha (2016) verificam que o setor agrícola de grãos e fibras é o principal segmento 
da agropecuária no Estado. Em 1995/1996 representavam 50% do VAB da agropecuária. Em 2006 
sua participação aumenta para 63%, e, mais recente o Imea (2017) registrou que a agricultura 
é responsável por 75% do VAB da agropecuária em 2016. É importante destacar a cultura da 
soja, pois só ela representa 51% desse desempenho, seguida do milho e algodão que 11% e 9% 
respectivamente.

Dos fatores determinantes do avanço da agropecuária algumas mudanças institucionais 
podem ser citadas, pois a partir de 70 os projetos agrícolas possibilitaram maior inserção da 
moderna agropecuária no Estado, com mais disponibilidade de crédito, melhorias nos transportes 
e uso intensivo de tecnologia, isto é a mecanização da agricultura e uso de pacotes tecnológicos, 
do plantio até a colheita, fortalecendo o modelo de empreendimento comercial disseminado no 
Estado. (CAMPOS, BACHA, 2016).

Campos e Bacha (2016) salienta que na década de 80 houve o racionamento do crédito 
governamental frente a necessidade de custeio e investimentos em Mato Grosso. Para suprir 
essa necessidade o financiamento foi complementado pelo setor comercial e industrial, capaz de 
diversificar as modalidades de concessão de crédito, por exemplo uma prática comum aos produtores 
de soja é a troca de insumos agrícolas durante o plantio por sacas de soja após a colheita. Assim, 
a expansão da soja passa a ser resultado da diversificação do crédito agrícola. (BERTRAND et al., 
2005).

A partir de 1990, a abertura econômica nacional insere a economia de Mato Grosso calcada 
no desempenho das exportações. Segundo Souza e Bonjour (2006) e Cunha (2009) o avanço da 
produtividade agrícola teve como destaque a cultura de soja, permitindo a inserção competitiva dos 
grãos e farelos nas exportações agrícolas do estado.

Esses bens agroexportadores tiveram maiores vantagens competitivas a partir de 1997, 
após mudanças institucionais como a Lei Kandir e a Lei de proteção de cultivares, a primeira afetou 
os custos ao isentar o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e, o segundo 
motivou os avanços e pesquisas tecnológicas ao garantir os direitos de propriedade da semente. 
(FARIA, 2014).

O boom da agricultura em Mato Grosso foi também resposta à crescente demanda externa 
e interna de grãos e fibras, com preços favoráveis gerou dinamização no setor agropecuário e a 
disseminação do agronegócio, contribuindo para fomento aos negócios a montante, como industrias 
e comércio de insumos agrícolas, e a jusante, como beneficiadoras, transportadoras dentre outras.  
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Três culturas se consolidaram como promotora desse processo no Estado, a soja, o milho 
e o algodão, com reflexo na melhoria na produtividade dos fatores e expansão em área cultivada. 
Inicialmente essas culturas estavam bastante concentradas no Norte e Sudeste em 1990. A partir 
de 2000 verifica-se a dispersão da soja em sentido ao Nordeste. 

Notadamente, a cultura hegemônica é a soja, esta cresceu 7,7% ao ano em área de 1990 a 
2011, correspondendo a 68% da área ocupada com lavoura em 2011. (FARIA, 2014; CAMPOS, 
BACHA, 2016). Conforme Melo (2009) a produção de soja concentra-se nas regiões do Norte, 
67% da produção, do Sudeste 19,6% e do Nordeste 10,3%, segundo dados do IBGE de 2007. 

Destarte, regiões próximas aos eixos rodoviários, estratégico para escoamento da safra, como 
BR 163, BR 364 e BR 070. (FARIA, 2014). Além disso essas culturas tiveram avanço nas regiões 
cujo os terrenos e clima eram favoráveis, sendo a área de expansão predominantemente plana, 
permitindo o uso intensivo da mecanização, e o clima tropical. O acesso a pacotes tecnológicos 
permitiu a correção do solo, nesse ponto inclui adubação, aplicação de calcário, analise de nutrientes 
e controle do alumínio no solo, superando a baixa fertilidade do solo. (CAMPOS, BACHA, 2016).

Em exclusão desse processo pode-se destacar os munícipios ao Sul de Mato Grosso, 
representado como o Pantanal, que possuem legislação restritivas desde 2008, que veta o avanço 
de projetos agrícolas, em favor das atividades da agricultura familiar e pecuária extensiva. Outros 
municípios com baixo avanço agrícola estão ao Norte do Estado, rumo a Amazônia, protegidos 
por lei. (FARIA, 2014; CAMPOS, BACHA, 2016).

A margem desse processo de empreendimento rural estão também os pequenos agricultores, 
pois uma forte barreira a estes são a produção rápida e em grande escala (BERTRAND et al., 
2005). Além disso, os recursos do crédito rural são concentrados aos empreendimentos rurais 
de grande e médios produtores. Embora para Embrapa (2014, p.6) eles sejam bem estruturados 
“quanto à pesquisa, assistência técnica e apropriação de inovações tecnológicas e, portanto, menos 
dependente de ações do Estado em relação a essas demandas”. 

Enquanto isso, a maioria das propriedades rurais no Estado que são da agricultura familiar 
encontram muitas restrições que limitam o crescimento das atividades, para Embrapa (2014, p.6) 
“demanda uma atuação forte do Estado para prover infraestrutura, assistência técnica, programas 
de fomento e outras políticas públicas”.

Segundo Bertrand et al. (2005, p.120) “não se justifica o financiamento público a produtores 
já capitalizados, que já possuem capacidade de financiamento com instituto privado das tradings”. 
Destacam ainda que o crédito rural deveria privilegiar a agricultura familiar por meio do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), pois pode reduzir os preços dos 
alimentos no mercado interno. 

A Embrapa (2014) descreve que o Pronaf  ainda é muito pouco disseminado entre os 
produtores do Estado, pois na safra de 2012/2013 a adesão do Pronaf  foi muito baixa, enquanto 
a concentração foi alta, “quando se comparara o número de contratos efetuados em operações de 
crédito rural com o total de estabelecimentos, depara-se com um percentual muito baixo (6,21%) 
de agricultores que tomam crédito”. (p.25)

Nesse quadro apresenta-se a heterogeneidade regional mato-grossense, com concentração 
das atividades dinâmicas em algumas regiões e estabelecimentos agrícolas de médio e grande 



191

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO /  NDIHR NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR 

porte, sendo os municípios com alto desenvolvimento agrícola majoritariamente beneficiados pela 
política de crédito rural. No entanto, outras regiões e estabelecimento que não estão inseridos 
na agricultura comercial, recebem baixos volumes de contratação e, contam ainda com a baixa 
disseminação do Pronaf. 

Desta forma a formulação de uma política de crédito consistente com essa realidade é 
indispensável um projeto de política agrícola descentralizador, tanto por regiões, como por 
estabelecimentos, capaz de permitir a diversificação das atividades agrícolas e garantir a adesão dos 
agricultores familiares a esses financiamentos, pois são os mais dependentes da ação do Estado. 

Procedimentos metodológicos

Inicialmente descreve-se a coleta, seleção e transformação das variáveis de crédito rural 
agrícola utilizadas na pesquisa, seguido pela descrição dos métodos utilizados para verificar a 
distribuição espacial da política de crédito rural, são eles: 

a) a Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), cuja técnica vem sendo amplamente 
utilizado para mapeamento, auto correlação espacial e regressão espacial. Em que primeiro 
é estimado a estatística I Moran, a fim de verificar a existência de dependência global e em 
sequência estimam-se os Indicadores Locais de Associação Espacial (Lisa) e a dispersão de 
Moran para identificar a dependência local;

 b) Índice de Concentração: medida pelo Índice de Gini. 

Descrição das variáveis     

Com o intuito de investigar a análise espacial do crédito rural agrícola em Mato Grosso 
utilizou-se dados do Anuário estatístico do crédito rural (2010-2012) e pela Matriz de dados do 
crédito rural (2013-2017), disponibilizado pelo Bacen (2018).  O mapa georeferenciado de Mato 
Grosso foi obtido no banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 
software empregado para a análise dos dados foi Geoda 1.8.10.

A seleção do crédito rural agrícola, inicialmente, considerou o valor total dos contratos 
de crédito rural agrícola, agregando as operações de custeio, investimento e comercialização por 
munícipio, em seguida os valores de 2010 foram atualizados pelo IGP- DI a preços de 2017, com 
dados do IBGE (2018), conforme visto em Carvalho et al. (2016).  Para análise dos dados houve 
ajustes nos anos selecionados, sendo relevantes apenas os munícipios que apresentavam valores 
positivos para crédito rural agrícola.

A variável de interesse foi transformada em crédito rural agrícola per capita, caracterizado 
por ser densa, ou seja, um indicador de intensidade, como recomentado por Rocha e Parre (2009). 
No caso, a variável intensidade crédito rural agrícola per capita é dada pela razão entre o valor total 
de crédito rural agrícola dividido pela população de cada munícipio nos anos selecionados, cujo 
dados municipais foram obtidos junto a série população do IBGE (2018). 
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Análise exploratória de dados espaciais (AEDE)

A análise espacial vem sendo empregada nos estudos nacionais para diferentes temáticas, 
como análises de padrões do crime Aguilar et al. (2014), Moreira et al. (2018); para padrões na 
área da saúde: Silva et al. (2017); Chaves et al. (2017), e, ainda analise espacial sobre questões 
econômicas: Lins et al. (2016), Araújo et al. (2016), Carvalho et al. (2016) e Prudente et al. (2014). 
Notadamente, porque permite verificar a existência de padrões de associação (também conhecida 
como dependência ou clusters) geográficos. 

Como método de análise da associação espacial pode-se destacar: a) a visualização dos 
dados espaciais, por meio de gráficos e mapas; b) as medidas de auto correlação (ou dependência) 
espacial de forma global e local, como a AEDE e LISA que consiste numa análise mais rigorosa 
dos dados. Essas medidas têm como objetivo estimar se uma região com determinado valor de um 
atributo associa-se ao valor do mesmo atributo em outras regiões. (ROCHA, PARRE. 2009).

Para analisar os dados espaciais é imprescindível a construção da matriz de pesos espaciais, 
posto que seja necessário identificar a interdependência espacial entre as observações de uma 
determinada amostra. Entretanto, não há consenso entre os pesquisadores sobre o melhor critério 
para a definição da matriz, por isso depende arbitrariamente do pesquisador, pode-se, assim, adotar 
o critério de distância, contiguidade, ou ainda, a distância econômica entre as regiões.  Nesse trabalho 
opta-se pelo critério de distância mais clássico, cujo matriz de peso é Queen, com 1 vizinhos mais 
próximos. (PAIVA, 2011; SILVA, 2009).

Auto correlação Global: O Coeficiente de I Moran Global

O índice global de Moran é um indicador que visa determinar o grau de associação espacial, 
é uma medida única que destaca a variável de interesse (y) em um conjunto de dados e a média 
ponderada de tal variável nas regiões vizinhas (wy). A equação é expressa abaixo:

Onde:

n número de unidade espacial; 

yi variável de interesse; 

wij matriz de pesos W; 

yi e yj variáveis da observação i e j da variável de interesse e

¯y média amostral da variável de interesse.

Ig= 
n

ΣiΣjwij 
ΣiΣjwij(yi−y)(yj −y)

Σi(yi− y)²
(01)
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O teste estatístico global apresenta como hipótese nula a distribuição aleatória dos dados, 
se coeficiente de autocorrelação for igual a 0, dessa forma o valor esperado é dado por E (Ig)= −1𝑛−1

O índice Ig assume valor entre o intervalo [-1,+1], se E (Ig)>0 existe autocorrelação positiva, ou 
seja, quando mais próximo de 1 maior é o grau de homogeneidade entre as regiões, se E(Ig) <0 
existe auto correlação negativa, quando mais próximo de -1 maior é o grau de heterogeneidade 
entre as regiões. (SILVA, 2009).

Auto correlação local: LISA e Dispersão de Moran

A medida que se analisa muitas regiões o índice Global de Moran pode não contemplar 
algumas diferenças entre os padrões de associação entre algumas regiões, para superar essa limitação 
Anselin (1995) utiliza analise locais como LISA e o Diagrama de Dispersão de Moran. Em LISA 
desagrega-se a estatística I Moran Global segundo seus constituintes locais, a equação é especificada 
como:

Onde:

n número de unidade espacial;

yi variável de interesse;

wij matriz de pesos W e 

¯y média amostral da variável de interesse.

O valor esperado do coeficiente de Moran Local é dado por E(𝐼𝑙) = −𝑤𝑖𝑛−1 , a hipótese nula 
postula que há ausência de cluster (aglomeração), se Z(Il) >0 implica existência de cluster de valores 
similares (baixos ou altos) entre as regiões, se Z(Il) <0 implica existência de cluster de valores 
diferentes ao redor de i. (ROCHA, PARRE, 2009). 

A interpretação do I de Moran pode ser também feita através do diagrama de dispersão de 
Moran, projeta-se no gráfico a correlação linear entre y e wy, no eixo x vê-se a variável de interesse 
e no eixo y a matriz de peso espacial. Os pontilhados representam as regiões analisadas, a linha que 
corta o diagrama corresponde ao comportamento médio da variável de interesse, cuja inclinação 
indica o grau de ajustamento entre as regiões e as suas vizinhas. (FILHO, 2010).

Os quadrantes são os possíveis padrões de associação local, o primeiro e o quarto quadrante 
compreende o grau de relação dissimilar entre as regiões e seus vizinhos, assim formam cluster com 

Il= 
(yi−y)Σjwij(yi −y)

Σi yi− y 2

n

(02)
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auto correlação negativa, classificam-se como Baixo-Alto (BA) Alto-Baixo (AB); no segundo e 
terceiro quadrante exibe a relação de similaridade entre as regiões e seus vizinhos, auto correlação 
positiva, classificam-se como Alto-Alto (AA) e Baixo-Baixo (BB). (FILHO, 2010).

Índice de concentração

Entre as medidas de concentração, uma das mais utilizada pelos pesquisadores é o índice de 
Gini (I), ela é tradicionalmente usada para verificar a concentração de renda, mas pode ser aplicada 
para a concentração de terra, produção, empresas, crédito e outras variáveis. 

Utilizando as orientações de Hoffman (1998) e Shorrocks (1983) para distribuição de dados 
discretos. Têm-se. “I”=Índice de Gini; xi= valor total de crédito rural para observação i; n= número 
de observações.

I �= 1−
ε�
n ,  0 < I �< 1

ε �=� Vi−1+ Vi
n

i=1

Vi = � xj /
i

j=i
� xj 

n

j=i
 (x1≤x2≤...xn−1≤xn) (03)

O resultado do índice de Gini posiciona-se no intervalo fechado: [0,1], para I = 0 indica que 
a distribuição dos dados apresenta perfeita igualdade, o oposto ocorre quando I = 1, pois aponta 
que a distribuição da renda da população é auferida por apenas um indivíduo. Com efeito, quando 
mais próximo de 0 menor a desigualdade na distribuição de renda e quão mais próximo de 1, maior 
o grau da desigualdade da distribuição de renda. 

 Resultados alcançados 

Nessa seção apresenta-se os principais resultados da pesquisa, inicialmente analisa-se a 
distribuição do crédito rural per capita, tanto para mesorregiões de Norte, Nordeste, Centro-Sul, 
Sudeste e Sudoeste, como para municípios mato-grossense. Ademais, faz-se apresentação dos 
principais resultados da analise exploratória da distribuição espacial (AEDE) e por fim, discorre-se 
sobre a evolução do índice de concentração do crédito rural. 
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A respeito da distribuição do crédito rural agrícola entre as mesorregiões do Estado 
pode-se observar na figura 3 a predominância da região Norte, que representou 58% em 2010 e 
61% em 2017, nesses anos houve crescimento do volume de crédito rural agrícola a uma taxa de 
crescimento de 161%, assim tornando mais concentrada a distribuição, por outro lado o Sudeste 
perde participação de 23% em 2010 para 17% em 2017, havendo uma desconcentração sentido ao 
Nordeste, que representou 12% em 2010 e 17% em 2017. 

Figura 1 Participação das Mesorregiões no volume total do Crédito Rural de Mato Grosso, em %, 2010-2017.

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Na verdade, o Nordeste mato-grossense teve a maior taxa de crescimento de 254% entre os 
anos analisados, enquanto que o Sudeste cresceu 79%. Destarte, a perda de participação do Centro 
Sul e Sudoeste, representando uma pequena representatividade de 2% cada em 2017, pois o volume 
de crédito nessas regiões cresceu abaixo do Norte e Nordeste, com 48% e 118% respectivamente.  
De modo que as Norte, Nordeste e Sudeste, regiões de destaque na produção de soja, milho e 
algodão, aumentaram o bolo, de 93% em 2010 para 95% em 2017 no total de volumes contratados. 

Para análise estatística dos dados recorre-se ao histograma, apresentado na figura 4 e figura 
5, para 2010 e 2017 respectivamente. Como atributo analisa-se o crédito rural per capita, voltada 
para a agricultura. Na figura 4, detecta-se que a média foi de R$2 731,17, com alto desvio padrão de 
$4 781,48, são 125 municípios que tiveram contratos registrados pelo Bacen. O formato do gráfico 
demonstra a heterogeneidade da distribuição espacial dos dados, com a alta concentração na ponta 
esquerda. 
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Figura 2 Histograma do Volume Crédito Rural Agrícola per capita (em R$), em Mato Grosso, 2010.

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

De fato, a maioria dos municípios encontram-se no estrato R$1,08 a R$2.270 crédito 
agrícola per capita, ao certo são 87 municípios, cerca 70% dos municípios, que receberam valores 
abaixo da média auferida. O valor mínimo pertence a Contriguaçu. Por sua vez, o lado direito exibe 
o limite máximo de R$24 917 registrado por Santa Rita do Trivelato, além dele outros cinco exibem 
resultado acima de R$13.600, são eles Campos de Júlio, Santo Antônio do Leste, Sapezal, Ipiranga 
do Norte e Nova Ubiratã.

A figura 5 pode-se examinar a distribuição do crédito rural per capita, para agricultura 
em 2017, nesse ano 134 municípios obtiveram recursos financeiros governamentais, sendo que a 
distribuição também é enviesada, onde a ponta esquerda concentra a maioria dos municípios.

Figura 3 Histograma do Volume Crédito Rural per capita (em R$), referente a agricultura, 2017.

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

A mediana foi de R$ 2 282,88 e a média foi R$6 308,62 crédito por habitante, com alto 
desvio de R$ 9193,85. Por certo a maioria dos municípios estão abaixo da média, dado que a 
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categoria de R$2,53 a R$3 970 concentra 76 municípios, em torno 58% dos municípios. O valor 
mínimo é referente ao município de Araputanga, o valor máximo foi de Ipiranga do Norte.

Em decorrência da distribuição enviesada dos dados, vistos nas duas figuras anteriores, 
para uma análise espacial mais criteriosa fez-se necessário normalizar os dados, para isso a série 
foi logaritmizada, tal como o trabalho de Carvalho et. al. (2016), ressaltando a transformação em 
Logaritmo em R$ do crédito rural per capita. A figura 6 evidencia a distribuição do desvio padrão 
dos dados, como a média é R$2,6 em 2010 e 3,17 em 2017, com menor desvio padrão. 

Os anos analisados os valores com menores desvio padrão são vistos em parte da região 
norte e da região centro – sul, ambas regiões auferem menores valores de crédito rural per capita, 
as regiões ao centro do norte e sudeste se destacam com maiores volumes de recursos e também 
maiores desvios padrões. 

Figura 4 Distribuição do Desvio Padrão do Crédito rural per capita em 2010 e 2017.

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

A mensuração do Índice de Moran está explicitada na tabela 1, nota-se que há auto correlação 
espacial positiva da distribuição do crédito rural entre os municípios mato-grossense, visto que o 
Índice Moran é maior que 0, além disso vem aumentando essa correlação no período, pois o índice 
passa de 0,42 para 0,55, entre 2010 e 2017, observando que os valores são significativos. 

Tabela 1 Analise exploratória de dados espaciais (AEDE), Índice Moran Global, 2010 e 2017.

Anos
Índice 

Moran- 
Global

Valor Esperado Média Desvio Padrão Z- Valor P-Valor 

2010 0,4212 -0,0075 -0.0097 0,0639 6,7410 0,001*

2017 0,5541 -0,0081 -0,0043 0,0598 9,3420 0,001*

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

*Pseudo-significância baseada em 999 permutações aleatórias.

O valor esperado do I Moran assume que não há padrão espacial nos dados, com a estatística 
significante de  1% pode-se rejeitar essa hipótese, assim há padrão espacial nos dados, como I > 
0 a auto correlação é positiva, logo há altos valores do crédito rural per capita, circundados ou 
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próximos de regiões com altos valores, ou ainda, municípios com baixos volumes de crédito rural 
per capita, estão ao redor de vizinhos com volumes baixos.

A dispersão do Índice Moran foi plotada na figura 7, o coeficiente I é a inclinação da reta 
que transpassa o diagrama de dispersão, mostrando auto correlação espacial positiva dos dados, de 
modo que os dados ocupam o quadrante alto - alto, isto é, regiões com valores acima da média com 
vizinhos também acima da média, e o quadrante baixo – baixo, com regiões com valores abaixo da 
média e com vizinhos abaixo da média.

Figura 5 Diagrama de Dispersão do Índice Moran em 2010 e 2017.

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Analise espacial tem sido de interesse em variadas áreas de pesquisa, em especial pela 
capacidade de visualizar dependências espaciais, que mostram padrões ou cluster, na figura 8 pode-
se examinar as relações de dependência como relações Alto-Alto, Baixo- Baixo.  

Os municípios ao centro do Estado de Mato Grosso se destacam como Alto-Alto, nos 
dois anos, sendo que a correlação aumenta de 20 municípios para 25 municípios, indo do centro 
da região Norte para a Nordeste. Do clusters alto-alto em 2017, 17 municípios estão localizados 
no Norte mato-grossense, dentre eles estão Sorriso, Tapurah, Santa Rita do Trivelato, Lucas do 
Rio Verde, Ipiranga do Norte, Campo Novo dos Parecis, Diamantino. Outros 6 municípios no 
Nordeste, Querência, Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canarana, Ribeirão Cascalheira, São 
Félix do Araguaia; por fim, 2 municípios da região Sudeste, Primavera do Leste e São José do Rio 
Claro. 

 A formação do conglomerado de liquidez na região Norte pode ser explicada por 
aspectos institucionais, Carvalho et al. (2016) aferiu que os bancos tomam decisões convencionais, 
considerando o resultado da política passada, “emprestando para tomadores que realizaram 
empréstimos, anteriormente, e quitaram os mesmos, entre outras ações” (p.). Assim, a decisão 
passada passa a se repetir na política atual dos bancos, conservando a liquidez nas regiões que 
deram certo. 

 Especialmente, o caso do o Nordeste do Estado, a expansão do crédito rural pode ser vista 
como promoção da política de expansão da agricultura nesses municípios. Famato (2012) expressa 
que a região tem vocação agrícola, com clima e relevo favorável, consolida-se nessa década como 
nova fronteira agrícola do país, por meio da integração lavoura-pecuária, embora ainda seja fraco o 
avanço dos centros de conhecimento e infraestrutura, como rodovias pavimentadas.
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As clusters alto-alto apresentam alta liquidez para os estabelecimentos rurais, em virtude 
do predomínio das atividades agrícolas, no médio Norte. Por outro lado, verifica-se redução da 
liquidez na região sudeste, que teve maior destaque em 2010. Além disso, no Sudeste e Nordeste, 
três municípios obtiveram auto correlação negativa, de modo que a localidade apresenta baixa 
liquidez, enquanto suas vizinhas exibem alta liquidez.

Os valores Baixo-Baixo estão ao Norte de Mato Grosso, regiões de fronteira, onde a área é 
composta pelo bioma predominantemente amazônico, pois os municípios enfrentam restrições de 
legislação para avanço da agricultura, mas que embora tenha sido pouco ocupado pela agricultura, 
vem sendo transformado pelo avanço da pecuária. Houve pequenas mudanças no ano de 2017, 
com alguns municípios deixando de apresentar dependência espacial.

Figura 6 Analise Exploratória dos Dados Espaciais, Índice Moran Local, referente a formação de clusters para o cré-

dito rural per capita, 2010-2017.

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Vale ressaltar que as características econômicas do município influenciam o acesso ao 
crédito rural, um comportamento comum dos bancos são empréstimos de maiores volumes, 
aquelas regiões em melhor estágio de desenvolvimento agrícola, devido a confiança depositada 
na capacidade de pagamento. No entanto, áreas distantes dos eixos de produção agrícola recai 
maior desconfianças dos bancos, à medida que existem imperfeição de mercado, como falta de 
informação e risco moral, reforçam as inseguranças dos bancos, assim os bancos arriscam menos. 

De modo a detectar a evolução da concentração do crédito rural para os municípios mato-
grossenses, foi mensurado o índice de Gini de 2010 a 2017, visto na tabela 2. É registrado queda da 
desigualdade na distribuição dos recursos, o Índice de Gini caiu cerca de 10% entre o período, pois 
foi de 0,7508 em 2010 e passou para 0,675 em 2017, contudo mantêm elevado pois quanto mais 
próximo de 1, maior a desigualdade. 
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Tabela 2  Índice de Concentração do volume de crédito rural agrícola entre 2010-2017.

Anos Índice de gini

2010 0,7508
2011 0,7511
2012 0,7170
2013 0,7011
2014 0,6820
2015 0,6887
2016 0,6977
2017 0,6750

Fonte: Elaboração própria com dados da pesquisa.

Justifica-se essa variação em decorrência de maior acesso dos municípios ao crédito rural, 
inicialmente são 125 municípios que contrataram crédito rural em 2010, sendo constatado que 
alcançou 134 municípios em 2017. E ainda, outro fator de destaque é o redirecionamento do 
crédito rural para a região do Nordeste, que vem desconcentrando a participação do Sudeste. 

Assim, pode inferir que a política expansionista de crédito rural para agricultura tem foco 
nas áreas de forte agricultura, como médio Norte e Nordeste. Os avanços para municípios do 
Centro-Sul e Sudoeste ainda é ínfimo, contudo houve desconcentração do crédito para parte do 
Nordeste, que obteve o maior incremento de crédito rural empatando em participação com a 
região Sudeste. Enquanto isso, a concentração que era muito elevada em 2010 vem diminuindo, 
proporcionando mais experiências por parte dos produtores que adquirem o crédito rural agrícola. 

Considerações Finais

Dado a importancia da política de crédito rural para fomento da produção agrícola este 
trabalho buscou analisar a sua distribuição espacial no Estado de Mato Grosso, uma vez que  
desponta como um dos principais representante do VBP brasileiro. É recorrente na literatura que 
o avanço da fronteira agrícola brasileira se deu com participação atuante do Estado, em especial 
pela disseminação da política de crédito rural, com efeito em ganho de produtividade agrícola, 
principalmente as culturas de agro exportação, como soja, milho e algodão, que permitiram uso 
intensivo de capital nas fases de plantio até a colheita. 

No entanto, devido a outros determinantes como clima, relevo e infraestrutura o bom 
desempenho agrícola é ainda concentrado em alguns municípios do Norte e Sudeste do Estado, 
com recente avanço para o Nordeste. Em correspondencia a política de crédito rural vem 
disponibilizando maiores volumes de recursos para essas mesmas regiões, que passou de 93% em 
2010 para 95% em 2017, pode-se inferir que mesmo que haja diversas fontes de financiamento a 
agricultura voltada para commodities tem grande dependencia de crédito governamental e são eles 
os maiores beneficiados. 

A recente expansão da política de crédito rural agrícola ocorreu a uma taxa de 148%, 
enquanto o número de contratos cresceu a uma taxa mais modesta de 20%, nesse interim  também 
elevou-se o número de municípios contratantes, que passou de 125 para 134. A região Norte continua 
sendo predominante quanto a aquisição dos crédito rural com cerca de 61% de representatividade, 
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o Nordeste crescendo a uma taxa de 254% conseguiu empatar com o Sudeste quanto a participação 
no volume de crédito com 17% em 2017. 

Os resultados da analise espacial confirmou uma das hipoteses do trabalho que afirmava 
haver dependencia espacial entre os municípios, por outro lado rejeita-se a hipótese de aumento 
da concentração municipal do crédito rural, pois o índice de gini vem dimunuindo no período 
analisado. Por certo, os municípios apresentou autocorrelação positiva, que formavam clusters alto-
alto são em sua maioria da região médio Norte, com melhorias da distribuição para os municípios 
do Nordeste que passaram a ter maior liquidez em 2017, assim como seus vizinhos.

Os clusters baixo-baixo se fixaram na região de bioma amazonico ao Norte do Estado, áreas 
de legislação rígida, que restringe o processo agrícola, no entanto esta área vem sendo desbravada 
pelo pecuária, que tente a anteceder as lavouras agricolas, como é o caso da integração da lavoura- 
pecuária vista na região Nordeste. 

Além deles, no clusters baixo-baixo aparecem alguns municipios do Sudoeste e Centro-
Sul.  Estas regiões tem um destaque negativo, com baixa liquidez para contratos de crédito rural, 
pois representam 2% do crédito rural agrícola cada uma em 2017. Essas áreas fora dos eixos 
de produção agrícola recai maior desconfianças dos bancos, intensificado pelas imperfeição de 
mercado, como falta de informação e risco moral, assim os bancos arriscam menos.

Quanto a concentração dos recursos governamentais municipais tem-se o índice elevado de 
concentração com índice de gini de 0,75 em 2010, contudo caiu para 0,675 em 2017, proporcionando 
melhoria na distribuição de crédito agrícola, atingindo mais municípios e contribuindo para o 
avanço da produção agrícola para o Nordeste. 

Deste modo a política de crédito continua centrada nas regiões destaques de produção 
de bens agroexportadores de grãos e fibras, evidenciando a dependência desse segmento pelas 
políticas creditícias, o avanço da área de fronteira agrícola para o Nordeste pode continuar a 
escalada de produção agrícola no Estado, incentivando a entrada de conhecimento, melhorias da 
infraestrutura desses locais, criação e disseminação da inovação, de modo a suprir as necessidades 
de desenvolvimento regional. 

Das limitações verificadas no trabalho encontram-se a agregação do crédito rural agrícola 
total, considerando todas as fontes de financiamento e não discriminando os programas de 
financiamento, bem como destino foi tratado de forma geral. É importante que questões mais 
especificas sejam buscadas, como estudar uma fonte de financiamento ou programa (FCO, 
PROAGRO), a distribuição do crédito para a agricultura familiar (PRONAF), a evolução do crédito 
destinado ao financiamento do investimento da produção. 

Outro ponto que pode vir a ser explorado por futuros trabalhos é a distribuição do 
crédito rural destinado a pecuária, pois já há avanços da pecuária as cidades de fronteira 
ao Norte Mato-Grossense, regiões com predominância do bioma da Amazônia, dando 
sinais que se a legislação permitir, futuramente esse bioma pode vir ser ocupado pelo 
sistema integrado da agricultura e pecuária, como visto recentemente na região Nordeste 
do Estado. Assim, a expansão da produção da agricultura ainda pode ocorrer por aumento 
de áreas, mas é importante considerar os impactos ambientais pertinentes ao tema. 
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RESUMO
A agricultura familiar possui papel significativo para o desenvolvimento econômico e social no meio rural. 
No Brasil, os pequenos produtores enfrentam limitações no âmbito estrutural, representadas principalmente 
pela pouca modernização no setor da agricultura familiar, o que dificulta a sua permanência nas propriedades, 
aumentando o êxodo rural, em especial dos mais jovens. Nesta perspectiva, este estudo objetivou identificar e 
analisar a configuração socioeconômica e demográfica no assentamento rural Lagoa Azul, localizado no mu-
nicípio de Rio Brilhante (MS). Este estudo caracteriza-se por uma análise descritiva com base em dados de uma 
pesquisa de campo, coletados e cedidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
resultantes da aplicação de questionários a 83% dos titulares dos lotes do assentamento. Os resultados indicam 
que é necessário: melhorar o nível de escolarização dos responsáveis pelos lotes, para que possam gerir melhor 
seus estabelecimentos produtivos; incentivar a participação das famílias em associações e/ou cooperativas, para 
tornar a produção e a comercialização mais rentáveis; aumentar a diversificação nas atividades produtivas; mel-
horar o acesso dos produtores rurais aos mercados locais; valorizar a mão de obra feminina; e, aumentar o apoio 
governamental através de políticas públicas e assistência técnica.

Palavras-Chave: Agricultura familiar. Assentamentos rurais. Desenvolvimento local.

ABSTRACT
Family farming has a significant role in economic and social development in countryside. In Brazil, family 
farmers face structural limitations, mainly due to the lack of  modernization in the family farming sector, which 
makes it difficult for them to remain in the settlements they live, increasing the rural exoduos, especially among 
the young. From this perspective, this study aimed to identify and analyze the socioeconomic and demographic 
configuration in Lagoa Azul rural settlement, in Rio Brilhante, a city located in Mato Grosso do Sul, Brazil. This 
study is characterized by a descriptive analysis based on datas from a field research collected and provided by 
the Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). These data are the results of  a survey ques-
tionary applied to 83% of  the settlement lots owners.  The results of  this study indicate it is necessary: improv-
ing the owners’ level of  education to make it possible for them to better manage their production facilities; to 
encourage the participation of  families in associations and/or cooperatives to make production and marketing 
more moneymaking; diversifying productive activities to improve farmers’ access to local markets; to enhance 
female labor; and increasing government support through public policies and technical assistance.

Keywords: Family farming. Rural settlements. Local development.
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Introdução

De acordo com o Banco Mundial (2016a), 78% da população pobre do mundo vive em áreas 
rurais, e em sua maioria há dependência da agricultura de subsistência, do aumento da 

produtividade agrícola e de soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. O setor 
necessita do fortalecimento dos vínculos dos agricultores com os mercados, a fim de fornecer 
alimentos de maneira economicamente viável e, dessa forma, diminuir a pobreza e promover a 
prosperidade. Nesse sentido, a produtividade agrícola influencia diretamente os índices de fome 
e desnutrição no mundo, visto que entre os anos 2000 e 2012, período que ocorreu um aumento 
médio anual de 2,6% na produção de grãos em países de baixa renda, os índices de pobreza e 
desnutrição caíram 2,7% ao ano. Enquanto que o período entre os anos 1990 e 1999 (quando 
houve estagnação na produção agrícola nos países mais pobres) resultou em pouca melhora nos 
mesmos índices (BANCO MUNDIAL, 2016b).

De acordo com Schneider (2016), a agricultura familiar na América Latina e no Caribe, ao 
longo da história, desempenhou um papel relevante, visto que as famílias foram de suma importância 
para o desenvolvimento agrário da região. Na América Central e outros países que constituem a 
América Latina e o Caribe, a agricultura familiar tem alta representatividade entre as propriedades 
rurais, chegando a até 90%. Nesse sentido, a agricultura familiar possui papel significativo para o 
desenvolvimento econômico, sendo necessário o apoio e suporte, além de estratégias para que o 
setor se desenvolva.

Entre os papeis que a agricultura familiar assume para o desenvolvimento econômico, 
pode-se apontar a manutenção da população entre os espaços no campo; a diversificação das 
economias locais; a preservação do patrimônio sociocultural; a promoção da segurança alimentar; a 
sua contribuição para a melhoria de vida e a redução da pobreza das famílias produtoras e também 
contribuições para criar estratégias de produção sustentáveis. Não menos importante, as relações 
sociais entre os produtores e compradores possuem a qualidade de reduzir os custos e inseguranças 
relacionadas às transações nos mercados locais, refletindo em custos e preços relativos mais baixos 
(SCHNEIDER, 2016).

Segundo Aquino e Schneider (2015), a atividade da agricultura familiar fundamenta um 
sistema de produção e trabalho que foi marginalizada no Brasil ao longo dos anos. Situação que é 
decorrente do processo de colonização no Brasil, assim como da desigualdade na modernização 
da agricultura no país. Sendo beneficiados pelo governo, principalmente, os grandes e médios 
produtores, que eram representativos no setor exportador. 

A agricultura familiar no Brasil, segundo a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, no 
artigo 3º, tem como requisitos principais que o proprietário do lote não tenha uma área maior do 
que quatro módulos fiscais; que a mão de obra utilizada na propriedade seja predominantemente 
da própria família; que tenha um percentual mínimo de renda que se origine na propriedade e que 
administre junto a sua família o seu lote ou empreendimento (BRASIL, 2018).

A atividade agrícola familiar que abrange realidades diferentes de acordo com cada país em 
que se faz presente apresenta, em seu conceito, relações com a alimentação e sustentabilidade local, 
a gestão dos recursos naturais, de ambiente e de paisagem. Como, também, a associação econômica 
e social estabelecida nas populações e famílias que trabalham e vivem no campo (OSÓRIO, 2014).
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Nesse sentido surge a questão para a qual se busca resposta com esta pesquisa: Qual é a 
configuração social e econômica das famílias pertencentes à agricultura familiar? 

Para tanto, tem-se como objetivo geral deste trabalho analisar o desenvolvimento 
socioeconômico no assentamento Lagoa Azul, no município de Rio Brilhante, no estado de 
Mato Grosso do Sul. Pretende-se fazer uma caracterização demográfica e econômica das famílias 
residentes no Assentamento.

O trabalho está estruturado em cinco seções, incluindo esta breve introdução. A 
segunda seção refere-se a uma revisão bibliográfica, com destaque para termos relacionados à 
agricultura familiar, políticas públicas e desenvolvimento rural. Na terceira seção apresentam-se os 
procedimentos metodológicos da pesquisa, destacando o tipo de pesquisa, a área de estudo, além da 
obtenção e análise dos dados. Na quarta seção destacam-se os resultados e sua discussão. Na quinta 
seção apresentam-se as considerações finais. Por fim apresentam-se as referências bibliográficas 
que embasaram o estudo. 

Políticas públicas e desenvolvimento rural

Graeub et al (2016) identificaram em uma revisão do censo agrícola global, que as fazendas 
familiares representam mais de 98% de todas as fazendas mundiais, tendo a agricultura familiar um 
papel fundamental para a produção de alimentos no mundo. Os agricultores familiares, abrangendo 
os pequenos produtores, são vistos como agentes relevantes às melhorias da alimentação e em 
extinguir a pobreza mundial. Apesar de a agricultura familiar ser predominante dentre as outras 
formas de agricultura, também enfrenta desafios como definir os agricultores familiares em um 
grupo.

Segundo Medina et al (2015) no Brasil grande parte dos agricultores familiares enfrentam 
limitações no âmbito estrutural, dificultando o desenvolvimento do setor através da modernização. 
O estudo evidenciou que 83,07% das fazendas familiares possuem terras insuficientes para 
alcançarem a competitividade, além de somente 42,92% dos patriarcas das famílias terem iniciado 
o ensino básico e 62,31% das famílias possuírem renda total menor que um salário mínimo. 
Institucionalmente os agricultores familiares são desfavorecidos, dado que somente 12,77% são 
beneficiados por políticas agrícolas e 68,26% possuem acesso à eletricidade.

Ainda de acordo com Medina et al (2015) em decorrência das limitações aos agricultores 
familiares, semente 33,81% empregam tecnologias básicas, apenas 24,46% possuem integração 
aos mercados e 5,45% possuem vínculos a cooperativas. Conclui-se que para a agricultura 
familiar desempenhar o seu papel na diminuição da pobreza, assegurando a segurança alimentar 
e o crescimento econômico, o setor necessita de apoio não só aos agricultores familiares com 
potencial a competitividade, mas também àqueles agricultores marginais que constituem a maioria 
dos agricultores familiares no país. As políticas direcionadas ao setor são capazes de assegurar a 
estimulação do potencial produtivo dos agricultores familiares, além do apoio estatal.

Atrelado ao fortalecimento da produção agrícola de pequenas propriedades, o crédito do 
Pronaf  promove a diminuição da pobreza das famílias produtoras, contribuindo para a fixação 
dessas na zona rural. Porém, existe nítida desigualdade no atendimento a demanda por crédito entre 
as regiões do país, havendo concentração dos recursos destinados às regiões mais desenvolvidas 
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como Sul e Sudeste. Além da má distribuição dos recursos do Pronaf  entre as regiões do Brasil, 
existe a carência ou até inexistência de acesso à assistência técnica, outro fator crucial para o 
desenvolvimento rural. Portanto, existe a necessidade de políticas que sanem as desigualdades 
existentes não apenas no âmbito econômico, mas também no âmbito social, para efetivamente 
ocorrer o desenvolvimento e crescimento socioeconômico na área rural (MONTEIRO, 2016).

Considerando as dificuldades com que os agricultores familiares se defrontam nas atividades 
de produção e comércio, assim como para obter qualidade de vida no campo, Bezerra e Schlindwein 
(2016) realizaram um estudo que analisa os principais mecanismos empregados pelos agricultores 
familiares, residentes no município de Dourados, MS, na geração de renda. Para tanto, utilizou-
se de uma pesquisa de campo, através de aplicação de questionários. As autoras concluíram que 
a agricultura familiar tem potencial para se destacar na atividade de produção agrícola do Brasil, 
porém, devido ao tamanho insuficiente das propriedades, ou a falta de diversificação, os agricultores 
familiares buscam complementar a renda com atividades que são realizadas fora das propriedades. 
Por outro lado, a comercialização da produção é prejudicada por falta de representatividade das 
cooperativas, ou de participação dos agricultores nas cooperativas. 

Dado que as políticas públicas desenvolvidas para fortalecer a agricultura e garantir o bem-
estar no campo não obtiveram efetivamente o resultado prometido, Paula, Gómes e Tracz (2017) 
buscaram discutir o cenário atual do governo brasileiro e as reproduções deste sobre as três principais 
políticas públicas de atendimento a agricultura do campo: O Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF). Para a realização do trabalho foram realizadas entrevistas, 
pesquisa de campo, pesquisas bibliográficas e documentais. Verificou-se que as políticas, além de 
não garantirem o que foi planejado, chegam aos casos de aceleração de processos de expropriação/
desterritorialização.

Os autores apontam também que o PRONAF possui falhas organizacionais que prejudica 
o fortalecimento do produtor familiar, o deixando mais desamparado às situações climáticas e 
mercadológicas às quais se defronta. Quanto ao PAA e o PNAE, apresentam organização exemplar, 
porém, têm-se limites para a democratização e massificação para acessa-las. Os obstáculos se 
intensificaram após as mudanças ocorridas em relação à presidência do país (impeachment de 
Dilma Rousseff  em 2016), trazendo novos cortes orçamentários que atingiram negativamente os 
agricultores familiares (PAULA; GÓMES; TRACZ, 2017).

Ademais, muitos estudos já foram realizados para assentamentos rurais no estado de 
Mato Grosso do Sul, como exemplos destacam-se: Sangalli e Schlindwein (2013) que realizaram 
uma análise da configuração demográfica e socioeconômica do assentamento Lagoa Grande, 
localizado no município de Dourados – MS; e Oliveira (2017) analisou o perfil sociodemográfico 
das famílias residentes no assentamento Barra Nova, localizado no município de Sidrolândia - MS, 
e as transformações ocorridas a partir da implantação de um projeto de assistência técnica e acesso 
ao crédito do PRONAF.
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Metodologia

Esta seção destaca os procedimentos metodológicos utilizados na construção deste trabalho. 
A metodologia está dividida nas seguintes partes: a área de estudo, a qual mostrará a localização do 
assentamento Lagoa Azul; a fonte de dados e tipo de pesquisa; o método, com o modelo empírico 
e as variáveis utilizadas no estudo.

Para proporcionar uma visão geral, obter familiaridade com o problema e possibilitar a 
descrição de características a respeito do fenômeno, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa 
descritiva. Quanto à forma de abordagem do problema, caracteriza-se como uma pesquisa de 
métodos mistos, pois visa à coleta e a análise de dados qualitativos e quantitativos. 

O estudo abrange a área do assentamento Lagoa Azul, no município de Rio Brilhante no 
estado de Mato Grosso do Sul, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 21º24’27” Sul, 
longitude 54º43’40” Oeste e altitude 349 m. O município possui nove assentamentos rurais, com 
552 famílias assentadas e capacidade para 810 famílias, ou seja, uma ocupação de aproximadamente 
70% da capacidade.

O projeto do assentamento Lagoa Azul, cujo responsável pelo projeto foi o INCRA, foi 
criado através da Matrícula nº 10.118 e 10.119 em dezembro de 2005 (INCRA, 2018a). Possui 
16,3% do total de famílias assentadas, 14,4% da capacidade total e 8,4% da área dos assentamentos 
rurais do município de Rio Brilhante no estado de Mato Grosso do Sul. Este assentamento possui 
uma área correspondente a 1.507 hectares. O qual apresenta uma Área de Reserva Legal (existente) 
correspondente a 195 ha, Área de Reserva Legal (a recompor) de 107 ha, Área de Preservação 
Permanente (mata ciliar) de 58 ha, Área de Preservação Permanente (Várzea) de 147 ha e Área 
Antrópica de 974 ha.

Os dados utilizados na pesquisa foram cedidos pelo INCRA e obtidos a partir de pesquisa 
de campo, com 75 questionários aplicados às famílias moradoras do assentamento, do total de 90 
famílias assentadas. Os mesmos foram tratados estatisticamente a partir da utilização do software 
STATA. 

Resultados e discussão

Os resultados seguem apresentando uma caracterização demográfica e socioeconômica das 
famílias moradoras no assentamento Lagoa Azul. Sendo destacadas características da população e 
dos lotes, as fontes de renda, atividades produtivas, consumo e comercialização, participação em 
associação e/ou cooperativas, capacitação e/ou assistência técnica.

Caracterização sociodemográfica, programas governamentais e geração de 
renda 

Para a caracterização serão utilizados dados cedidos pelo INCRA, que realizou entrevistas 
com 75 chefes de família ou responsáveis pelos domicílios (primeiros titulares), residentes nos lotes 
do assentamento Lagoa Azul no ano de 2015. No que se refere ao primeiro titular, 55 (73,33%) 
são do sexo masculino e 20 (26,67%) do sexo feminino. Para os segundos titulares tem-se que 8 
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(17,02%) são do sexo masculino e 39 (82,98%) do sexo feminino. Nota-se que os segundos titulares 
estão presentes em 47 famílias (62,67%).

A proporção de homens como primeiro titular é superior a proporção de mulheres, e o 
contrário ocorre em relação aos segundos titulares, ou seja, isso ocorre provavelmente pelo fato 
de ter como o primeiro titular o marido e segundo titular a esposa. No que tange a quantidade de 
dependentes e/ou agregados por família, verificou-se que somente 27 chefes de família (36%) os 
possuem, sendo totalizados 30 (52,63%) do sexo masculino e 27 (47,37%) do sexo feminino. 

Cabe, porém, destacar o número significativo de primeiros titulares do sexo feminino, fato 
que contribui com o aumento do poder econômico e social (predominantemente associado ao 
sexo masculino) das mulheres, sendo um fator importante para o desenvolvimento não só local, 
mas também do país, como afirmado por Sen (2000), em que as mulheres têm importante papel de 
transformação da sociedade.

Conforme os dados referentes aos dependentes, foi identificado que 64% (48) das famílias 
são compostas apenas pelos dois titulares (60,4%) ou somente por um titular (39,6%). Enquanto 
que as famílias com 1, 2, 3 e 4 dependentes, representam 12% (9 famílias), 14% (10 famílias), 5% 
(4 famílias) e 5% (4 famílias) respectivamente, com isso, totaliza-se 57 dependentes. Esse fato pode 
indicar a ocorrência da saída dos jovens para áreas urbanas, em busca de estudo e/ou trabalho. 
Além disso, é visto que as famílias residentes nesse assentamento não são numerosas. 

Em relação a idade dos moradores do assentamento Lagoa Azul no estado de Mato Grosso 
do Sul, no ano de 2015, verificou-se que, para os primeiros titulares as idades variaram de 26 a 80 
anos, com uma a média de idade dos entrevistados de 52,5 anos. A maioria dos Titulares 1 estão na 
faixa etária de 51 a 60 anos (39,19%), sendo identificado que 16,22% dos titulares 1 são idosos. No 
que se refere aos Titulares 2, é observado que a idade variou entre 29 a 75 anos, com uma média em 
cerca de 50,8 anos. A faixa etária mais representativa foi de 41 a 50 anos (33,33%), a, ainda, cerca 
de 20% dos titulares 2 são pessoas com mais de 60 anos.

Para os outros membros familiares, grupo que totaliza 55 pessoas, verificou-se maior 
concentração na faixa de idade de 11 a 20 anos, aproximadamente 45,5%. Nota-se que essa porção 
mais jovem representa os filhos dos titulares dos lotes. Quando é analisada a população total, a maior 
parcela concentra-se na faixa etária de 51 a 60 anos (24,71%), enquanto que, aproximadamente, 
80% da população está na faixa de 10 a 60 anos, e cerca de 13% são idosos.

No que se refere a escolaridade, é exposto na Tabela 1 a relação dos anos de estudos entre 
os Titulares 1. Pode-se observar que esse grupo tem maior concentração no nível de escolaridade 
do 1º ao 4º ano do ensino fundamental (43,25%). Porém, ao comparar os gêneros, as mulheres 
passam a se concentrar em maior número, no nível de escolaridade do 5º ao 9º ano do ensino 
fundamental (8,11%), enquanto que os homens se concentram em maioria no 1º ao 4º ano do 
ensino fundamental (36,5%). 

Ainda na Tabela 1, o segundo e terceiro níveis com maior quantidade de pessoas são do 5º 
ao 9º ano do ensino fundamental e ensino médio completo, com 27,03% e 12,16% respectivamente. 
De forma negativa, na sequência é visto que 9,46% dos titulares 1 são analfabetos. No entanto, 
destaca-se que três chefes de família possuem ensino superior completo (duas mulheres e um 
homem).
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Tabela 1 – Níveis de escolaridade da população residente no assentamento Lagoa Azul, Mato Grosso do Sul, no ano 

de 2015, com distinção de gêneros, para os primeiros titulares (%).

Níveis de Escolari-
dade Masc. Fem. Total

Não alfabetizado

1º ao 4º ano do Ens. 
Fund.

5º ao 9º ano do Ens. 
Fund.

Ens. Fund. Completo

Ens. Médio Incompleto

Ens. Médio Completo

Ens. Superior Incom-
pleto

Ens. Superior Completo

Pós-graduação Incom-
pleta

Pós-graduação Com-
pleta

5,41

36,50

18,92

0,00

2,70

6,75

1,35

1,35

0,00

0,00

4,05

6,75

8,11

0,00

0,00

5,41

0,00

2,70

0,00

0,00

9,46

43,25

27,03

0,00

2,70

12,16

1,35

4,05

0,00

0,00

Total 72,98 27,02 100

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados da pesquisa.

No que se refere aos titulares 2, a partir dos resultados da pesquisa, é possível constatar 
que há uma semelhança em relação aos primeiros titulares, já que tem-se em maioria, pessoas nos 
níveis de 1º ao 4º ano do ensino fundamental (51,06%) e do 5º ao 9º ano do ensino fundamental 
(31,92%). Porém, esse grupo não possui pessoas no nível de analfabetismo, esse fato se faz positivo, 
ainda que o mesmo grupo não tenha pessoas com ensino superior completo, e apenas uma mulher 
com ensino superior incompleto.

Para os dependentes, de acordo com a Tabela 2, diferente dos demais grupos, a maior 
concentração está no nível do 5º ao 9º ano (48,22%), seguido do nível do 1º ao 4º ano do ensino 
fundamental. No nível de não alfabetizados, tem-se um resultado relativamente elevado de 14,28%, 
sendo que foram consideradas as pessoas acima dos seis anos de idade. Além disso, somente duas 
mulheres se encontram no nível de ensino superior incompleto, sendo o maior nível do grupo.
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Tabela 2 – Níveis de escolaridade da população residente no assentamento Lagoa Azul, Mato Grosso do Sul, no ano 

de 2015, com distinção de gêneros, para os membros familiares (%).

Níveis de Escolaridade Masc. Fem. Total
Não alfabetizado

1º ao 4º ano do Ens. 
Fund.

5º ao 9º ano do Ens. 
Fund.

Ens. Fund. Completo

Ens. Médio Incompleto

Ens. Médio Completo

Ens. Superior Incompleto

Ens. Superior Completo

Pós-graduação Incom-
pleta

Pós-graduação Completa

8,93

5,35

33,93

0,00

1,79

1,79

0,00

0,00

0,00

0,00

5,35

12,51

14,29

0,00

7,14

5,35

3,57

0,00

0,00

0,00

14,28

17,86

48,22

0,00

8,93

7,14

3,57

0,00

0,00

0,00

Total 51,78 48,21 100

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados da pesquisa.

Foi visto que a maioria dos responsáveis pelas propriedades possui baixo nível de 
escolaridade, impactando na forma de gerir, de ser atuante nas reivindicações que forem necessárias, 
de negociar seus produtos, etc. Nota-se, a partir dos dados referentes à escolaridade da população 
do assentamento Lagoa Azul, que as mulheres ocupam os níveis mais altos de educação, comparado 
aos homens, independentemente de sua posição na família. Fato que indica a busca por parte das 
mulheres, de se qualificarem e competirem no mercado de trabalho. De acordo com Ribeiro e 
Ferreira (2016) há um crescimento significativo no que diz respeito à ingressão das mulheres nas 
escolas e principalmente no ensino superior.

Além disso, conforme visto nos dados referentes a idade da população, destaca-se que a 
mesma é relativamente mais velha, com a maioria concentrada na faixa etária acima dos 40 anos 
de idade, o que mais uma vez pode indicar a saída dos jovens para a área urbana. Com isso, Vieira, 
Radomsky e Wives (2017) analisaram em seu estudo, as estratégias utilizadas por jovens assentados 
para sua permanência no campo. Dentre elas estão a diversificação da produção e comercialização, 
a maximização da produção intensificando em duas culturas, objetivando a geração de renda, e por 
fim, a aquisição de terras, visto que seus pais não possuem a titularidade do lote e não podem deixar 
as terras como herança.

Em relação a cooperação e/ou associação entre os assentados, destaca-se que 
aproximadamente 60% dos entrevistados concordaram que havia alguma associação que 
representasse os assentados. Em contrapartida, cerca de 96% não concordaram que existia alguma 
cooperativa que ajudasse na produção e comercialização dos produtos dos assentados.

Conforme o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA (2016a) a 
participação em associações é alternativa essencial para a viabilização de atividades econômicas, 
tornando mais rentáveis a produção e a comercialização, visto que se constroem melhores condições 
de competir no mercado, de forma que todos os envolvidos são beneficiados. Assim como as 
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associações, segundo MAPA (2016b), as cooperativas são importantes para a permanência do 
produtor no campo, através da inclusão de todos os produtores, redução dos custos com a compra 
de insumos até a venda da produção e a geração e distribuição de renda de forma igualitária, etc.

Como características dos domicílios dentro do assentamento Lagoa Azul tem-se que, todas 
as residências são feitas com os recursos do INCRA, ou seja, nenhum assentado utilizou recursos 
próprios ou outro tipo de recurso para a construção de suas casas. Além disso, todas as casas são de 
alvenaria, indicando que os recursos utilizados na construção, foram aplicados de forma a oferecer 
uma moradia com boa estrutura. 

A área das moradias nesse assentamento tem em média 59,8m², com área mínima de 22m² e 
área máxima de 168m² aproximadamente. Cerca de 94,7% das residências possuem energia elétrica, 
totalizando quatro casas que não tem acesso, nem mesmo por ligação clandestina. Em relação 
a fonte de água das famílias, a rede de água encanada está presente em 6,7% das residências, 
enquanto que 92% das famílias possuem poço no lote e somente 1,3% não informou a origem da 
água que a família utiliza. 

A respeito do tratamento da água que as famílias consomem, 10,6% dos lotes tem o 
tratamento com cloro, 1,3 utiliza a fervura e 9,3% a filtração, enquanto que 78,7% das moradias 
não possuem nenhum tipo de tratamento. Considera-se graves tais dados, no que diz respeito a 
saúde dos moradores do assentamento Lagoa Azul, pois, sem tratamento na água, os indivíduos 
que a ingerirem estariam mais suscetíveis a contrair alguma doença.

O acesso aos lotes se dá principalmente por meio de estradas cascalhadas, cerca de 54,7%, 
sendo 45,3% por estradas de terra batida. As condições das estradas de acesso aos lotes apresentaram 
situação boa (33,3%), regular (42,7%) e ruim (24%) na opinião dos moradores. A dificuldade de 
acesso aos lotes não se restringe apenas aos visitantes, mas aos próprios moradores que necessitam 
de serviços básicos como saúde e educação, além de meios para comercialização. Assim como 
concluiu Camargo (2017), com estradas em boa situação, os assentados podem se beneficiar com 
o ganho de tempo, conforto e maior segurança nos trajetos, além da diminuição de gastos com 
manutenção de veículos.

Analisando a origem da água dos animais, em grande parte das propriedades, os animais 
consomem a mesma água que os assentados utilizam em suas casas, totalizando 65,3% no ano de 
2015. Nota-se que 4% indicaram a ausência da água para seus animais, podendo estar relacionado 
a não criação dos mesmos. Ainda, 8% dos lotes possuem poço exclusivo para animais, 9,3% 
responderam que os animais vão até uma represa e 1,3% bebem a água que é puxada da represa.

Quanto às construções existentes nos lotes, percebe-se que há pouca estrutura para a 
produção interna, visto que, dos 75 lotes há a presença de chiqueiros num total de 56 lotes no 
assentamento. Além disso há 44 galinheiros, 48 galpões, 28 currais, 9 represas e 10 casas extras. 
Chama a atenção, porém, a existência de dois espaços construídos para comercialização, além de 
um espaço construído para cultos religiosos.

No que se refere a divisão da área produtiva adotada nas propriedades, tem-se que a 
pastagem representa em média a maior parte da área dos lotes, com aproximadamente 3,7 ha 
(46%). Seguido pelas lavouras anuais que tem 3,4 ha (42%) e os pomares caseiros com 0,54 ha 
(7%). Isso leva a notar que no assentamento há destaque para as atividades agrícolas e pecuárias.
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Complementando as informações apresentadas acima, pode-se observar, na Figura 1, os 
utensílios usados pelos assentados para as atividades produtivas no lote. Percebe-se que os itens 
com maior quantidade disponível no assentamento são aqueles utilizados nas atividades leiteiras 
(resfriador de leite), de gado de corte (cochos) e agrícola (trator), com 113, 176 e 66 unidades, 
respectivamente.

Figura 1 – Bens produtivos disponíveis nos lotes do assentamento Lagoa Azul, em unidades, no ano de 2015.

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados da pesquisa.

De acordo com o INCRA (2018b), os assentados que fazem parte do Programa Nacional 
de Reforma Agrária (PNRA), tem acesso a créditos que possibilitam não só a sua instalação no lote, 
como também, o desenvolvimento de atividades produtivas no local. Dentre as linhas de créditos 
recebidas pelas famílias no assentamento Lagoa Azul, destacam-se o crédito de apoio inicial, de 
fomento, de habitação e o PRONAF.

Como apoio inicial, tem-se um crédito que auxilia na instalação e na compra de bens de 
necessidade primária aos moradores do assentamento, podendo distribuir até 5,2 mil para cada 
família. Na sequência, o fomento tem o objetivo de viabilizar projetos produtivos, nos quais os 
assentados possam almejar a segurança alimentar e nutricional, além de trabalho e renda para 
as famílias. Seu valor pode chegar a 6,4 mil por família. O crédito de habitação, por sua vez, 
corresponde a estruturação dos lotes, para compras de materiais de construção, com limite de 
até R$ 25 mil (INCRA, 2018b). Por fim, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), voltado para a geração de renda e capacitação da mão de obra familiar, financia 
atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários nos assentamentos rurais e até em 
áreas comunitárias próximas (BCB, 2018).

Os dados referentes à aplicação do crédito de apoio inicial no assentamento Lagoa Azul 
mostraram que 100% das famílias estão na situação em que já aplicaram totalmente o crédito, 
com um valor que variou de 2,4 a 2,7 mil. Para o crédito de fomento, tanto a situação de aplicação 
como os valores da aplicação se repetiram. Enquanto que para o crédito de habitação, 82,7% das 
famílias estão na situação em aplicação, 14,6% aplicado totalmente e os outros 2,7% das famílias 
não responderam. 
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Outra variável em análise é a aplicação dos créditos do Pronaf  nos lotes do assentamento 
Lagoa Azul para o ano de 2015. A proporção de agricultores familiares que tiveram acesso aos 
créditos do programa Pronaf  A e A/C foram de 40% e 13,33% respectivamente, totalizando 
53,33% do total da população. Em contrapartida, com um valor expressivo, tem-se que 46,67% da 
população não tiveram acesso ao programa.

Em relação aos grupos de beneficiários do programa, destacam-se como exemplos no 
assentamento Lagoa Azul, dois deles, os grupos A e A/C. De acordo com Banco Central do Brasil 
(2017), o grupo A é composto por: 

Agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) ou beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 
que não contrataram operação de investimento sob a égide do Programa de Cré-
dito Especial para a Reforma Agrária (Procera) ou que ainda não contrataram o 
limite de operações ou de valor de crédito de investimento para estruturação no 
âmbito do Pronaf  (BCB, 2017).

O que difere o grupo A em relação ao grupo A/C é o fato de que os agricultores familiares 
assentados pelo PNRA ou beneficiários do PNCF, obrigatoriamente devam ter contratado a 
primeira operação de crédito no Grupo A. Além disso, é necessário que os mesmos não tenham 
contratado financiamento de custeio, a não ser no próprio Grupo “A/C”.

Dando sequência a análise, constata-se que o número de assentados que foram beneficiados 
com o Pronaf  A (75%) é o triplo em relação aos beneficiados do Pronaf  A/C (25%).  A média 
do valor aplicado no Pronaf  A/C (R$ 27.939,70) é aproximadamente 20% superior à média do 
valor aplicado no Pronaf  A (R$ 22.533,33). O mesmo ocorre em relação ao valor mínimo e valor 
máximo aplicado.

No que se refere ao acesso as linhas de créditos, destaca-se a sua importância para o 
desenvolvimento local, conforme o estudo de Beltrame e Pereira (2017), o Pronaf  contribuiu 
significativamente com os agricultores familiares em realizar investimentos que aprimorassem as 
estruturas produtivas de suas propriedades. Porém, somente o crédito de apoio a produção não é 
capaz de gerar impactos socioeconômicos aos beneficiados, visto que não há o mesmo apoio para 
a comercialização dos produtos.

Seguindo com a caracterização do assentamento Lagoa Azul, em relação à renda e produção 
dos lotes, como pode ser visto na Figura 2, a maior parte da renda é proveniente da venda de 
produtos do lote, isto é, com matéria-prima oriunda do lote e/ou processada no lote. A renda 
auferida por essa modalidade foi de aproximadamente R$ 783,00 para os homens, enquanto que 
para mulher foi cerca de R$ 145,00, representando 18,5% da renda do homem. 

A baixa renda auferida nos lotes (abaixo de um salário mínimo)1, evidenciado também 
por Sangalli, Schlindwein e Camilo (2014), leva as famílias a buscarem uma renda complementar, 
como a prestação de serviços em outros lotes, fazendas, ou até nas cidades próximas, sendo uma 
estratégia para permanência no meio rural.

Dessa forma, outra atividade que possuiu maior representação na composição da renda 
foi a de trabalhos esporádicos, termo que indica trabalhos pequenos, geralmente feitos no próprio 

1 Considerando o ano de 2015, o salário mínimo representava R$ 788,00.
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assentamento. Neste caso, novamente o homem se sobressaiu em comparação à mulher, com um 
valor médio mensal de R$ 211, 80, frente aos R$ 14,60 alcançados pelas mulheres. A desigualdade 
entre os sexos para a geração de renda pode ter sido ocasionada pela modalidade de trabalho, que 
tanto os trabalhos periódicos, quanto a venda de produtos do lote, podem ser atividades designadas 
tradicionalmente para os homens (Figura 2).

Figura 2 – Renda média total das famílias do assentamento Lagoa Azul, de acordo com o gênero, e as atividades que 

mais geram renda, em reais, no ano de 2015.

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados da pesquisa. 

Por fim, tiveram resultados praticamente iguais, as rendas provenientes de aposentadorias 
e pensões e os trabalhos em outras propriedades rurais ou agroindústrias (trabalho fixo em outra 
fazenda/agroindústria), resultando em uma média mensal de R$ 175,70 e R$ 179,70 para os homens, 
e R$ 113,20 e R$ 106,90 para as mulheres, respectivamente. Nota-se que, a única modalidade de 
renda na qual a mulher se sobressaiu ao homem, que neste caso nem apresentou renda, foi para 
programas assistenciais do Governo (ex: Bolsa Família) (Figura 2).

A renda média total mensal dos moradores do assentamento Lagoa Azul foi de R$ 
1.931,55. Se analisar a participação de ambos os sexos na venda de produtos do lote (atividade mais 
significativa na geração de renda), pode-se verificar na Figura 3 que a atividade que tem a maior 
participação dos homens (60 pessoas) e das mulheres (17 pessoas), em relação às outras atividades 
ou auxílios que compõem a renda familiar. Isso leva a reflexão sobre a relação de oportunidades 
de trabalho que os homens e as mulheres encontram, seja dentro ou fora do lote, visto que a única 
modalidade em que a mulher foi sobressalente ao homem é a de programas assistenciais. 
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Figura 3 – Participação masculina e feminina na composição da renda familiar.

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados da pesquisa.

Tal resultado é também evidenciado por Staduto, Nascimento e Souza (2017), os quais 
concluem que os homens foram responsáveis por maior parte da renda familiar, enquanto que, as 
mulheres contribuíram principalmente através de transferências governamentais (aposentadorias 
e pensões). Ademais, a diversificação da fonte de renda dos assentados necessita de estratégias 
que valorize a mão de obra feminina e que se utilizem no assentamento de outros programas 
governamentais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, que somados, auxiliem com a venda da produção e consequentemente o 
aumento da renda familiar.

Segurança alimentar, comercialização da produção e nível de satisfação

Em relação à segurança alimentar e nutricional, constata-se que as famílias produziram nos 
lotes, considerando a última safra do ano de 2015, diversos alimentos para o autoconsumo. Os 
alimentos produzidos pela maior quantidade de famílias foram a mandioca, frutas e aves, estando 
presentes no consumo dos moradores em 81,3%, 77,3% e 76% respectivamente. Outros alimentos 
com menores produções foram milho (64%), hortaliças (61,3%), carnes 29,3%), feijão (17,3%) e 
outros (42,67%).

Embora muitas famílias estejam produzindo alimentos para o consumo próprio, identificou-
se que a maioria dos alimentos consumidos pelos moradores do assentamento são comprados fora 
(ex: mercados) e poucos alimentos são produzidos no lote, sendo representado por 60% (45) das 
famílias. Por outro lado, o número de famílias cujos alimentos são em grande parte produzidos no 
lote e pouca coisa é comprada fora chega a 39% (29), um resultado importante para a autossuficiência 
alimentar das famílias.

Configurando-se como estado de subsistência, tem-se, no assentamento Lagoa Azul, uma 
família que produz totalmente no lote os alimentos consumidos pelos moradores, representando 
1%. Nota-se que, no assentamento, nenhuma das famílias adquire totalmente alimentos fora do 
lote. 
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Para Grisa (2010), a prática da produção de alimentos para o consumo familiar continua 
sendo uma estratégia habitualmente adotada entre os agricultores rurais, desempenhando importante 
papel na formação social, econômica e alimentar das famílias. A produção para o autoconsumo 
reflete em diversificação da produção, segurança alimentar e nutricional e autonomia e preservação 
da vida no campo. Além disso, o autoconsumo representa uma forma de economia, visto que o 
gasto com o consumo de alimentos de outros produtores e/ou mercados é reduzido e/ou até 
extinto.

Com relação à criação de animais nos lotes, tem destaque a criação de galinhas, alcançando 
um volume de 3.146 cabeças, sendo um importante produto para a comercialização e alimentação 
das famílias. Outros animais que tem destaque são os porcos e as vacas leiteiras, que correspondem 
a 376 e 275 cabeças, respectivamente. São produtos que oferecem diversas aplicações, seja o 
consumo ou comercialização das carnes e do leite de vaca, além dos produtos derivados. Havendo 
ainda a opção de comercio dos animais vivos.

No que tange à comercialização da produção, conforme a Figura 4 observa-se os tipos de 
produtos, e a quantidade de famílias que obtêm renda a partir da venda desses itens. Como pode ser 
visto, no ano de 2015, os produtos que apresentaram os maiores números de quantidade de lotes 
comercializando foram aves, ovos e mandioca com 49, 45 e 39 famílias, respectivamente. Nota-se 
que há diversificação dos produtos, isso é, os moradores têm diversas opções de alimentos, o que 
possibilita maior segurança na obtenção de renda pela venda, do que se tivessem poucos tipos de 
produtos.

Figura 4 – Principais produtos comercializados pelas famílias no assentamento Lagoa Azul, em número de frequên-

cia de lotes, no ano de 2015.

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados da pesquisa.

Ademais, pode-se verificar a quantidade de renda auferida mensalmente pelos produtores 
a partir da comercialização de seus produtos gerados nos seus respectivos lotes. Dessa forma, os 
produtos que se destacaram apresentando as maiores rendas através da venda foram a soja, o milho 
e o leite e seus derivados, com R$ 184.052,00, R$ 148.063,00 e R$ 111.851,00, respectivamente. 
Nota-se que a produção de soja rendeu o maior montante de renda, mesmo havendo um 
número reduzido de famílias produtoras, cerca de 20%. Não é sabido dizer qual foi o produto 
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que demonstrou a maior lucratividade, por não haver dados a respeito dos custos incorridos na 
produção dos mesmos.

Seguindo com a análise sobre a renda, na Figura 5 estão representados os dados referentes a 
renda média mensal dos assentados, de acordo com faixas de salários mínimos, que no ano de 2015 
totalizava R$ 788,00. Nota-se que a faixa de salário que apresentou maior quantidade de famílias 
(29,3%), foi a que tinha salários maiores que um salário mínimo e menores ou iguais a dois salários 
mínimos, ou seja, valores entre R$ 788,01 e R$ 1.576,00.

Figura 5 – Renda mensal das famílias residentes no assentamento Lagoa Azul, por número de salários mínimos, em 

2015.

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados da pesquisa.

Ainda de acordo com a Figura 5, a segunda faixa com maior número de famílias foi a de 
renda maior que dois salários mínimos e menor ou igual a três salários mínimos, aproximadamente 
26,7%. Seguido pela faixa maior que três salários mínimos e menor ou igual a quatro salários 
mínimos (17,3%). Destaca-se que cerca de 13,3% das famílias receberam uma renda menor que um 
salário mínimo e 1,3% receberam renda maior que seis salários mínimos. A menor renda mensal 
auferida pelos residentes do assentamento Lagoa Azul no ano de 2015 foi de R$ 192,00, enquanto 
que a maior foi de R$ 5.619,00.

Quanto à forma de comercialização, observou-se que a principal modalidade utilizada pelos 
moradores do assentamento Lagoa Azul no ano de 2015 foi a venda direta, ou seja, de casa em 
casa, representando 66,7%. Outra forma de comercialização que teve destaque foi a venda para 
indústrias e/ou agroindústrias, responsável por transações de 40% dos assentados.

A venda para atravessadores (comerciantes que compram dos assentados e revendem 
conseguindo, desta forma, preços maiores) é menor, cerca de 20%. Porém, acaba sendo 
uma alternativa, visto que, no assentamento não há venda para entidades públicas, feiras ou 
supermercados, mercearias e açougues, etc. Aproximadamente 28% dos entrevistados indicaram 
haver outra forma de comercialização, não especificada.

Avaliou-se, também, o nível de satisfação dos agricultores em relação a atuação do INCRA, 
sendo questionados os primeiros titulares dos lotes sobre a satisfação pessoal com relação aos 
serviços prestados pelo INCRA, em Mato Grosso do Sul. Dessa forma, na Figura 6 pode-se 
observar o resultado, no qual destaca-se que o atendimento dos funcionários foi a modalidade 
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de serviço que obteve as opiniões mais positivas, sendo considerado ótimo (8%), bom (61,3%), 
razoável (22,7%), ruim (4%) e péssimo (4%).

Figura 6 – Satisfação dos moradores do assentamento Lagoa Azul com relação aos serviços prestados pelo INCRA 

em Mato Grosso do Sul.

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados da pesquisa.

Não obstante, como pode ser visto na Figura 6 a modalidade de serviços oferecidos pelo 
INCRA que apresentou as opiniões mais negativas foi a presença de servidores no assentamento, 
avaliado como ótimo (4%), bom (22,7%), razoável (20%), ruim (41,3%) e péssimo (12%). Tal fato 
prejudica o funcionamento dos outros serviços, visto que os moradores do assentamento precisariam 
de pessoas capacitadas para apoiarem a atividade de agricultura familiar e o desenvolvimento rural, 
incentivando a permanência das famílias no assentamento.

Considerações finais

O sucesso em termos de desenvolvimento econômico e social nos assentamentos rurais 
está estritamente ligado a ampliação de políticas direcionadas ao fortalecimento da agricultura 
familiar, em termos de melhoria da produção e da renda familiar. Para a eficácia deste setor, ou 
seja, geração de riquezas, distribuição equitativa de renda e sustentabilidade rural, são necessárias 
políticas públicas que promovam as diversas atividades produtivas das unidades familiares, além 
da inserção dos produtores em mercados locais e regionais. É imprescindível, também, a presença 
efetiva de técnicos agrícolas, que forneçam a assistência necessária para a ampliação das atividades 
produtivas e de desenvolvimento das propriedades. Um fator negativo é que os agricultores não estão 
organizados, visto que há pouca participação em associações e/ou cooperativas no assentamento 
estudado, sendo que estas poderiam influenciar positivamente a redução de custos e a valorização 
da produção.

Com a análise da configuração socioeconômica e demográfica do assentamento Lagoa 
Azul, em Mato Grosso do Sul, buscou-se identificar as limitações e potencialidades para o 
desenvolvimento local. Verificou-se que pouco mais da metade das famílias assentadas foram 
beneficiadas com os créditos do Pronaf, no período de análise, fato que pode gerar desigualdades 
socioeconômicas frente aos não beneficiários do programa.
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Referente a demografia do assentamento, foi possível verificar a predominância do sexo 
masculino em diferentes âmbitos, seja como primeiro titular dos lotes, seja como trabalhador 
remunerado, ficando explícito a divergência entre as oportunidades para homens e mulheres no 
meio rural. Um fator positivo é o grau de instrução das mulheres, mais significativo que o dos 
homens. 

Outro dado importante diz respeito a idade da população do assentamento, visto que a 
maioria se concentra na faixa etária acima dos 40 anos. Fato esse que pode comprometer o futuro 
do assentamento, caso não haja políticas públicas eficazes que promovam a permanência dos jovens 
nas propriedades. Permanência essa que certamente está relacionada a possibilidade de ampliação 
da geração de renda e da qualidade de vida no campo.

No que tange as atividades produtivas, mesmo apresentando certa diversidade, a maioria 
da renda é proveniente da venda de produtos oriundos dos lotes, como a criação de galinhas e 
porcos, produção de ovos, milho e mandioca. Tais produtos são também destaques da produção 
para o autoconsumo dos moradores, apesar de adquirirem fora do assentamento grande parte dos 
alimentos consumidos. Fato esse que é preocupante, devido ao autoconsumo ser uma forma de as 
famílias promoverem a segurança alimentar e a substituição de produtos adquiridos no mercado. 
Para incentivar a atividade produtiva é necessário incentivar a participação dos produtores familiares 
em programas como o PAA e o PNAE, visto que a forma de comercialização mais utilizada é a 
venda direta.

A baixa renda auferida nos lotes, representa outra preocupação em relação ao futuro dos 
assentados. Portanto, a população do assentamento Lagoa Azul buscou a adoção de estratégias 
para a obtenção de renda complementar, sendo realizadas outras atividades remuneradas. A maior 
parcela de renda complementar é obtida nos trabalhos esporádicos que são realizados no próprio 
assentamento. 

Destaca-se que a melhoria da condição de vida dos assentados necessita de maior presença 
governamental no local, principalmente do INCRA, através de visitas técnicas, que proporcionem 
aos assentados a oportunidade de resolver problemas e demandas, esclarecer dúvidas, assim como 
obter informações a respeito de programas sociais e de atividades alternativas que possam vir a 
gerar renda. Destaque-se a necessidade de mais programas de apoio ao desenvolvimento produtivo 
nos lotes, com destaque para a Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, que 
deveria ter uma participação mais efetiva nessas propriedades. 

Por fim, sugere-se estudos mais aprofundados em termos, por exemplo, de análises de 
indicadores sociais e econômicos relacionados a aplicação do crédito no assentamento Lagoa Azul. 
Esses resultados poderão corroborar a sugestão de participação mais efetiva do Estado em termos 
de políticas de incentivo à produção e de assistência técnica aos produtores rurais.
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RESUMO
A presente pesquisa teve como foco principal identificar a existência de redes de cooperação entre os piscicultores da co-
munidade Lago do Santana e outros agentes econômicos e sociais, bem como a influência destes no desenvolvimento da 
piscicultura local. Para alcançar tal objetivo analisou-se o estado da arte sobre as redes de cooperação, onde foram mapeados 
elementos capazes de compor tais redes e caracterizar a participação das instituições de ensino e pesquisa na atividade da 
piscicultura no Estado do Amazonas. Em seguida foi investigado quanto a evolução da piscicultura na microrregião de 
Manaus, chegando ao caso específico da Comunidade Lago do Santana, localizada no município de Manacapuru-AM. Sendo 
assim, realizou-se levantamento bibliográfico, para a fundamentação teórica e aprofundamento a respeito da temática de re-
des de cooperação no Brasil e na Amazônia; documental, para identificação de dados disponíveis nas publicações dos órgãos 
oficiais acerca das características do local, da população e da atividade econômica estudada. Contudo o principal documento 
de trabalho foi o Ambitec, sistema de avaliação utilizado pela EMBRAPA, que apresenta um conjunto de três dimensões: 
Impactos Ecológicos, Impactos Socioambientais e Impactos de Desenvolvimento Institucional. Nesse sentido os resultados 
principais apontaram para uma sinergia de trabalho cooperativo com atributos de uma rede sociotécnica hibrida e com 
diversas relações estabelecidas entre os agentes participantes da atividade da piscicultura em âmbito local e regional, bem 
como importantes órgãos públicos em nível estadual e federal, corroborando a relevância da atividade piscícola no estado 
do Amazonas especialmente no que tange ao desenvolvimento dos pequenos e médios produtores. 

Palavras-Chave: Redes de cooperação. Piscicultura. Lago do Santana-Amazonas.

ABSTRACT
The present research had as main focus to identify the existence of  networks of  cooperation between the fish farmers of  the 
Lago do Santana community and other economic and social agents, as well as their influence in the development of  the local 
fish culture. To achieve this objective, the state of  the art on cooperation networks was analyzed, where elements capable 
of  composing such networks were mapped and characterize the participation of  teaching and research institutions in the 
activity of  fish farming in the State of  Amazonas. Next, we investigated the evolution of  fish farming in the micro-region 
of  Manaus, arriving at the specific case of  the Lago do Santana community, located in the municipality of  Manacapuru-AM. 
Thus, a bibliographical survey was carried out, for the theoretical foundation and deepening regarding the thematic of  net-
works of  cooperation in Brazil and in the Amazon; documental, to identify data available in publications of  official bodies 
about the characteristics of  the place, population and economic activity studied. However, the main working document 
was Ambitec, an evaluation system used by EMBRAPA, which presents a set of  three dimensions: Ecological Impacts, 
Socioenvironmental Impacts and Institutional Development Impacts. In this sense, the main results pointed to a synergy 
of  cooperative work with attributes of  a hybrid sociotechnical network and with several relationships established among 
the agents involved in the activity of  fish farming at local and regional level, as well as important public agencies at the state 
and federal levels, corroborating the relevance of  the fishery activity in the state of  Amazonas especially with regard to the 
development of  small and medium producers.

Keywords: Cooperation networks. Pisciculture. Lake of  the Santana-Amazonas.
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Introdução

A atividade da piscicultura no Estado do Amazonas tem sido vista como uma possível alternativa 
econômica para os produtores rurais, pois além de viabilizar a continuidade da oferta de 

pescado, proporciona o aumento da renda daqueles que a praticam.

Segundo Gomes (2016), a atividade da piscicultura em comunidades como o Lago 
do Santana, localizado no Município de Manacapuru, tem sido realizada de forma comunitária 
entre os membros da Associação dos Piscicultores do Lago do Santana, indicando que há algum 
relacionamento institucional presente na Comunidade. Tais relacionamentos podem se configurar 
em redes de cooperação, existentes em maior ou menor escala. Estas relações podem ser melhor 
estudadas, com o intuito de contribuir para o seu fortalecimento e, consequentemente, favorecer o 
desenvolvimento da atividade produtiva na comunidade.

O estudo sobre a importância das redes de relacionamento está presente na literatura há 
algum tempo. Considerando o ponto de vista das ciências econômicas, Lastres e Cassiolato (2003) 
afirmam que as Redes são uma modalidade de interação organizacional entre os diversos entes da 
atividade econômica: agentes comerciais, agentes financeiros e agentes de ensino e pesquisa.

Assim, a pergunta que foi o fio condutor da presente proposta pode ser expressa da seguinte 
maneira: Como são constituídas as redes de cooperação mantidas pelos piscicultores? Para tanto, 
buscou-se mapear, por meio de pesquisa documental, a ocorrência de redes de cooperação na 
piscicultura realizada no estado do Amazonas, e a sua importância para o desenvolvimento desta 
atividade produtiva. E especificamente descrever o estado da arte sobre as redes de cooperação; 
analisar os indicadores socioeconômicos relacionados à atividade da piscicultura na microrregião de 
Manaus e exemplificar as redes de cooperação na atividade da piscicultura, a partir da experiência 
da Comunidade Lago do Santana, tomando como referência as informações disponibilizadas pelo 
AMBITEC AGRO.

A comunidade Lago do Santana, pertencente ao município de Manacapuru, está distante 
da cidade de Manaus no Estado do Amazonas ao menos 69 km. A localidade em sua maior 
parte é composta por agricultores de meia idade, e estes têm como fonte de renda as atividades 
desempenhadas em suas propriedades como: extrativismo vegetal, produção de hortaliças, pesca 
extrativa e por outras vezes, são remunerados pelos serviços prestados nas propriedades vizinhas 
e nos arredores da comunidade. Meneghetti (2016, p.98) afirma quanto à relação social que “as 
famílias vivem ao redor do lago, têm uma comunidade sede, mas dividem-se em grupos por 
afinidade, alguns sem muita interação com os outros”.

          Na última década, especialmente, a Associação dos Moradores do Santana (AMOS) 
fundada em 2000, formada por pequenos produtores rurais, desempenhou importante papel 
para o reconhecimento e desenvolvimento da comunidade, ainda que de forma individualizada, 
fortalecendo atividades econômicas, sociais e principalmente àquelas relacionadas ao setor primário. 
Meneghetti (2016, p.98) salienta quanto às atividades desempenhadas pelas famílias da comunidade, 
que existe certa predominância quanto à produção de tubérculos (macaxeira e mandioca), frutas 
regionais como: cupuaçu, maracujá e laranja e a prática de pesca extrativa. Gomes (2016, p.148) 
por sua vez, ressalta a forte presença de atividades agropecuárias na localidade, com destaque 
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expressivo para a realização da atividade pesqueira entre os moradores em virtude da proximidade 
do Lago.

Conforme dados do CREA Amazonas (2012) a implantação da piscicultura na comunidade 
Lago do Santana ocorreu no ano de 2006 como uma alternativa complementar as atividades de 
subsistência já empreendidas. E de acordo com relatos ao CREA Amazonas de um dos diretores 
da Associação dos moradores à época, o projeto da piscicultura para a AMOS foi trazido através de 
uma moradora da própria comunidade. Contudo somente seis famílias iniciaram os investimentos na 
atividade piscícola, pois os demais moradores desacreditavam da iniciativa. Todavia com resultados 
positivos obtidos através da inserção da piscicultura e parcerias realizadas a associação gozou de 
certo reconhecimento e a localidade foi intitulada de “comunidade do tambaqui curumim”, em 
virtude, da elevada produção do mesmo.

Desde então, tornaram-se frequentes as intervenções positivas à comunidade por intermédio 
da AMOS partindo de universidades,  agências de fomento do governo do Estado e de instituições 
de pesquisa bem como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e a Empresa 
Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA Amazônia Ocidental), esta última na inserção 
de tecnologias de melhorias, principalmente relacionadas à  piscicultura, no período de 09/2012 a 
08/2015 desenvolveu importantes projetos na comunidade, a princípio com a recomendação do 
cultivo intensivo de Tambaqui utilizando tanque-rede ou gaiolas e posteriormente com a adoção 
da tecnologia intitulada Criação de Tambaqui (Colossoma macropomum) em tanques escavados, a qual 
predomina até os dias atuais.

De acordo com Gomes (2016) a recomendação da EMBRAPA Amazônia Ocidental quanto 
a criação de tambaqui em tanque escavado foi adotada pelos piscicultores do Lago do Santana 
a partir de 2012, nas formas individual, coletiva ou por meio da associação, a fim de propiciar 
melhores condições aos produtores e entes relacionados ao processo. 

Faz parte do processo de implantação da tecnologia, a avaliação periódica, pela EMBRAPA, 
sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais quanto aos resultados obtidos pela inserção 
desta. Tal avaliação é realizada por meio do Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental de 
Inovação Tecnológica, denominado AMBITEC, elaborado pela EMBRAPA Meio Ambiente, que 
é composto por um conjunto de planilhas em MSExcel®, estruturado em módulos integrados de 
indicadores quanto a dimensão dos impactos ecológicos e socioambientais e tem por finalidade 
mensurar através da percepção do entrevistado as implicações, sejam estas positivas ou negativas 
sobre a alteração do cenário comparando ao que se tinha anteriormente, relativamente aos aspectos 
de produção, organização e desenvolvimento agrícola na cadeia produtiva.

Isto posto, o presente trabalho pretendeu ampliar a utilização do citado instrumento, 
procurando exemplificar, a partir dos dados gerados e disponibilizados pelo AMBITEC, as redes de 
cooperação na atividade da piscicultura na comunidade Lago do Santana, relacionando a interação 
entre os produtores e os demais agentes do processo. Em particular verificou-se a composição das 
redes de cooperação relativamente à participação dos órgãos, grau de interação dos agentes e a 
evolução da atividade em questão.
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Redes de Cooperação e iniciativas Interorganizacionais.

Segundo Recuero (2010), a temática das redes no campo acadêmico, aparece inicialmente 
com estudos datados do século XVIII através do artigo do matemático Leonhard Euler (1707-
1783) publicado em 1736, que criou o primeiro teorema da teoria dos grafos, o qual faz referência 
ao enigma da travessia das sete pontes da cidade de Konigsberg na Prússia.

Santos (2013, p.64) destaca a dinâmica e importância da teoria dos grafos de Leonhard 
Euler para os estudos atuais.

O famoso problema das pontes de Königsberg é um dos mais importantes no 
desenvolvimento e na origem da teoria dos grafos. Este problema consistia na 
determinação de um percurso (com partida e chegada no mesmo lugar) que per-
mitisse aos habitantes de Königsberg atravessar todas as sete pontes que ligam 
as duas grandes ilhas existentes no leito do rio Prególia que divide a cidade em 
quatro partes, sem passar duas vezes na mesma ponte [...].

Considerando o ponto de vista das ciências econômicas, Lastres e Cassiolato (2003) 
afirmam que as redes são uma modalidade de interação organizacional entre os diversos atores da 
atividade econômica: agentes comerciais, agentes financeiros e agentes de ensino e pesquisa. Pode-
se observar, por meio da denotação dada ao tema das redes que os entes relacionados através da 
cooperação mútua, são intitulados como elos e nós, e estes formam a rede em sua complexidade. 
Daí a multidisciplinariedade do tema abordado, uma vez que, os estudos das redes são amplamente 
difundidos tanto nas ciências exatas, quanto nas ciências humanas, nesta última, principalmente no 
que diz respeito aos aspectos sociais.

Sob essa perspectiva, a abordagem de rede fornece ferramentas únicas para o estudo dos 
aspectos sociais, pois possibilita estudar por exemplo, a criação das estruturas sociais, suas dinâmicas 
tais como: a criação de capital social e manutenção, a ocorrência da cooperação e da competição 
e suas estruturas, e as diferenças entre os diversos grupos existentes e seu impacto nos indivíduos 
(RECUERO, 2009, p.21).

No estudo das Redes, Malmegrin (2015) caracteriza aos tipos de Redes com relação a 
comunicação existente entre os diferentes atores, ao tratamento dado as informações e a delimitação 
do objeto de pesquisa, uma vez que, a constituição e a dinâmica das Redes estarão condicionadas 
principalmente aos níveis de comunicação. E a partir dessas considerações do estudo das redes, 
Kadushin (2012) sugere a classificação em três tipos:

(i) Egocentrada: rede representada por uma nuvem de nós e de laços em volta de um 
determinado nó, e esse nó central é denominado “ego” e os demais nós são os alters. Por exemplo: 
uma rede de fornecedores de determinada indústria de transformação.

(ii) Sociocentrada: nesse tipo de rede, a relação é centralizada como dentro de “uma caixa”, 
são consideradas redes fechadas. Por exemplo: uma turma “x” do curso de direito de uma faculdade 
ou um exclusivo grupo de executivos de uma multinacional, dentre outros.

(iii) Sistema aberto: são redes que tem fronteiras e relações não tão definidas. Como exemplo 
podem ser citadas as conexões realizadas entre organizações ou, ainda, as parcerias informais e 
temporárias realizadas entre lojas do mesmo segmento.
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Ainda sobre a categorização quanto aos tipos de Redes, Lazzarini (2008) propõe que estas 
sejam medidas pelas suas estruturas, modelos e/ou formas de organização. Ao categorizar as redes 
por sua estrutura, ou seja, pela intensidade de relacionamento entre os atores, pode-se afirmar que 
estas podem ser: 

(i) Densas: uma rede é caracterizada densa quando vários atores são conectados entre si, 
nesse tipo de rede o fluxo de informação é intenso e a coordenação e importante para o bom 
funcionamento da mesma.

(ii) Centralizadas: quando um elo central conecta aos demais atores, ou seja, existe um ator 
central que é capaz de intermediar e conectar-se aos demais nós, e por fim as redes.

(iii) Fragmentadas: as redes fragmentadas são caracterizadas pela diversidade de redes 
menores que são desconectadas entre elas. Nesse tipo de rede pode haver muita interação numa 
rede local, mas que não interage com as demais redes da teia. 

A definição que expressa de forma clara as redes de cooperação não é consenso na literatura, 
e os pesquisadores enfatizam as divergências quanto as definições e clareza das metodologias 
adotadas. Malmegrin (2011, p. 19) pontua: “a base conceitual do tema é ampla e oriunda de várias 
áreas do conhecimento, o que origina situações em que conceitos se tornam complementares, mas, 
também, divergentes”.

Nesse sentido, ao propor definição ao conceito de Rede, torna-se fundamental entender 
alguns aspectos tais como: composição e finalidade de criação das mesmas, sendo que neste último 
aspecto as redes devem surgir de um legítimo e reconhecido desejo de participação e de construção 
ativa de um projeto coletivo ou não é rede.  No que tange a composição, a organização em rede não 
se impõe como modelo organizacional de cima para baixo. Praticamente, tanto o modelo quanto 
sua finalidade emergem como decorrência da interconexão de entes autônomos e que preservam 
sua autonomia.

No campo científico, predominantemente nas ciências sociais e humanas, dentre as tipologias 
de redes comumente analisadas e estudadas aparecem as redes verticais, redes horizontais, redes 
burocráticas e redes sociotécnicas que se diferenciarão justamente quanto ao escopo e qualidade 
dos dados. No que refere a direção, a cooperação pode ocorrer de forma vertical ou horizontal. A 
interação vertical na cooperação decorre entre as empresas que desempenham múltiplas atividades 
na cadeia produtiva e se completam, seja na etapa de finalização da produção ou na comercialização 
do produto. Enquanto que na interdependência horizontal as relações de cooperação são entre 
empresas que produzem produtos similares, no mesmo setor de atuação, e que buscam trocar 
conhecimentos ou recursos para desenvolver novos produtos e tecnologias (NASSIMBENI, 1998).

Sobre as redes verticais - dimensão de hierarquia - Oliveira (2005) afirma que estas acontecem 
comumente entre organizações que estão em diferentes níveis da cadeia produtiva, e geralmente 
existe grande interdependência, pois estas empresas não estão necessariamente no mesmo nível de 
tecnologia. Como exemplo, pode considerar o Pólo de Duas Rodas instalado no Pólo Industrial de 
Manaus (PIM) como uma rede vertical, dado que, a existência do produto, no caso, a motocicleta, 
está condicionada a tantos outros componentes fabricados por indústrias parceiras, e nesse caso, 
nota-se aspectos inerentes a cooperação vertical, pois há forte ligação da empresa de bens finais 
com os fornecedores de componentes que viabilizarão o processo de montagem da motocicleta.
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Cunha (2011) analisa as redes horizontais - dimensão de cooperação - como empresas 
que estão no mesmo setor e mesmo nível e que resolvem unir-se para um bem comum. Nessa 
mesma linha Balestrin (2007) corrobora que as redes horizontais também denominadas de “redes 
de cooperação”, são constituídas por empresas que guardam cada uma sua independência, mas 
que optam por desenvolver atividades específicas de maneira conjunta para atingir determinados 
objetivos comuns. As redes horizontais são fundamentadas na cooperação, como por exemplo: os 
consórcios, as redes de cooperação entre pequenas e médias empresas (PME), as redes de lobbying, 
bem como as relações de cooperação entre empresas, clusters dentre outros.

Oliveira (2002) e Amato Neto & Olave (2001) retratam as redes burocráticas - dimensão 
contratual - como modos de coordenação entre empresas, formalizados na mudança e acordos de 
associação contratual. O acordo formal estreita uma relação de organização entre partes aliadas e 
não somente bens e serviços, e pode variar o grau de formalização. A procura pelo cumprimento 
da organização formal entre empresas é pelo sistema legal, protegendo e resguardando as partes 
envolvidas com direitos iguais. 

Quanto a definição de redes sociotécnicas - dimensão de sociedade interconectada - Latour 
(1994) ressalta a complexidade e diversidade destas redes materializadas em faturas e organogramas, 
em meios locais e acordos particulares. Latour (1994) refere-se ainda quanto a estrutura da rede 
citada como predominantemente hibrida, pois viabiliza o fluxo do conhecimento e informação, 
propiciando a ocorrência de novos grupos sociais, posto que a comunicação estabelecida ocorre de 
forma direta e bilateral.

Conforme esclarecido por Mendonça (2013) a dinâmica relativa ao campo de domínio 
das Redes Sociotécnicas, excedem os limites ora locais pessoais e avançam em escala global na 
vida cotidiana do sujeito através das relações estabelecidas nos mais variados níveis da cadeia 
informacional, sem limites entre os atores.

Carvalho (2007) e Medeiros e Ventura (2008), enfatizam a significância das relações sociais 
em redes sociotécnicas, que estas, tão somente acontecem quando a constituição da mesma se dá 
de forma participativa e colaborativa, com características de um grupo, ou seja, uma relação mútua 
e dependente, com interesses fortes, interiorizados e atitudes cooperativas com objetivos comuns. 
Como por exemplo: o corpo docente e discente de uma escola primária, somado aos demais atores 
como: secretários, bibliotecários, servidores responsáveis pela limpeza, segurança e etc., estes fazem 
parte de uma rede sociotécnica hibrida que é formada por vários atores e com alguns interesses 
em comum, no qual ambos estão conectados, entretanto nenhum possui lugar de destaque, de tal 
forma que todos são essenciais para o bom funcionamento da escola.

Caracterização dos piscicultores do Lago do Santana em Manacapuru - AM

A atividade piscícola no estado do Amazonas tem sido desenvolvida principalmente em 
pequenas propriedades na zona rural, por de pequenos e médios produtores rurais, que em sua 
maioria a consideram uma atividade complementar as demais desenvolvidas na propriedade. 

Segundo Lima (2018), a microrregião de Manaus composta pelos municípios de Manaus, 
Manacapuru, Iranduba, Careiro Autazes, Careiro da Várzea e Manaquiri abriga o maior número de 



232

REVISTA ELETRÔNICA 25 DOCUMENTO/MONUMENTO

piscicultores do Estado, cerca de 561 piscicultores em plena atividade e, destes, a maior parte são 
considerados pequenos produtores. 

Ainda sobre o perfil dos piscicultores, sobretudo com ênfase naqueles do Lago do Santana 
em Manacapuru, que ora são considerados agricultores familiares, pois, estão próximos das 
características necessárias, conforme definição da agricultura familiar, Altafin (2005) considera que 
a produção familiar se organiza com o propósito de satisfazer o bem-estar familiar, logo, o lucro 
não é o objetivo principal. Em relação ao sistema produtivo na comunidade lago do Santana, 
Menegheti et al. (2016) revela que as principais atividades desenvolvidas são de cunho agrícola, bem 
como extrativismo vegetal e criação de peixes. E, portanto, a renda oriunda do processamento e 
extração de polpas e extrativismo vegetal também se origina nesse espaço. 

Silva et al. (2013) também identificou que a maior porção dos moradores da comunidade 
do Santana estava alocada na faixa etária de 15 a 29 anos e 30 a 50 anos, 36,02% e 26,09% 
respectivamente. A menor porção de idade indicada, estava na faixa etária de 0 a 4 anos com 
percentual de 3,11%, em seguida a faixa de 51 a 60 anos com percentual de 6,21%, a faixa etária 
com mais de 60 anos representara 6,83% e os de idade de 5 a 14 foram 21,74%. 

Na comunidade do Santana, para a categoria de gênero, percebeu-se certa predominância 
do sexo feminino, com pouco espaço de diferença em relação ao sexo masculino. Em dados 
percentuais o sexo feminino representa 53,42% enquanto o sexo masculino corresponde a 46,58% 
naquela localidade (Silva et al., 2013). 

Silva et al. (2013) admite que com respeito ao nível de escolaridade dos piscicultores do lago 
do Santana, segue a dinâmica conforme ocorre nas demais zonas rurais do Estado, com baixo nível 
de ensino por parte dos produtores em virtude das horas de permanência em suas propriedades, 
observou-se também que a média identificada do nível escolar entre homens e mulheres é até o 
ensino Referente as principais fontes de renda dos piscicultores do lago do Santana, Menegheti 
et al. (2016) esclarece que são alcançadas através das atividades agropecuárias desenvolvidas na 
comunidade, bem como agricultura, com a produção de hortaliças, maracujá e farinha de mandioca; 
o extrativismo vegetal com o cultivo de produtos nativos como cupuaçu, tucumã e castanha; a 
pesca extrativa realizada para fins comerciais ou de subsistência, e por fim, a piscicultura que tem 
garantido grande parte da renda e desenvolvimento a comunidade de forma coletiva.

Caracterização do Sistema de Avaliação Ambitec–Social

O sistema AMBITEC, é instrumento comumente utilizado pela EMBRAPA para avaliação 
das tecnologias recomendadas, conforme explanado por Rodrigues et al. (2003), que abrange três 
etapas distintas: na primeira etapa, ocorre a organização dos dados e são estudadas as características 
da tecnologia aplicada, bem como o reconhecimento geográfico dos produtores que adotaram a 
recomendação para que seja definido a amostra do universo dentre aqueles que operam a tecnologia.

 A segunda etapa, refere-se à aplicação dos questionários junto aos produtores, realizada 
por meio de entrevistas individuais, nas quais são consideradas as alterações percebidas pelo 
próprio produtor e concomitante ocorre alimentação das planilhas eletrônicas, gerando resultados 
quantitativos, em tempo real, quanto aos impactos e indicadores avaliados.
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 Por fim, a terceira etapa trata da explanação e análise dos Índices de Impacto Ambiental 
da Inovação Tecnológica e demais indicadores gerados pelo sistema AMBITEC Agro e Social, 
posteriormente às constatações, os pesquisadores da EMBRAPA, conforme resultados obtidos, 
proporão medidas a fim de mitigar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos da 
tecnologia em questão.

Rodrigues et al. (2003) afirma que no decorrer dos estudos de avaliação e observação do 
contexto local, utiliza-se uma escala de impacto para fins de padronização dos resultados, que é 
denominada de coeficientes de alteração do indicador, podendo variar a depender da percepção do 
entrevistado sobre as alterações exclusivamente após o período de adoção da tecnologia. 

Segundo define Rodrigues et al. (2005) outro fator de avaliação no AMBITEC refere-se ao 
alcance da tecnologia, por meio da ponderação da escala de ocorrência dos efeitos considerados 
no campo. São empregadas as classificações: pontual, quando as modificações se limitam a unidade 
produtiva; local, quando os efeitos são percebidos para além da unidade produtiva, todavia sem 
ultrapassar a propriedade rural; no entorno, quando o efeito da tecnologia ultrapassa os limites da 
propriedade afetando áreas vizinhas. 

Na ocasião da avaliação inicial proposta pela EMBRAPA Amazônia Ocidental, ressalta-se a 
aplicação dos dois módulos do sistema de avaliação: Ambitec Agro, composto por indicadores em 
diferentes aspectos tais como Alcance da tecnologia, Eficiência tecnológica, Qualidade ambiental, 
Respeito ao Consumidor e Recuperação ambiental; e Ambitec Social composto por um conjunto 
de indicadores em aspectos distintos, como: Emprego, Renda, Saúde e Gestão e Administração.

Considerando os objetivos deste trabalho, a figura 1 apresenta os aspectos e indicadores 
verificados pelo Ambitec e que, após avaliação qualitativa, apontaram evidências oportunas 
para a discussão sobre as redes de cooperação. Na seção Resultados e Discussão, a seguir, serão 
apresentadas detalhadamente as variáveis trabalhadas em cada indicador.

Aplicação do Sistema Ambitec na pesquisa

Baseado no relatório Ambitec-Social, em específico na dimensão de impactos 
socioambientais, uma vez que, os aspectos e indicadores elegíveis ao estudo das Redes foram 
explanados, pretende-se identificar e definir os tipos de redes que são desenvolvidos por parte 
dos piscicultores do Lago do Santana e demais atores participantes do processo. Entretanto para 
proceder análise na ótica de Redes de cooperação proposta por esta pesquisa, consideraremos 
somente os aspectos Respeito ao Consumidor, Emprego, Renda, Saúde e Gestão e Administração, 
que compõem o Ambitec Social, e por motivos de oportunidades de diferentes combinações e sinais 
de Redes foram manuseados somente os indicadores, conforme destacados no diagrama abaixo. 
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Figura 1 – Diagrama de critérios e indicadores para a avaliação de impactos socioambientais do 

 sistema Ambitec Agro

Fonte: Rodrigues et al. (2003)

Conforme descrição acima do instrumento de avaliação Ambitec – Social, destaca-se que 
o mesmo fora aplicado por intermédio dos bolsistas e pesquisadores da EMBRAPA Amazônia 
Ocidental aos 09 piscicultores e 3 associados da AMOS do Lago do Santana em setembro de 2015, 
posteriormente ocorreu análise do mesmo através do Grupo de Socioeconomia da instituição, que 
avaliou a taxa de sucesso da tecnologia junto à comunidade. 

Partindo do resultado desta avaliação foram realizados alguns ensaios, como o de Gomes et 
al. (2015) relativamente aos efeitos da Criação de Tambaqui em Tanque Escavado na comunidade 
Lago do Santana em Manacapuru. Nesse sentido, esta pesquisa se propôs a estudar dados que não 
foram trabalhados no âmbito de redes de cooperação e suas implicações.  A análise será qualitativa, 
por meio da qual os dados disponíveis serão estudados, classificados e categorizados, com 
o intuito de identificar elementos que permitam esclarecer e pormenorizar a realidade 
encontrada no local estudado.

Resultados e Discussão 

Análise a partir dos indicadores relacionados à produção, emprego e renda.

O indicador capital social apresenta grande alteração para as variáveis, programas de 
transferência de conhecimento e tecnologia, engajamento em movimentos sociais e integração 
cultural entre colaboradores e familiares. Os piscicultores que responderam à pesquisa destacaram 
estas variáveis com maior interação em níveis pontual e entorno do lago, exaltando as relações 
pessoais, sociais e institucionais que foram propiciadas e fortalecidas através da atividade piscícola, 
assim como as frequentes visitas técnicas por parte da EMBRAPA e o IDAM local, realização de 
cursos em comunidades vizinhas e envolvimento de pessoal na realização de ações conjuntas para 
melhorias e desenvolvimento da localidade. 



235

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO /  NDIHR NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR 

Figura 2 – Capital social

Fonte: EMBRAPA, 2015.

No entanto, sobre as demais variáveis do indicador Capital social, pelo menos 6 produtores, 
afirmaram, que não perceberam alterações referente às iniciativas de projetos para a comunidade, 
seja de extensão ou de educação ambiental, da mesma maneira que, outros 7 piscicultores, conforme 
Figura 2, acreditam que a variável que contempla a Conservação do patrimônio histórico cultural 
permaneceu inalterada.

As respostas apresentadas na Figura 2, podem sugerir dimensão de rede horizontal marcada 
pela cooperação e comunicação sociocentrada entre os produtores, uma vez que o grupo partilha 
dos mesmos interesses e por isso trocam informações e conhecimento em nível restrito.  Deve 
ser acrescentado, também, o contato realizado com as instituições e fundações que auxiliam com 
projetos de desenvolvimento, indicando grande potencial de uma rede sociotécnica.

O indicador capacitação, demonstrado na Figura 3, é avaliado quanto ao seu nível e 
seu tipo, nesse sentido os piscicultores revelaram que não foram percebidas alterações 
significativas após a inserção da tecnologia, especialmente quanto aos níveis de capacitação 
(superior, técnico e básico). Foi consenso entre todos, que para a variável nível superior não 
houve alterações, logo, não foram contabilizados ingressos de produtores ou familiares em 
universidades; para os níveis técnico e básico as percepções foram similares. Concernente ao tipo 
de capacitação, as variáveis educação formal e especialização, obtiveram resultados idênticos. Pelo 
menos 6 produtores concordaram que não houve alterações, outros 2, informaram a possibilidade 
ao acesso à educação formal e especialização. E em contrapartida 1 entrevistado disse que os tipos 
de capacitação não se aplicam, isto é, esse produtor acredita que não existe efeito da tecnologia 
adotada sobre as variáveis de especialização e educação formal. 

Figura 3 – Capacitação

Fonte: EMBRAPA, 2015.
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Nota-se que somente a variável “Local de curta duração” obteve aumento entre as demais 
variáveis de capacitação. Logo, pode-se inferir que este resultado está intimamente ligado aos 
cursos e minicursos ministrados pelos órgãos de pesquisa, como EMBRAPA e INPA, que consoante 
ao relato dos piscicultores desenvolveram projetos naquela localidade, utilizando-se do espaço da 
associação para interação com aqueles interessados na troca de conhecimentos. Fica evidenciado, 
mais uma vez, a associação como nó central da rede, capaz de conectar os piscicultores às demais 
estruturas, com características de uma rede sociotécnica ou sociocentrada, pois envolve vários 
atores com objetivos comuns, sem que o interesse de um se sobreponha ao de outro. 

Em relação ao indicador qualificação e oferta de trabalho (Figura 4), identificou-se que, na 
concepção de 4 produtores, as alterações verificadas em relação a oferta de trabalho decorrente da 
inserção da tecnologia, limitaram-se ao trabalho temporário. Para outros 6 produtores as alterações 
foram relacionadas ao trabalho familiar, indicando alto grau de participação dos entes familiares 
no desenvolvimento da atividade piscícola. Em contrapartida, por unanimidade, 9 produtores 
concordaram que não foram percebidas alterações no sentido de parcerias, isto é, não houve 
produção conjunta para o cultivo de peixes em uma mesma unidade produtiva. A Figura 4 evidencia 
ainda, que ao menos 7 produtores relataram que a contratação permanente de colaboradores 
não sofreu alterações após a adoção da tecnologia, entretanto para essa mesma variável outros 2 
piscicultores declararam aumento em virtude das contratações realizadas pelos mesmos.

Na condição da qualificação requerida para o trabalho, todos os 9 piscicultores foram 
categóricos ao afirmar não ser necessário nível técnico superior para desempenhar as demandas 
inerentes a piscicultura, nessa lógica outros 8 afirmaram o mesmo sobre o técnico médio. 
Corroborando as afirmações anteriores, 7 piscicultores indicaram aumento do trabalho braçal e 
outros 3 ressaltaram o aumento do trabalho braçal especializado.  

Figura 4 – Qualificação e Oferta de trabalho

Fonte: EMBRAPA, 2015.

No que refere ao indicador diversidade de fontes de renda, as alterações são definidas somente 
em nível pontual, isto é, no âmbito do estabelecimento. Nesse sentido, 8 piscicultores consoante 
Figura 5, relataram aumento de outras atividades agropecuárias na propriedade oportunizadas 
através dos ganhos com a piscicultura, enquanto outros 3, afirmaram realizar aplicações financeiras, 
e somente 1 piscicultor relatou oportunidade de trabalho fora do estabelecimento propiciada pela 
adoção da tecnologia.
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Figura 5 – Diversidade de fontes de renda no Estabelecimento

 Fonte: EMBRAPA, 2015.

Conforme Figura 5, percebe-se que a atividade piscícola, não retornou qualquer efeito 
sob a possibilidade de ramificação empresarial e nem para introdução de outras atividades não 
agropecuárias no estabelecimento, sugerindo reinvestimento na atividade já desempenhada pelos 
produtores e pouca interação com outras ações não relacionadas a agropecuária. 

Ainda que, o indicador diversidade de fontes de renda não indique grandes conexões 
em rede, salienta-se a capacidade do mesmo para alternativas de redes através de ramificações 
empresariais ou atividades não empresariais que poderiam ser firmadas entre os produtores com 
auxílio da associação comunitária, com finalidade da diversificação da receita daqueles que já 
praticam a piscicultura.

Para o indicador Saúde ambiental e pessoal, as alterações são percebidas pelos piscicultores, 
principalmente em escala local, isto é, nas imediações da propriedade, e por apenas 1 piscicultor 
no entorno da comunidade, conforme Figura 6. Com relação a avaliação da variável dificuldade 
de acesso a esporte e lazer, a maior parte dos piscicultores considera que não houve restrições 
e outros 3 pontuaram, inclusive a redução para a dificuldade de acesso ao esporte e lazer após a 
inserção da atividade piscícola, em razão da facilidade exigida pela mesma e pelo menor número 
de horas de permanência junto aos tanques escavados, por isso, continuam realizando as atividades 
normalmente, até mesmo as partidas de futebol junto aos associados da comunidade e demais 
piscicultores não fora afetada.

Os resultados das variáveis emissão de poluentes hídricos e poluentes atmosféricos 
foram semelhantes, uma vez que, 8 piscicultores não perceberam quaisquer alterações e somente 
1 piscicultor relatou aumento para ambas variáveis. Sobre a geração de contaminantes do solo, 
3 piscicultores relataram aumento, devido a construção dos tanques escavado e a manutenção 
do mesmo com produtos, que na percepção do entrevistado podem ter alterado as propriedades 
originais do solo, entretanto para essa mesma variável outros 6 piscicultores afirmaram que não 
houve alterações após a introdução da piscicultura em suas propriedades. 

Nesse sentido, para este indicador não são percebidas ações em rede, todavia para constatação 
das variáveis de saúde e preocupações ambientais, tanto em escala local quanto no entorno são 
exigidas maiores interações entre os diversos atores, logo, possibilidades de fortalecimento de uma 
rede existente, aspirando melhores condições de saúde do coletivo e crescimento sustentável da 
localidade.
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Figura 6 – Saúde ambiental e pessoal

Fonte: EMBRAPA, 2015.

Análise dos indicadores da Gestão e Administração

Para análise do indicador Dedicação e perfil do responsável, a escala máxima de observação 
aplicada foi pontual. E dentre as variáveis avaliadas, destaca-se Sistema de certificação/Rotulagem, 
foi unanimidade entre os 9 piscicultores que informaram a inexistência dessa ferramenta, no entanto, 
todos concordaram com a importância da criação de um sistema de certificação e rotulagem, 
especialmente para os peixes que são direcionados as feiras e mercados da cidade de Manaus, onde 
se é exigido maior rigor nas boas práticas de manipulação dos alimentos. 

 Sobre as variáveis Uso de sistema contábil e Engajamento familiar, estas apresentaram os 
mesmos resultados, dado que, ao menos 7 piscicultores relataram o aumento para Engajamento 
familiar, refletindo a participação e interação do núcleo familiar na gestão e administração do 
negócio e outros 7 confirmaram o Uso de sistema contábil, entretanto a contabilidade mencionada 
utilizada pelos produtores refere-se a uma forma mais básica de cálculo, normalmente em anotações 
pouco padronizadas contendo valores de compra dos alevinos, compra de materiais necessários a 
manutenção da produção e a venda semanal dos tambaquis (roelo). Ainda sobre as duas variáveis 
citadas anteriormente, conforme Figura 7, outros 2 piscicultores informaram que não perceberam 
quaisquer alterações nesse sentido. 

Outras variáveis expressivas a respeito do perfil do responsável, refere-se à Capacitação 
dirigida à atividade, na qual, 6 piscicultores indicaram aumento, considerando as constantes 
participações em oficinas e workshops oferecidos por entidades governamentais e órgãos de 
pesquisa, com finalidade de aprimoramento das técnicas para o cultivo de pescado, enquanto os 
demais piscicultores não relataram alterações para a mesma variável.

 Outra variável que demonstrou moderado aumento refere-se ao modelo formal de 
planejamento, pelo menos 5 piscicultores ressaltaram que durante a vigência de projetos desenvolvidos 
através do INPA e a EMBRAPA, foram ministrados cursos voltados ao planejamento financeiro 
na sede da AMOS, logo, os piscicultores puderam adquirir conhecimentos básicos que podem ser 
aplicados nas unidades produtivas. Estas informações indicam a existência de significativos pontos 
de relacionamento com as diversas instituições, onde a troca de informações fora primordial para 
desenvolvimento e crescimento da piscicultura na comunidade do Lago do Santana.
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Figura 7 – Dedicação e perfil do responsável

Fonte: EMBRAPA, 2015.

Relacionado ao indicador Disposição dos resíduos, as variáveis Destinação ou tratamento 
final e Disposição sanitária, conforme Figura 8, obtiveram avaliações semelhantes, pois no 
entendimento de 9 piscicultores não foram percebidas alterações no sentido da realização de 
tratamento ou armazenamento dos resíduos sejam estes de origem doméstica ou da produção 
piscícola. Dentre os entrevistados, apenas 1 produtor ressaltou que realiza diariamente a queima de 
lixo e resíduos. 

Para as variáveis de Coleta seletiva e Compostagem/ Reaproveitamento, a disposição dos 
resíduos domésticos também permaneceu inalterada para maioria dos piscicultores, visto que, não 
era praticada antes da adoção da tecnologia e não foi incentivada após a inserção desta. No entanto 
na avaliação da variável Reaproveitamento com relação a disposição dos resíduos da produção, pelo 
menos 2 piscicultores indicaram aumento, confirmado por meio dos relatos pessoais e informaram 
que utilizam a água proveniente do tanque escavado para irrigação de parte da plantação.

Figura 8 – Disposição dos resíduos

Fonte: EMBRAPA, 2015.

Conforme apontamento dos piscicultores da comunidade do Santana em relação ao 
indicador Disposição de resíduos, pode-se inferir que a atividade piscícola gerou pouco ou quase 
nenhum impacto relacionado ao tratamento dos resíduos. Contudo, se trabalhada a conexão em 
redes na comunidade e principalmente através da associação, que é o elo forte, poderão ser adotadas 
medidas conjuntas que direcionem ao descarte correto e reaproveitamento dos materiais.

No que diz respeito ao indicador Condição de comercialização as alterações observadas 
compreendem somente a escala pontual. As variáveis que obtiveram destaque nesse indicador, 
consoante Figura 9, são: Venda direta/ antecipada/ cooperada e Cooperação com outros 
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produtores locais, que refletiram as maiores alterações após a adoção da tecnologia. De acordo 
com os piscicultores a resposta para essa tendência está na organização dos produtores, que por 
intermédio da AMOS conseguem realizar tanto a compra dos alevinos para produção quanto a 
venda dos tambaquis que são levados as feiras da ADS semanalmente. Dessa forma a associação 
e os piscicultores locais conseguem escoar a produção e garantir oferta regular do pescado aos 
compradores.

Para as variáveis Armazenamento local e Propaganda/ Marca própria as avaliações dadas 
foram semelhantes, os 9 piscicultores entrevistados revelaram que não possuem local adequado 
para armazenamento do pescado após a despesca, entretanto alguns afirmaram que já o estão 
providenciando. E referente a propaganda e marca própria também não houve qualquer manifestação 
ou intenção de criação, bem como o sistema de rotulagem citado no indicador anterior.

Na avaliação da variável Processamento local conforme observação de 8 piscicultores não 
houve alterações, considerando que os mesmos não realizam o processamento da produção, com 
exceção da associação, que em virtude da participação em feiras regulamentadas torna-se necessário 
realizar beneficiamento de todo pescado para posterior comercialização.

Na avaliação da variável Transporte próprio os resultados demonstram que 4 piscicultores, 
conforme Figura 9, informaram maior uso do transporte próprio após adotar a piscicultura na sua 
propriedade enquanto outros 5 informaram que não houve alterações para esta variável, uma vez 
que, alguns produtores costumam realizar a venda direta no próprio estabelecimento ou através da 
associação, logo, o uso do veículo não se faz necessário.

Em relação a variável Encadeamento com produtos/ atividades/ serviços anteriores, 
5 piscicultores indicaram a inexistência de quaisquer relações da piscicultura com as atividades 
desenvolvidas anteriormente na unidade produtiva, enquanto outros 4 piscicultores salientaram 
a proximidade da atividade adotada com as tarefas já desempenhadas no estabelecimento, 
comparando-a com a criação de patos/galinhas.

Figura 9 – Condição de comercialização

Fonte: EMBRAPA, 2015.

Conclui-se que, concernente ao indicador, Condição de comercialização, avaliado na Figura 
9, o processo comercial a contar da produção à venda do pescado cultivado no Lago do Santana, 
ocorre quase que integralmente de forma coletiva, considerando a associação como ponto de 
partida e chegada para os produtores, posto que, a associação distribui os recursos e insumos 
necessários para realização da piscicultura. Nesse sentido a organização em redes torna-se mais 
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evidente, especialmente no caso, do escoamento da produção, indicando uma relação forte de 
cooperação entre os piscicultores e a associação. 

Por fim o último indicador avaliado, diz respeito aos Relacionamentos institucionais, que 
estão divididos entre os de alcance institucional e de capacitação contínua, com observações das 
alterações somente em escala pontual. As variáveis Empregados especializados e Gerente que são 
atribuídas à capacitação contínua, alcançaram resultados similares, sendo que 8 dos piscicultores 
entrevistados, conforme Figura 10, informaram que não houve alterações para ambas variáveis, 
uma vez que, a piscicultura não demanda maiores especializações para sua realização e, portanto, 
não ocorreu contratações para maioria dos estabelecimentos que adotaram a tecnologia. Em 
contrapartida, 1 piscicultor para ambas variáveis informou a contratação de gerente e empregados 
para sua propriedade a fim de que o mesmo coordenasse as atividades principalmente relativas ao 
pescado e a agricultura no estabelecimento, em virtude da incapacidade do proprietário que realiza 
trabalhos fora da propriedade.

Dentre as variáveis de alcance institucional destacam-se, na Figura 10, Utilização de 
assistência técnica e Utilização de assessoria legal/ Vistoria, que por consenso dos produtores 
demonstraram forte impacto, motivados especialmente pela parceria com o IDAM de Manacapuru 
que desde a introdução da piscicultura na comunidade Lago do Santana esteve presente orientando 
quanto às especificidades na construção dos tanques escavados, regularização documental dos 
produtores e outros serviços de assistência técnica. Nessa sequência foi mencionado por alguns 
produtores a assistência oferecida por uma empresa privada que é uma das principais atacadistas 
de insumos agropecuários, além de fornecer a ração, em alguns casos disponibilizou técnicos 
especializados para visitas nas propriedades.

Figura 10 – Relacionamento Institucional

Fonte: EMBRAPA, 2015.

A variável Filiação tecnológica nominal pertencente também ao alcance institucional, 
segundo percepção dos entrevistados não sofreu nenhuma alteração, conforme demonstrado na 
Figura 10, os 9 piscicultores entrevistados informaram que não foi estabelecida qualquer filiação 
tecnológica, além daquelas parcerias já existentes com os órgãos de pesquisa.

Ainda sobre o alcance institucional, a variável Associativismo/ Cooperativismo, foco desse 
estudo, no entendimento de 5 piscicultores demonstrou aumento, tendo em vista o fortalecimento 
dos laços entre os piscicultores daquela comunidade, através de cursos, encontros e troca de 
conhecimentos, que trouxe também o reconhecimento da associação perante órgãos públicos 
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e demais instituições, após a inclusão da atividade piscícola, que proporcionou a interação com 
outras cooperativas.

Logo compreende-se que o relacionamento institucional oportunizou dados positivos e 
concretos para os piscicultores do Lago do Santana, uma vez que, projetou interações com órgãos 
que impulsionaram o desenvolvimento da atividade piscícola e possibilitou a estruturação da rede 
de contatos, a fim de que a comunidade mantivesse uma produção contínua e sustentável, mesmo 
após o encerramento dos projetos. Baseado na dinâmica das relações institucionais explanadas 
acima, pode-se sugerir, inclusive a indicação de uma rede sociotécnica, tendo em vista a assistência 
recebida, os acordos estabelecidos, a viabilização do fluxo de informação e conhecimento entre as 
entidades públicas e privadas com a associação.

Sistematização da rede de cooperação identificada no Lago do Santana

Na perspectiva do estudo das Redes de cooperação, considerando os dados disponibilizados 
pelo sistema Ambitec-Social pode-se estabelecer a dinâmica Inter relacional dos atores conforme 
explanado na Figura 11.

A avalição dos indicadores socioeconômicos dos piscicultores do lago do Santana, 
apresentados no AMBITEC permitiu mapear uma rede de conexões já existente (linha cheia) e 
muitas potenciais conexões (linhas pontilhadas).

Figura 11 – Rede Interorganizacional das relações na Comunidade Lago do Santana

Fonte: Elaboração Própria

Legenda: (- - -) redes potenciais e (__) redes existentes.

A pesquisa constatou que as relações dos piscicultores com as entidades, órgãos federais, 
estaduais, ONG’s e outras, ocorre por meio da AMOS, que no decorrer das observações se mostrou 
um importante ponto de conexão das diversas redes identificadas. 
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O relacionamento dos piscicultores com associação dos moradores ocorreu quase que 
de forma embrionária, uma vez que estes são a própria associação, logo, a iniciativa de qualquer 
atividade costuma ser adotada por todos da comunidade, conforme ocorreu com a introdução da 
piscicultura no lago, que proporcionou aos produtores locais maior convívio e fortalecimento das 
relações, inclusive, entre  familiares que passaram a interagir com maior intensidade nas atividades 
relacionadas ao cultivo de peixe. Nesse sentido a associação, ora figura como ponto de apoio, ora 
como um parceiro com objetivos comuns, formada por piscicultores e moradores interessados em 
aprimorar suas produções agropecuárias, indicando características da estruturação de uma rede 
centralizada do tipo horizontal, pautada especialmente na cooperação dos agentes.

Considerando que a atividade piscícola foi iniciada na comunidade através de um projeto 
e posterior recomendação da EMBRAPA Amazônia Ocidental pode-se esquematizar a primeira 
interação da Associação dos moradores do Santana com uma instituição externa, e essa relação 
apontou características de uma rede sociotécnica, a julgar particularmente com base na troca de 
conhecimentos, colaboração e participação efetiva dos envolvidos e na formalidade burocrática 
exigida para implantação e desenvolvimento do projeto na comunidade. Esses princípios 
relacionados a rede sociotécnica são percebidos também nas relações que envolvem as demais 
instituições do governo estadual e federal conforme exposto na Figura 11.

Observou-se através da sistematização das redes de piscicultores do Lago do Santana a 
interação com outras ONG’s e fundações autônomas, seja através da participação nos minicursos 
relacionados a atividades agropecuárias, seja na troca de informações, insinuando uma relação 
aberta e sem vínculos forte, isto é, conforme definições da pesquisa, uma rede do tipo horizontal, 
resguardando a individualidade dos atores, com objetivos comuns e sem a presença de hierarquia. 
No entanto as relações com outras cooperativas de produtores não foram citadas, logo, entende-se 
que essa interação poderia ser desenvolvida com finalidade de ampliar a rede de contatos.

A análise interorganizacional proporcionou conjecturar sobre algumas relações que seriam 
de extrema importância ao desenvolvimento da piscicultura no Lago do Santana, mas que por 
motivos não mencionado pelos entrevistados ainda não foram realizadas, como por exemplo 
a participação das escolas públicas e particulares, as universidades que atuariam por meio do 
direcionamento de carreiras, cursos de curta duração sobre finanças domésticas e estruturação 
de negócios, dentre tantas outras necessidades dos piscicultores, como orientação a respeito da 
importância de criação da marca própria, do sistema de rotulagem e certificação e boas práticas 
de manipulação de alimentos, que poderiam ser incentivadas por alunos de Design e Engenharia 
produção e alimentos em parcerias com  projetos do terceiro setor.

Por outro lado, um ponto a ser melhorado refere-se à interação do 3º setor com a associação, 
bem como das empresas de serviços qualificados e a mesma, tendo em vista maior envolvimento 
dos agentes por meio de políticas públicas capazes de promover a concorrência perfeita entre o 
pescado fornecido pelos piscicultores do Santana e os demais concorrentes. Os ganhos resultantes 
da interação dos agentes citados acima podem ser traduzidos em aumento da qualidade do produto 
a ser comercializado nas feiras e mercados. 

Considerando os princípios da microeconomia, pressupõe-se que o aumento da qualidade 
de um bem normal resulta na elevação do preço que o consumidor está disposto a pagar para 
adquirir igual quantidade do mesmo bem, logo, como consequência dessa equação ocorre aumento 
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da receita total do produtor. Nessa perspectiva, em conformidade com o fortalecimento da atividade 
piscícola, pode ocorrer ampliação da oferta de emprego e renda, contribuindo para a fixação da 
população local, dadas, as oportunidades geradas pelo desenvolvimento rural. 

A rede interorganizacional dos piscicultores do Lago do Santana se mostrou hibrida e ampla, 
com atributos principalmente de uma rede sociotécnica, isto é, uma sociedade interconectada, 
colaborativa, pautada nas relações pessoais sem limites estabelecidos e com interesses fortes, e no 
caso do Lago do Santana as relações ocorrem tanto no nível local quanto no entorno. Contudo 
a rede sociotécnica não foi a única interação definida no contexto interorganizacional, pode-se 
destacar também a rede horizontal, pautada nas relações mais íntimas, com laços fortes entre os 
próprios piscicultores e a associação, que valorizam a colaboração e o trabalho conjunto.

Apesar das diversas relações estabelecidas pelos piscicultores do Santana, ainda existem 
lacunas a ser preenchidas, principalmente quanto à adequação do produto as normas sanitárias, por 
consequência, surgem a necessidade de novas redes de interação conforme indicado na Figura 
11, que contribuiriam para o crescimento e desenvolvimento da piscicultura local.

Considerações Finais 

A rede interorganizacional que fora montada no decorrer da pesquisa possibilitou um olhar 
mais analítico para compreender a conexão de contatos e a substancial importância da atuação 
dos diversos órgãos frente ao desenvolvimento e reconhecimento dos piscicultores do Lago do 
Santana, bem como a ausência de outras relações que seriam de igual importância para continuidade 
da atividade.

Contudo algumas limitações foram percebidas quanto ao principal instrumento de 
pesquisa, no caso, o Sistema Ambitec, em virtude da ausência de direcionamento do mesmo para 
iniciativas pautadas em rede de cooperação, e, portanto, ressalta-se as dificuldades no detalhamento 
das informações, uma vez que um instrumento mais direcionado as atividades que envolvem 
cooperativas e iniciativas em redes na agropecuária poderia ampliar e estratificar melhor o tema 
abordado.

Por conseguinte, os dados obtidos através da pesquisa permitem afirmar que as proposições 
da mesma foram alcançadas, especialmente em relação a formulação do mapeamento das redes 
de cooperação firmada no Lago do Santana, que fora confirmado pela consolidação das redes 
Interorganizacionais e o fluxo contínuo de troca de informações e conhecimento conforme 
detalhado na Figura 11. Entretanto é indispensável o estabelecimento de novos contatos e elos mais 
firmes a fim de gerar maiores possibilidades de desenvolvimento regional, uma vez que os fluxos 
econômicos e sociais estabelecidos na comunidade através da rede sociotécnica de contatos, ocorreu 
por vezes de forma unilateral e sem continuidade seja por parte dos produtores que abandonaram a 
tecnologia e não deram o feedback esperado aos órgãos envolvidos, seja pelas instituições de apoio e 
pesquisa que por vezes encerraram as atividades na comunidade sem dar uma resposta aos projetos 
outrora empreendidos na localidade.

Por fim, foram percebidas ao longo do trabalho muitas outras possibilidades de 
pesquisas futuras, principalmente quanto ao aprofundamento dos diferentes tipos de redes nas 
atividades agropecuárias no estado do Amazonas, no entanto, é necessário que ocorra o estudo e 
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aprofundamento da mesma, em especial nas estratégias de consolidação, para que as redes existentes 
possam ser firmadas e as potenciais redes tanto na comunidade estudada quanto em outras possam 
ser realizadas.

Ademais as redes de cooperação como uma possibilidade de impulsionar a piscicultura 
no Estado do Amazonas se mostraram uma realidade, visto que, o estudo de caso realizado na 
comunidade lago do Santana demonstrou possibilidades de ampliação a outras comunidades e 
localidades, preferencialmente utilizando outros instrumentos de pesquisa, que não o Ambitec, que 
possam de forma mais incisiva e categórica demostrar a potencialidade da atividade piscícola no 
estado com contribuição das redes de cooperação.
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RESUMO
O presente estudo tem o objetivo de investigar o papel que fotografias de casamento exercem como suporte 
da memória familiar e como podem sagrar a ideia de família através do registro dos momentos celebráveis. As 
fotografias são as fontes, mas o que é investigado é o sentido que elas, da forma como foram reunidas e como se 
encontram hoje, significam. Elas são, simultaneamente, fonte e centro do objeto de investigação. Mas o objeto 
é o fenômeno: a construção compartilhada de uma ideia de família, que transcende as gerações e se manifesta 
e enuncia nos suportes de memória. Desse modo, pretende-se aplicar o conceito de sociotransmissores de Jöel 
Candau ao processo de memoração que se plasma na relação oralidade versus imagem. A fotografia é comple-
mentar à fonte oral e vice-versa. Ambas compartilham de uma mesma linha, a da memória e do esquecimento, 
a da presença e da ausência, mediadas pela interpretação de um intermediário – o pesquisador. Elas permitem 
notar fatos, se não uma realidade. Por fim, constata-se que uma das principais funções da imagem fotográfica é 
enquanto suporte capaz de informar sobre o passado, participar ativamente do processo de convencimento de 
que é possível compartilhar memórias. Se, por um lado, a imagem é incapaz de enunciar, por outro, com breves 
informações (evento, local, ano), a imagem adquire voz e narra, com alguma convicção. É no fluxo desse proces-
so que se retoma a discussão pela qual Candau discute os quadros da memória e a memória coletiva, a partir de 
Maurice Halbwachs e que contribui para entender, no caso específico, a relação da visualidade versus oralidade 
e os elementos que ultrapassam as bordas das fotografias. 

Palavras-Chave: Fotografia de casamento. Memória familiar. Oralidade. Visualidade.

ABSTRACT
The present study aims to investigate the role that wedding photographs practice as support of  familiar memory 
and how they can consecrate the idea of  family through the registration of  celebratory moments. The photo-
graphs are the sources, however what is investigated is the sense that they, as they were gathered together and 
how they are nowadays, mean. They are, simultaneously, source and center of  the investigation object. But the 
object is the phenomenon: the shared construction of  an idea of  family that transcends generations and it is 
demonstrated and enunciated itself  in the memory supports. This way, it intends to apply Jöel Candau’s socio-
transmitters concept to the memorialization process that is shaped in the relationship orality versus image. The 
photograph is complementary to the oral source and vice versa. Both share the same line, the memory and the 
forgetfulness, the presence and the absence, mediated by interpretation of  an intermediary – the researcher. 
They allow noticing facts, if  not a reality. Finally, it verifies that one of  the main functions of  the photographic 
image is as a support able to inform about the past, to participate actively in the conviction process that is pos-
sible to share memories. If, on the one hand, image is unable to enunciate, on the other, with short information 
(event, place, year), image acquire voice and describes, with some conviction. It is the flow of  this process that it 
retakes the discussion in which Candau discusses the frames of  memory and collective memory, from Maurice 
Halbwachs, and that contributes to understand, in the specific case, the relationship of  visuality versus orality 
and the elements that go past the edges of  the photographs. 

Keywords: Wedding photograph. Familiar memory. Orality. Visuality.
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Introdução

O presente estudo tem o objetivo de investigar o papel que fotografias de casamento exercem 
como suporte da memória familiar e como podem sagrar a ideia de família através do 

registro dos momentos celebráveis. O estudo de caso debruçou-se em uma coleção que se situa 
em um período compreendido entre 1940 a 1969. Quanto aos recortes temporal e espacial, 
ambos são moventes, porém, não imprecisos e estão condicionados à teia de relações dos sujeitos 
pesquisados. O recorte temporal justifica-se pelo fato de que, no período abarcado, havia o hábito 
de compartilhamento das fotografias entre amigos e familiares. Já o recorte espacial, a própria teia 
formada através do conjunto e sequência das fotos o delimita.

A escolha por utilizar as fotografias de casamento neste estudo deu-se pelo reconhecimento 
de que esta é uma imagem rica em signos e que, além de se apresentar como um suporte da 
memória familiar, registra a cultura material da época. As fotografias aqui estudadas fazem parte 
de um acervo que contém diversas outras fotos da mesma família. As fotografias de casamento são 
apenas um recorte escolhido para desenvolver esta pesquisa.

As fotografias são as fontes, mas o que é investigado é o sentido que elas, da forma como 
foram reunidas e como se encontram hoje, significam. Apura-se o sentido do dar e receber este 
tipo de fotografia, da guarda e da memória que constituem de uma trajetória particular. Portanto, 
pesquisa-se um fenômeno que se observa no entorno e a partir desse conjunto. O que pode ser 
observado está na foto. Elas são, simultaneamente, fonte e centro do objeto de investigação. Mas 
o objeto é o fenômeno: a construção compartilhada de uma ideia de família, que transcende as 
gerações e se manifesta e enuncia nos suportes de memória. A fotografia é um desses suportes.

Na sessão intitulada Narrativa familiar através das fotografias, é discutida a revisão da literatura 
que corrobora a importância da fotografia para a memória familiar. A fotografia aqui é abordada 
não como ilustração de texto escrito, mas, ela própria, como evidência histórica e protagonista 
da história, um instrumento portador de memória. A fotografia pode ativar a memória e reavivar 
sentimentos antes esquecidos. Felizardo e Samaian (2007, p. 217) afirmam que “é incontestável 
afirmar que a fotografia pode ser considerada um dos grandes relicários, documento/ monumento, 
objeto portador de memória viva e própria”.

No subtítulo O álbum ouvido: visualidade X oralidade, é feito um comparativo das fotografias 
com as narrativas da entrevistada. Abordou-se a relação da memória acionada ao olhar a fotografia 
com a oralidade. 

Na parte chamada de Guardiã de memória familiar, é discutida o conceito de guardião de 
memória familiar, pessoas dentro de cada família responsáveis por ser o elo entre as gerações. São 
mediadores que tem o papel de transmitir a história e as “marcas” do passado vivido. Barros (1989, 
p. 33) fala destas pessoas como “referência fundamental para a reconstrução do passado”. No 
grupo familiar, a mesma autora destaca a figura do guardião ou guardiã, aquela pessoa escolhida 
para cuidar e transmitir a memória familiar do grupo. Pereira in Caixeta (2006, p. 164) reforça a ideia 
de Barros, falando do direito e obrigação do guardião quando diz que “o guardião é um membro 
da família que tem o direito e também a obrigação de cuidar da memória do grupo familiar. Para 
tanto, reúne e conserva bens materiais de extremo valor simbólico.”. 
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Caixeta (2006, p. 44), na sua tese de doutorado intitulada “Guardiãs da memória: tecendo 
significações de si, suas fotos e seus objetos”, salienta que “este papel é assumido pelos idosos 
da família, especialmente, os avós que são o elo vivo entre as gerações e os significados que eles 
‘guardam’ são constituídos ao longo da sua historicidade no convívio com os outros”. Porém, nesta 
pesquisa, o centro da questão não é relacionar a guardiã com a idosa, mas sim, com a colecionadora, 
visto que Thereza tornou-se guardiã ainda jovem.

É importante salientar o papel feminino como mantenedora das lembranças familiares, 
preservando, reorganizando e catalogando as fotos a memória fotográfica da família. Essa memória 
é que ajuda a dar sentido à existência humana, compreender melhor quem é o indivíduo. O papel de 
mantenedora de acervos familiares era atribuído às mulheres, que encarnam emoções e, portando, 
são mais afetivas à preservação dos valores permanentes e familiares propiciados pela imagem 
fotográfica. 

Observou-se que a guardiã da memória familiar estudada nesta pesquisa guarda fotografias 
isoladas ou reunidas em álbuns de família, com o sentimento de estar constituindo um dos mais 
preciosos lugares da sua memória familiar. 

Na última sessão, Análises metodológicas: o tempo da memória nas camadas da imagem, é aplicada a 
metodologia da pesquisa. Ana Maria Mauad (1996, p. 14) fala que “a metodologia, longe de ser um 
receituário estrito, aproxima-se mais a uma receita de bolo, na qual, cada mestre-cuca adiciona um 
ingrediente a seu gosto”. Neste trabalho buscou-se aplicar esse conceito de Mauad, construindo 
uma metodologia e não aplicando uma já existente. 

 E por fim, nas Considerações Finais, apresenta-se uma conclusão da pesquisa. O grupo de 
fotografias do qual parte este estudo é característico das colocações feitas: reúne imagens que 
foram produzidas ao longo de três décadas e resultam deste compartilhamento. As fotografias 
vão formando o fio da teia, tecendo imagens e recordações que unem o passado e o presente, 
ascendentes e descendentes. Esses retratos não apenas referem o passado, mas principalmente 
produzem pontos de inflexão para a ressignificação das memórias no presente.

O que seria uma foto de família? Seria definida pela pose dos fotografados? Pode-se afirmar 
que sim, aquele que posa, pretende ter seu futuro imaginado por um narrador coletivo, a família. 
Silva faz esta relação da fotografia com a família afirmando que “A foto passa a ser dado, enquanto 
o substantivo “família” se transforma em qualificativo de um modo de ser: a familiaridade” (2008, 
p. 196). O mesmo autor, ainda ao falar de fotografia, faz o seguinte questionamento: “E, se nos 
perguntarmos por seu uso como memória ou na qualidade de registro familiar, não serão menores 
suas transformações” (2008, p. 177). Schapochnik (1998, p. 461) complementa expondo a relação 
entre as fotografias e o vocabulário familiar, afirmando a importância deste recurso na perpetuação 
da memória das famílias como objeto de rememoração pela posteridade: 

Passo a passo, a cada nova exposição recompõe-se o léxico familiar, tecido de 
lembranças e esquecimentos, familiaridade e estranhamento, amor e ódio, invo-
cando os semblantes e traços daqueles que jazem eternizados nas fotografias.

Le Goff  (1994, p. 460) destaca a relação da fotografia com a memória, afirmando que: “é 
a fotografia, que revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma 
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verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a memória do tempo e da evolução 
cronológica”.

Narrativa familiar através das fotografias

Os retratos de família foram uma das mais requisitadas maneiras de aplicação da fotografia. 
A eficácia da máquina fotográfica instigava as pessoas e fazia com que acreditassem que o tempo 
é feito de acontecimentos interessantes, dignos de serem fotografados, tornando-se objetos 
merecedores de serem colecionados nos álbuns de família. Susan Sontag (2004, p. 19) fala da 
relação entre fotografia e lembrança familiar: 

Pouco importa as atividades fotografadas, contanto que as fotos sejam tiradas e 
estimadas. A fotografia se torna um rito da vida em família exatamente quando, 
nos países em industrialização na Europa e na América, a própria instituição da 
família começa a sofrer uma reformulação radical. Ao mesmo tempo que essa 
unidade claustrofóbica, a família nuclear, era talhada de um bloco familiar muito 
maior, a fotografia se desenvolvia para celebrar, e reafirmar simbolicamente, a 
continuidade ameaçada e a decrescente amplitude da vida familiar. Esses ves-
tígios espectrais, as fotos, equivalem à presença simbólica dos pais que deban-
daram. Um álbum de fotos de família é, em geral, um álbum sobre a família 
ampliada – e, muitas vezes, tudo o que dela resta.

Apropriando-se do conceito de Boris Kossoy (2012), de experiência fotográfica (ou seja, 
que fotografam e/ou são fotografados), as pessoas costumam guardar suas fotos como se fossem 
verdadeiras imagens relicários, capazes de preservá-las cristalizadas em suas memórias.

A fotografia funciona como uma espécie de passado preservado, rememoração eterna de 
certo acontecimento e ocasião, absolutamente congelada contra as intervenções do tempo. Kossoy 
(2005, p. 42) afirma que “a fotografia é este espelho diabólico que nos acena do passado”, pois toda 
a fotografia que apreciamos faz referência ao passado, por mais próximo que seja, é um momento 
que já foi vivido e irreversível, restando apenas as emoções registradas sob a forma de impressões. 
O mesmo autor ainda observa que “Os homens colecionam esses inúmeros pedaços congelados 
do passado em forma de imagens para que possam recordar, a qualquer momento, trechos de suas 
trajetórias ao longo da vida” (KOSSOY, 2005, p. 43).

As imagens fotográficas têm importante função na transmissão de informações sobre o 
passado familiar para as gerações mais jovens. Através das fotografias e das histórias, se pode chegar 
às tramas da rede familiar, construir uma interpretação da figura e da atuação dos antepassados no 
tecido social. Joël Candau fala da relação das fotografias com este sentimento de pertencimento 
familiar:

A reminiscência comum e a repetição de certos rituais (refeições, festas familia-
res), a conservação coletiva de saberes, de referenciais, de recordações familiares 
e de emblemas (fotografias, lugares, objetos, papéis de família, odores, canções, 
receitas de cozinha, patronímia e nomes próprios), bem como a responsabilidade 
pela transmissão das heranças materiais e imateriais, são dimensões essenciais do 
sentimento de pertencimento e dos laços familiares, fazendo com que os mem-
bros da parentela queiram considerar-se como uma família (CANDAU, 2011, p. 
140).
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As reproduções do passado, evocadas pelo contato com os álbuns de família, mostram-se 
um exercício de memória que constrói a idealização do próprio álbum. Silva (2008, p. 39) salienta 
que “quando a família abre o álbum para contá-lo, reinstala ali mesmo seu imaginário de eternidade, 
evocando o tempo passado em um presente continuo”. A expressão álbum de família é usada aqui 
para se referir à fotografias, sejam elas guardadas em simples mini álbuns, recebidos de brinde em 
lojas de revelação, as preservadas em álbuns de capa dura, ganhos como presente ou comprados 
especialmente para organizar os retratos, aquelas em caixas, sem qualquer identificação, ou ainda as 
fotografias expostas em quadros e porta-retratos espalhados pela casa.

Miriam Moreira Leite, no livro Retratos de Família, fala que o objetivo principal das imagens na 
vida das pessoas era o de permanecer sempre presente da memória dos parentes, pois não narravam, 
mas captavam aparências momentâneas. Segundo a autora a fotografia está mais relacionada aos 
mecanismos de documentação histórica e aos seus desdobramentos na memória: “a fotografia 
de família poderia talvez ser tomada como um equivalente da memória coletiva, como a imagem 
fixada de um tempo que parou” (LEITE, 1993, p. 76). A mesma autora ainda complementa:

O reconhecimento das fotos de família pode funcionar como um desencadeador 
de lembranças múltiplas e constituir, de um lado, uma forma de resgatar um pas-
sado esquecido e de outro, no caso do pesquisador, um estimulante formulador 
de hipóteses para testar a comunicação das fotografias e o seu esquecimento 
temporário ou total. Pelo menos, as deformações progressivas da memória, que 
ampliam ou alteram o material original.

Além disso, aborda a transformação das pessoas, independente da classe social a qual 
pertenciam, em objeto-imagem ao serem fotografadas: 

A fotografia permitiu que quase toda gente – não só os mais abastados – pudesse 
se transformar num objeto-imagem, ou numa série sucessiva de imagens que 
mantém presentes momentos sucessivos da vida, ou ter presente na memória 
(LEITE, 1993, p. 75).

As fotografias, em algum momento, já foram memória presente, próxima àqueles que as 
possuíam, guardavam e colecionavam como relíquias, lembranças ou testemunhos no seu museu 
familiar. Susan Sontag (1981) refere-se a Walter Benjamim, abordando o papel do colecionador, 
que passa a ser aquele individuo empenhado num trabalho devoto de resgate, escavando seus 
fragmentos mais seletos e emblemáticos. Para Halbwachs in Caixeta (2006, p. 161), 

a tarefa de guardar, é também uma tarefa criativa, de construção de ‘museu da 
família’. Através dele, as famílias podem encontrar suas histórias e os objetos que 
fizeram parte de sua construção e construir novos significados para si-mesmos e 
para o próprio grupo

Segundo Barros (1989), a análise de família permite observar como um determinado grupo 
social representa suas experiências e as classifica, a partir do momento em que escolhe o que vai ser 
fotografado e o que vai ser guardado, constituindo o acervo do guardião da memória. Pode-se falar, 
então, que a fotografia, enquanto instrumento, possibilita à narradora acionar a memória do grupo, 
contando a história familiar deste. Além disso, existe uma finalidade intrínseca à materialidade do 
objeto preservado - a fotografia -, atribuída pelos membros do grupo familiar, seja de solenizar e 
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eternizar momentos da vida, reforçando a integração do grupo, ou de reafirmar o sentimento que 
ele tem de si mesmo e se sua unidade.

Cruz (2011, p. 141), no artigo intitulado Fotografia de família e memória: deslocamentos da 
arte contemporânea se apropriam das palavras de Batchen e Langford para dizer que “se por um 
lado podemos falar que a fotografia e memória sempre estiveram associadas desde a invenção 
da fotografia; por outro, não podemos dizer que fotografia é memória”. Os álbuns auxiliam na 
construção da identidade individual e coletiva, por mediação da união entre as imagens e narrativas 
orais que as acompanham.

Silva (2008, p. 18) fala dos álbuns na vida privada:

O álbum é arquivo, um dos mais inquietantes da vida privada, e funciona como 
técnicas que lhes são próprias, idealizadas de modo espontâneo por seus usuários 
com o passar do tempo. Logo, o álbum é fotografia, pois esta o fundamenta; tra-
ta-se de uma imagem mecânica, moderna, entendida popularmente como repro-
dução, quando é apenas marca de um objeto real que lhe deu luz, e esse processo 
é fascinante, mas deve ser explicitado. Por fim, o álbum conta histórias, mas não 
somente sobre fotos, pois a ele são acrescentados outros objetos: cartões, lem-
bretes, gotas de sangue, mechas de cabelo, unhas de mãos e marcas de pé. Em 
sentido literal, o álbum é um pedaço de nossos corpos.

O que contém nos álbuns de família é um recorte da narrativa familiar. Arrisca-se dizer 
que o álbum ajuda a construir a identidade da família que o detém. Apropriando-se de Bauman 
(2005, p. 55), pode-se afirmar que o trabalho de um construtor de identidade é a de um bricoleur, que 
constrói suas tarefas a partir do material que tem em mãos. A diversidade de materiais utilizados 
para a reconstituição do passado, através dos fragmentos de memória, “assemelha o pesquisador 
a um bricoleur que a partir do estudo e da montagem das peças de um quebra-cabeça começa a 
perceber a imagem do todo” (DENZIN e LINCOLN in, ESSINGER, 2009, p. 21). 

O álbum ouvido: Visualidade e oralidade

Toda a fotografia tem a finalidade de ser vista. Assim sendo, ela é o encontro entre o 
produtor, o retratado (um sujeito que virou objeto) e, por fim, o receptor, que pode ser o mesmo 
sujeito, mas também descendentes ou, ainda, apenas pessoas destinadas a estudar imagens – 
pesquisadores. Neste último caso, recorre-se à memória de informantes para construir as fontes 
orais e, nesse momento, a fotografia exerce o papel de suporte desta memória. Estas fotos permitem 
que a lembrança retome do esquecimento? Os atos de rememoração a partir das imagens auxiliam 
esta pesquisa.

Séren (2002, p. 50-51) afirma que a fotografia “é um ato de narrativa, de palavra”. Sua 
“referencialidade está no significado, nos olhos de quem vê, no observador e não no real”. Como 
um rastro de memória, “nela não está o mundo de um acontecer”.

O papel do pesquisador na reconstituição histórica feita a partir de documentos fotográficos 
é tentar “descongelar” aquele fragmento de espaço-tempo (desfragmentar a cena), em outras 
palavras, citando Boris Kossoy (1999, p. 41), “devolver aos cenários e personagens sua anima; 
ir além do registro fotográfico, [...] decifrar olhares e gestos, compreender o entorno, decifrar o 
ausente”.
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As fotografias, suportes de memória, não servem apenas para ativar lembranças. Elas 
permitem ao informante reencontrar o universo deste acontecimento (aqui, fala-se em especial do 
casamento), e também identificar os agentes presentes e ausentes nas fotos. Na trajetória feita pela 
memória não se remete apenas ao que contém nas fotografias, mas também ao que extrapolam as 
bordas das mesmas. 

A fotografia é complementar à fonte oral e vice-versa. Ambas compartilham de uma mesma 
linha, a da memória e do esquecimento, a da presença e da ausência, mediadas pela interpretação 
de um intermediário – o pesquisador. Elas permitem notar fatos, se não uma realidade. Pode-
se afirmar então, que a fotografia é memória, pois tem a função de suporte para a lembrança, 
tornando presente o ausente. Miriam Moreira Leite nos diz que:

Enquanto as fotos revelavam diretamente traços, gestos e dimensões espaciais, 
foi preciso entrevistar os retratados ou seus descendentes, para se chegar ao ima-
ginário das famílias, capaz de ligar os momentos retratados e dar uma dimensão 
simbólica e temporal aos fragmentos de sua história (LEITE, 1993, p. 129). 

As fotografias, que remetem ao passado congelado e fixado pela colocação em imagem, são 
precárias de informações (datas, personagens, contexto), por isso utilizam-se as fontes orais para 
complementar o que escapa aos olhos. Granet-Abisset (2002, p. 24) fala da relação do pesquisador 
com a fotografia e as fontes orais:

Resta que a fotografia, como a fonte oral, aliás. É um dos sinais desse elo dialéti-
co que liga passado e presente, presente e passado. A história é conhecimento e 
análise do passado, relido pelo prisma do presente. A imagem faz ver o passado, 
como o diz tão bem D. Serre nosso passado é refletido pela imagem. Mas nossa 
leitura faz voltar e reinstala a fotografia no presente. É por isso que, no meu en-
tender, ela se insere particularmente no trabalho do historiador.

Silva comenta o papel feminino e suas vozes na contemplação dos álbuns de família:

Além do ponto de vista familiar, há outra qualidade grupal: alguém que narra 
as histórias, a família, seu narrador coletivo; contudo, outro as conta, em geral 
a mãe, a avó, a filha mais velha, a irmã ou a tia, e isso as torna uma história de 
mulheres. Dessa forma, o álbum não só é visto, mas especialmente ouvido (com 
vozes femininas), e isso dimensiona seu conteúdo em outro sentido corporal – o 
da audição – e outorga outra natureza perceptiva – o ritmo e a melodia de ouvir 
uma história (SILVA, 2008, p. 19).

As imagens são referências do tempo, dos fatos que aconteceram no percurso do 
acontecimento, assim como são referências para a memória individual e coletiva das pessoas 
retratadas. São representações visuais nas quais podem flagrar fragmentos do passado. Ainda que 
apanhadas e ordenadas no presente, as fotografias reportam-se ao passado em diferentes períodos, 
concedem, portanto, os conceitos norteadores dessas épocas. Imagens que concebem não apenas 
a percepção do que as registrou ou quem se deixou registrar, mas toda uma maneira de vida, capaz 
de compor um rol de acontecimentos vivenciados e valores ordenados dessas pessoas. 

Por fim, constata-se que uma das principais funções da imagem fotográfica é enquanto 
suporte capaz de informar sobre o passado, participar ativamente do processo de construção e 
consolidação da memória coletiva. Porém, as fotografias são mudas, elas sozinhas não informam 
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sobre o momento ali retratado, por isso conjuga-se com relatos orais para resgatar a trajetória 
histórica de grupos sociais específicos. Se, por um lado, a imagem é incapaz de enunciar, por outro, 
com breves informações (evento, local, ano), a imagem adquire voz e narra, com alguma convicção. 
Assim sendo, buscou-se mostrar a importância da relação da visualidade versus oralidade, na busca 
dos elementos que ultrapassam as bordas das fotografias. 

Guardiã de memória familiar

O ato de fotografar fixa de tal maneira na construção das memórias familiares que é 
impossível falar do passado sem ter como incentivo as fotografias. Com o intuito de preservação 
do passado surge dentro das famílias o papel do guardião de memórias. Segundo Mauad (2001, p. 
158) “este personagem, além de organizar as fotografias em álbuns, ou simplesmente guardá-las em 
caixas, é o depositário de muitas histórias”. 

A guardiã do acervo familiar assume a responsabilidade de atuar em nome da memória do 
grupo, definindo quais as fotografias e objetos serão guardados e de que maneira este acervo vai 
sendo reformulado, incorporando novos materiais e descartando outros, selecionando imagens que 
testemunhem a trajetória familiar.

No grupo familiar Barros (1989, p. 34) destaca a figura do guardião ou guardiã, aquela 
pessoa escolhida para cuidar e transmitir a memória familiar do grupo, “o papel do mensageiro da 
memória ou do narrador é desempenhado, em um caso, pelos avós e, em outro pelo que denominei 
de guardião da memória familiar”. A mesma autora nos fala do papel, direito e obrigação do 
guardião dentro do grupo familiar:

não é uma motivação individualizada que leva o colecionador a procurar, inves-
tigar, encontrar e conservar seus bens preciosos. Ele está imbuído de um papel 
que lhe confere o direito e também a obrigação de cuidar da memória do grupo 
familiar (1989, p. 33). 

Para Halbwachs in Barros (1989, p. 33) 

transmitir uma história, sobretudo a história familiar, é transmitir uma mensa-
gem, referida, ao mesmo tempo à individualidade da memória afetiva de cada 
família e à memória social mais ampla, expressando a importância e permanência 
do valor da instituição familiar. 

Gomes (1996, p. 7) define guardiã de memória:

(...) é um ser ‘narrador privilegiado’ da história do grupo a que pertence o sobre 
o qual está autorizado a falar. Ele guarda/possui as ‘marcas’ do passado sobre o 
qual se remete, tanto porque se torna um ponto de convergência de histórias vivi-
das por muitos outros do grupo (vivos e mortos), quanto porque é ‘colecionador’ 
dos objetos materiais que encerram aquela memória.

Pereira in Caixeta (2006, p. 44) complementa este conceito, falando que:

Durante todas as suas vidas [essas mulheres guardiãs] selecionaram e guardaram 
fotografias e cartões-postais, cartas e bilhetes, convites de batizados, lembranças 
de aniversário, “santinhos” de missa de 7º dia, broches, relógios, bibelôs, moe-
das e algumas cédulas, cachinhos de cabelo amarrados por fita, medalhinhas de 
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santos, enfim, pequenos objetos de memória que foram sendo depositados em 
caixas, na qual denominei caixinhas de lembrança.

Além das fotografias e das entrevistas onde centrou-se a análise, teve-se contato com 
outros materiais, tais como anotações sobre a família, feitas por membros do grupo, cartões 
postais, santinhos trocados por ocasião de eventos religiosos, carteira de serviço militar, pedaço 
de renda retirado de um vestido de noiva, medalhas, terços e pingentes com fotos. Enfim, objetos 
transmitidos por herança, testemunho dos “quadros sociais” da história familiar e coletiva, como 
afirma Halbwachs (2004).

O papel do guardião não é apenas o de guardar fotografias que servirão de suporte de 
memória familiar, mas também tem a obrigação de contar as histórias de cada uma delas, fazendo o 
passado permanecer vivo entre os membros mais jovens. Faz parte também da função do guardião 
não apenas a conservação das fotos, mas também sua seleção, que servirão de guia aos visitantes 
desse museu particular, com peças expostas em álbuns, nas paredes e móveis. Segundo Barros 
(1989, p. 38) “esta narrativa é criada com um acervo de fotos esparsas, vindas de tempos e lugares 
diferentes e, quando decifrada, não se assemelha a nenhuma outra”. A autora continua “a narrativa 
que envolve estas fotos reúne as múltiplas facetas da vida, englobando-as, dando-lhes uma face 
mais completa, mais homogênea e menos efêmera” (BARROS, 1989, p. 41).

São inúmeras as motivações que levam o guardião da memória familiar iniciar sua carreira. 
Alguns momentos da vida são propícios para o início deste ato tão importante no meio familiar 
e todos eles são tomados na busca pelo resgate da memória. Talvez o maior motivo seja a perda 
de alguém querido, seja a mãe, filho ou marido. Busca-se refazer a história de anos de convívio, 
revivendo o passado familiar.

Susan Sontag (1981) refere-se à Walter Benjamim, abordando o papel do colecionador 
que passa a ser aquele individuo empenhado num trabalho devoto de resgate, escavando seus 
fragmentos mais seletos e emblemáticos. Neste presente estudo a guardiã da memória familiar 
reúne fotografias isoladas e reunidas em álbuns de família, com o sentimento de reunir um dos mais 
preciosos lugares de memória familiar. Segundo Schapochnik (1998, p. 460):

O papel desempenhado pelo guardião se assemelha ao de um dublê de arquivista, 
que reúne e atribui uma ordem de pertinência ao acervo, de curador, que decide 
quais as imagens deverão passar à condição de objetos decorativos ou peças de 
exibição sob a forma de retratos emoldurados nas paredes ou de ornamento 
sobre as peças do mobiliário, de marchand, que determina a distribuição e circu-
lação do espólio da memória fotográfica familiar, e, ainda, de guia de visitantes de 
exposições, legendando os retratos da família por meio da doce arte da narrativa.

A guardiã do acervo Thereza da Silva Schneid é a descendente responsável por esta 
coleção fotográfica, conservando, selecionando e classificando o material, bem como é a narradora 
da história da família reconstituindo o passado a partir das imagens. Contribui com a pesquisa 
analisando as fotografias, identificando os retratos e narrando as memórias de cada casamento. 
Não se fala apenas de uma memória individual, mas como explicita Maurice Halbawchs in Mylius 
e Eckert (2004, p. 2):

... se a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter por suporte um 
conjunto de homens, não obstante eles são indivíduos que se lembram, enquanto 
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membros do grupo... Diríamos voluntariamente que cada memória individual 
é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda 
conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as 
relações que mantenho com outros meios. 

A defensora reúne as fotos que foram compartilhadas entre os amigos e familiares, porém o 
regist1ro do seu casamento ela não possui. Através de relato oral afirmou que seu avô dizia que não 
“prestava” tirar foto no dia do casamento, pois dava azar, Schapochnik (1998, p. 461) corrobora 
com esta afirmação da entrevistada quando fala que “costume de avô, reponsos de avó, receitas de 
comida, crenças, canções, supertições familiares duram e são passadas adiante nos dias de batizado, 
de casamento, de velório”. O mesmo autor nos diz que:

Embora o guardião da iconoteca familiar se esforce para preservar o acervo e 
imprimir uma lógica no seu ordenamento, algumas peças podem ser perdidas, 
outras podem ser acrescentadas e, ao fim e ao cabo, a sua própria morte propi-
ciará uma redistribuição e a “invenção” de uma nova crônica familiar (SCHAPO-
CHNIK, 1998, p. 463).

Para Halbwachs (in Caixeta, 2006, p. 161), 

a tarefa de guardar, é também uma tarefa criativa, de construção de ‘museu da 
família’. Através dele, as famílias podem encontrar suas histórias e os objetos que 
fizeram parte de sua construção e construir novos significados para si-mesmos e 
para o próprio grupo. 

Segundo Barros (1989), a análise de família permite observar como um determinado grupo 
social representa suas experiências e as classificam a partir do momento em que escolhem o que 
vai ser fotografado e o que vai ser guardado, constituindo o acervo do guardião da memória. Pode-
se concluir que a fotografia enquanto instrumento possibilita à narradora acionar a memória do 
grupo, contando a história familiar deste.

Análises metodológicas: o tempo da memória nas camadas da imagem

As fotos foram analisadas e interpretadas, mostrado o resultado do estudo comparativo 
entre a oralidade e a visualidade, para isso utilizou-se a entrevista nº. 1. Os três elementos, visual 
(as fotografias), textual (palavras inseridas nas imagens) e oral (narrativas das entrevistadas), foram 
cruzados para apresentar os resultados da pesquisa. 

A metodologia estrutura-se em estudo de caso, um método da abordagem de investigação, 
que consiste na utilização de um ou mais métodos qualitativos de recolha de informação e não 
segue uma linha rígida de investigação. Caracteriza-se por descrever um evento ou caso de uma 
forma longitudinal. Os métodos utilizados são revisão bibliográfica - sobre memória, fotografia, 
família, mulher e casamento - e análise das fotografias do acervo em questão. 

As entrevistas foram transcritas de acordo com o Manual de História Oral de Verena Alberti 
(2005), e História Oral: como fazer, como pensar, de José Carlos Sebe B. Meihy e Fabíola Holanda (2011). 
A partir das entrevistas, formou-se um banco de dados com depoimentos, que foi fundamental 
para analisar as fotografias. As entrevistadas explicaram foto a foto, quem eram os personagens 
do passado retratados e em que contexto foram feitas. Cerqueira et al. (2008, p. 169) falam desta 
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combinação “... as lembranças orais foram se mesclando com fotografias que apareciam conservadas 
em gavetas, caixas ou se encontravam na sala, suspensas nas paredes sobre nossas cabeças”. 

Os procedimentos metodológicos adotados empregaram técnicas utilizadas na história 
oral, a partir de entrevista semi-estruturada, com perguntas abertas – permitindo às entrevistadas 
relembrarem os usos e costumes de uma época distante, mas ainda presente na memória. Conforme 
Nuncia Constantino in Essinger (2009, p. 22), com a História Oral o pesquisador cria fontes, 
auxiliado pelos que vivenciaram e narraram os fatos passados.

(...) dinâmica da Memória Social que, neste caso, não é um fenômeno meramente 
individual, mas familiar, na medida em que memórias se completam e se modi-
ficam no ato de lembrarem juntos, mãe, filho e nora, e até mesmo neto (CER-
QUEIRA et al., 2008, p. 177).

A imagem não fala por si só, é necessário que as perguntas sejam feitas, assim sendo, os 
vestígios visuais foram catalogados e divididos conforme período, local, estilo das roupas, fotógrafo 
e estúdio em que as fotos foram tiradas, possibilitando, assim, a formação de um banco de dados 
sobre a história da fotografia nesse período na cidade em que foi realizada a pesquisa.

O roteiro elaborado para leitura das fotografias priorizou os dados concretos sobre a 
fotografia, dados sobre o conteúdo da fotografia e os dados exteriores à fotografia. Baseado nas 
fichas de análise fotográfica utilizadas por Mauad (1996), Bruno e Samaian (2007) e Sant’Anna 
(2010) foram construídas fichas para catalogar as fotografias aqui estudadas. Elementos como 
local, data, pessoas, fotógrafo, cenário, indumentária, objetos, material e tipo de dedicatória foram 
analisados para que houvesse uma catalogação das fotografias.

Neste momento além as fotografias analisadas, será utilizada a entrevista n°. 1 para ler as 
entrelinhas de cada imagem, as sensibilidades, curiosidades de cada casamento, os detalhes que 
extrapolam as bordas das fotografias e que só são revelados através dos relatos orais da guardiã 
deste acervo.

A guardiã preocupou-se muito com a precisão das informações que seriam repassadas, 
principalmente no que se referia à nomes completos e datas, então teve auxílio de sua filha Glória 
Maria Schneid da Costa, que esteve junto todo o tempo em que ocorria a entrevista, fazendo 
interferências quando necessário e também contando um pouco das suas memórias através das 
fotografias de sua família. 

Durante a entrevista as fotos foram distribuídas para a guardiã, para que de maneira 
gradativa fosse narrando cada acontecimento ali retratado. A imagem 01 mostra os rascunhos 
deste primeiro momento.
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Imagem 01: Visualidade X Oralidade

Fonte: Pesquisa para dissertação de mestrado do PPGMP-UFPel: Frantieska Huszar Schneid

Nada mais apropriado neste momento, que expressar-se através de imagens. Para isso 
criou-se uma metodologia que unisse a visualidade presente nas fotografias e a oralidade retirada 
da entrevista. Foi criado um sistema para extrair não só o que estava presente na cena retratada, mas 
também o que ia sendo acionado ao olhar cada fotografia.  

Numerou-se as fotos do acervo de acordo com a ordem cronológica (Foto 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13). Centralizou-se a fotografia e com setas inseriu-se frases, expressões 
e palavras retiradas da entrevista. Foi utilizado cores diferentes para Thereza e para Glória, quando 
uma complementava a fala da outra. No canto inferior usou-se pontos para criar uma separação 
para as falas que ultrapassavam as bordas das fotografias, ou seja, as conexões que apareciam 
durante a visualização de cada fotografia, mas que não estavam presentes na cena retratada.

Logo abaixo o sistema adotado para descrever este subitem, através da imagem 2:
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Imagem 02: Ficha de análise fotográfica

Fonte: Pesquisa para dissertação de mestrado do PPGMP-UFPel: Frantieska Huszar Schneid

Considerações finais 

A fotografia originou-se na primeira metade do século XIX causando diferentes maneiras 
de observar. Por meio delas, as pessoas poderiam ser “perpetuadas” em imagens que armazenariam 
excelentes equivalências com a realidade. Porém se fez necessário compreender que o registro é 
meramente um recorte da verdade, feito com o intuito de eternizar um olhar dentre vários outros 
existentes. De acordo com Borges, a fotografia é dotada da mesma legitimidade e autenticidade 
que um documento escrito, representa um fato ou um acontecimento histórico, e poderá oferecer 
subsídios para a compreensão deste acontecimento. (BORGES, 2005).

A maioria das fotografias desta pesquisa possuem elementos e poses semelhantes. Tal 
inflexibilidade é justificada pela própria natureza deste rito de união que se caracteriza a formação 
de uma nova família. O casamento essencialmente acompanha as mesmas etapas se adotar os 
mesmos símbolos, independente do casal.

É possível verificar a possibilidade da leitura da fotografia de família como documento 
histórico se esta for considerada como registro não só de memória familiar, como também de 
comportamentos, relações familiares, vestimentas, ritos de passagem, história da família. Afirma-se 
que estas fotografias eram, desde o momento em que foram feitas, o suporte material que unia, 
simbolicamente, as pessoas de uma família ou de famílias diferentes.

Assim sendo, constata-se que a guarda deste acervo está eivada de um sentido de proteção 
do grupo, de um sentimento de pertencimento, de um desejo de permanência dos afetos e que, 
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desta forma, se reveste de uma transferência simbólica das pessoas, das relações, das trajetórias e 
dos sentimentos para a imagem.

Ressalta-se a centralidade da mulher neste processo memorial como objeto foco da imagem 
e como guardiã da mesma. Para Barros (1989) o guardião é o responsável por cuidar da memória de 
um grupo, um ótimo especialista do seu acervo, ele assume o compromisso de salvaguardar fotos 
e outros objetos, também selecionando as fotografias que guiarão os visitantes empenhados em 
compreender mais sobre a narrativa de determinada família.  

Repara-se como as lembranças da guardiã são, por um lado, descrição a partir da cena (do 
que não se vê, mas que com suas funções dava sentido ao ritual) e por outro, consciência do passado 
pelo comparativo com o presente. Assim, são um exercício de memória que vivifica os personagens 
e transcende o papel de cada um, naquele momento, para refletir sobre o próprio presente. 

Sob este aspecto, observa-se a indumentária da noiva como o ponto de destaque que tanto 
se apresenta como a roupagem do papel social desta mulher como o elemento iconográfico de 
interesse em todas as fotografias. Nota-se que assim vestida a mulher, na fotografia, passa a ser a 
personagem de um cenário que registra e sustenta o rito e que faz com que a fotografia de casamento, 
neste contexto, neste tempo, opere como substrato de tradição, que afirma a continuidade tanto 
quanto a incentiva. Daí porque a cena do casal ser tão posada, o casal estar, via de regra no centro, 
e o restante ser apenas fundo ou entorno. 

Conclui-se esta pesquisa refletindo sobre a função social destas imagens privadas, que só 
fariam sentido para aqueles que viveram os tempos nos quais foram feitas, não estivessem, elas, 
impregnadas de expressões de um tempo social, de um modo de vida compartilhado, de valores 
comuns a muitos e de uma transversalidade de sentidos que une o presente ao passado.

NOTAS

1 O bricoleur cria à partir de uma série de informações já existentes, que ele ordena de modo 
distinto e confere novo significado ao conjunto (MAGALHÃES et al. 2011, p. 164)

2 Depoimento obtido através de conversa informal entre a autora e a guardiã do acervo fotográfico 
Thereza da Silva Schneid, em 05/07/2013.
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RESUMO
No contexto atual, uma das grandes preocupações é atender a demanda alimentar, decorrente do aumento pop-
ulacional e as mudanças nos padrões de consumo alimentar. Logo, as agroindústrias familiares se configuram 
como uma importante alternativa em ofertar alimentos localmente. Diante disso, este estudo teve como objetivo 
configurar a cadeia produtiva dos alimentos agroindustrializados a partir da análise das agroindústrias familiares 
rurais em atividade no município de Constantina-RS. Para atender o objetivo proposto, optou-se por realizar 
um estudo de múltiplos casos com abordagem qualitativa-quantitativa, utilizando dados primários por meio 
da aplicação de questionários e entrevistas in loco. Os principais resultados obtidos através desta investigação 
evidenciaram que a produção está distribuída entre a agroindustrialização e/ou in natura de embutidos de carne 
suína, derivados de leite e cana-de-açúcar, panificados e hortifrutigranjeiros. Dos 21 empreendimentos, 12 deles 
atuam de maneira formal, e nove operam informalmente, tendo algum tipo de selo ou ainda selos que são con-
feridos por instituições. Além disso, a origem destes estabelecimentos se deu principalmente pela necessidade 
em complementar a renda, sendo que o capital investido na produção é proveniente de recursos próprios. Ainda, 
notou-se que os empreendimentos analisados estão inseridos em ambientes institucionais e organizacionais. A 
comercialização dos produtos das agroindústrias familiares rurais, por sua vez, majoritariamente acontece pela 
venda em domicílios do perímetro urbano, nos supermercados e diretamente na agroindústria.

Palavras-Chave: Desenvolvimento local. Governança. Mercados. Instituições. 

ABSTRACT
In the current context, one of  the main concerns is to meet food demand, due to population growth and 
changes in food consumption patterns. Therefore, family agroindustries are an important alternative in the 
supply of  food locally. The objective of  this study was to configure the production chain of  agroindustrialized 
foods based on the analysis of  rural family agroindustries in the municipality of  Constantina-RS. To meet the 
proposed objective, we chose to carry out a multiple-case study with a qualitative-quantitative approach, us-
ing primary data through the application of  questionnaires and interviews in loco. The main results obtained 
through this investigation showed that the production is distributed between agroindustrialization and / or in 
natura of  pork sausages, milk and sugar cane derivatives, baked goods and hortifrutigranjeiros. Of  the 21 en-
terprises, 12 of  them act in a formal way, and nine operate informally, having some type of  seal or even seals 
that are conferred by institutions. In addition, the origin of  these establishments was mainly due to the need to 
supplement income, and the capital invested in production comes from own resources. Also, it was noticed that 
the enterprises analyzed are inserted in institutional and organizational environments. The commercialization of  
the products of  the rural family agribusinesses, in turn, mostly happens through the sale in households of  the 
urban perimeter, in the supermarkets and directly in the agroindustry.

Keywords: Local Development. Governance. Markets. Institutions.
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Introdução

A produção de alimentos agroindustrializados atualmente tornou-se um importante setor 
agrícola a ser analisado, principalmente quando o grande repto secular da atualidade  é produzir 
alimentos para atender as próximas gerações sem prejudicar ainda mais a integridade dos sistemas 
ambientais da terra. Intensifica-se na medida em que a população cresce, pois espera-se que nos 
últimos 30 anos a população mundial aumente em 2 bilhões (FAO, 2017). Esse crescimento 
exponencial tem ocorrido desde a década de 90. Exigindo assim, pressões crescentes no sistema 
global de alimentos sob as óticas da demanda e da oferta. Serão mais de 9 bilhões de bocas para 
alimentar (GODFRAY; GARNETT, 2014). 

Além disso, outros problemas tem sido observados, especialmente em 2018 com a crise na 
distribuição de alimentos durante a greve dos caminhoneiros, ficando evidente a importância da 
produção de alimentos locais e sua relevância para a segurança alimentar das comunidades em que 
estão inseridas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no ano de 2008 haviam 
cerca de 35 mil empreendimentos agroindustrializados, além disso, do total de estabelecimentos 
rurais no Brasil aproximadamente 17% transforma produtos em subprodutos (IBGE, 2007).  

No estado do Rio Grande do Sul as agroindústrias familiares se destacam por complementar 
a renda dos produtores, fomentando o desenvolvimento da agricultura familiar na região. Ainda, 
no Brasil, o estado representa 87% da produção total de embutidos, já 78,4% dos estabelecimentos 
agroindustriais que produzem doces e geleias também pertencem a região Sul, enquanto que 90,4% 
da produção de pães, bolos e biscoitos também competem a essa região (IBGE, 2007).

Os estudos acerca das cadeias produtivas agroalimentares evidenciam a importância 
de conectar a academia as fontes primárias de dados que compõe o agronegócio, cujas, estas 
investigações proporcionam uma análise de seus múltiplos fatores. Via de regra, para Marsden 
(1999), as mudanças no consumo alimentar e a valorização dos alimentos de produção tradicional, 
refletem o trabalho de famílias que passam a serem vistas como provedoras de um modelo de 
produção em que predominam relações de conhecimento tácito, hábitos familiares e da identidade 
do território que estão instalados. 

De modo geral, a perspectiva da transformação do produto junto ou advindo dos mercados 
locais, destacam-se sobretudo quando o consumidor passa a se preocupar com a origem e a qualidade 
dos alimentos. Os debates em torno da segurança alimentar, a nível internacional, ganharam força 
nos últimos dez anos, essencialmente pela sua associação com a temática do combate à fome. 

Conforme o postulado de Reis (2006), no intervalo de 1940 a 1980, a sociedade brasileira 
configurava um expressivo crescimento populacional, no entanto este crescimento ocasionou a 
formação de grandes centros sinalizando a migração do meio rural para o meio urbano. Deste 
modo, a partir de 1980 o meio rural emergiu para um espaço multifuncional, caracterizado pela 
diversidade econômica associada a novas formas de produção e subsistência. 

A globalização em larga medida refletiu em mudanças principalmente na homogeneidade dos 
hábitos e culturas. Deste modo, Matte et al. (2016) cita as mudanças nos padrões alimentares que se 
deparam a aspectos de manutenção das características ligadas as classes sociais e as sobrevivências 
dos hábitos culturais que estão diretamente associados ao capital social dos indivíduos. 
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Para tanto Silveira (2010), explica que houve uma lenta mudança quanto a exigência da 
qualidade no mercado alimentício. Anteriormente, a passos lentos, a especialização tomou forma 
fazendo com que os agentes entendessem melhor a relação de proximidade entre produtor 
e consumidor. Ainda destaca que a produção artesanal e orgânica caracterizadas como formas 
de manejo menos nocivo ao meio ambiente, quando comparados com monocultivos, podem 
proporcionar a atração de produtos diferenciados, consequentemente fidelizando o consumidor 
que valoriza essas características. 

Neste sentido, o município de Constantina-RS possui um potencial significativo em se 
tratando de produção agroalimentar, devido as tradições de manejo oriundas dos antepassados 
imigrantes europeus que utilizavam a cultura como o ponto chave para a fabricação e comercialização 
de produtos. O estilo de vida campestre europeu busca otimizar o tempo e os recursos provenientes 
da propriedade para diversificar a produção. Diante disso, este estudo teve como objetivo configurar 
a cadeia produtiva dos alimentos agroindustrializados a partir da análise das agroindústrias familiares 
rurais em atividade no município de Constantina-RS.

Este trabalho está dividido em três seções além desta parte introdutória. A seção dois 
apresenta a fundamentação teórica com destaque para a agricultura e agroindústria familiar no 
estado do Rio Grande do Sul e ainda uma breve definição de mercados e instituições. Nas seções 3 
e 4 são definidos os procedimentos metodológicos e resultados e discussão, respectivamente. Por 
fim, apresenta-se as considerações finais e as referências que embasaram o estudo.   

Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica estabelece um suporte conceitual para o estudo, destacando: a 
evolução da agroindústria de base familiar e seu desenvolvimento no Rio Grande do Sul e cadeias 
produtivas agroindustriais: coordenação e comercialização. Além disso, apresenta os principais 
estudos empíricos sobre o tema.

A evolução da agroindústria de base familiar e seu desenvolvimento no Rio 
Grande do Sul

No final do século XIX início do século XX a agricultura brasileira, sobretudo no Sul do 
país, teve um importante episódio que foi a chegada da mão de obra europeia. Junto com ela, novos 
equipamentos e técnicas foram sendo empregadas na agricultura, estes fatores contribuíram no 
sentido de organizar a produção agropecuária, e resultaram em maiores ganhos em produtividade. 

De acordo com Prezotto (2002) a agroindústria familiar de alimentos além de proporcionar 
o desenvolvimento rural descentraliza as culturas, recupera os fatores de produção e em muitos 
casos ainda ocasiona a preservação ambiental. Deste modo, as agroindústrias estabelecem a inserção 
social que por meio da confiança e do estilo artesanal, que convencem os consumidores a terem 
uma nova ótica sobre os alimentos que adquirem voltados à questões de saúde e de sustentabilidade. 

Conforme Both da Silva (2010), o Rio Grande do Sul passou por um processo de 
transformação no período que se estende de 1889 até 1925, transformações estas decorrentes do 
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processo de desenvolvimento e de políticas públicas do governo estadual voltadas a ocupação e 
povoamento do território gaúcho.

 Os imigrantes que chegavam no Rio Grande do Sul durante o início do século XX, como 
afirma Both da Silva (2010), recebiam benefícios como a aquisição de terras, políticas voltadas a 
imigração, além de condições facilitadas para o pagamento dos lotes coloniais. Nesse período ainda, 
o estado teve a efetivação da propriedade da terra como citam Tedesco e Zarth (2010), através da 
Lei de Terras de 1850, a qual contribuiu e incentivou a colonização no solo brasileiro, e em especial 
essa política promoveu a descaracterização de um espaço de indígenas e caboclos para uma nova 
configuração de desenvolvimento agrícola, baseada na propriedade familiar. Ainda realça que no 
final do século XIX e no início do século XX, as terras eram encaminhadas para a formação de 
pequenas propriedades de domínio familiar com inserção de práticas para a produção de alimentos 
e com uma grande necessidade de povoar. 

Como reitera Araújo (2007), na região Sul do país predominava o modelo de colônias, 
as quais, utilizavam-se de um complexo de atividades de produção e consumo. Tais atividades 
tornavam-se empecilhos para a geração de excedentes e a entrada de produtos externos. Uma 
vez que extraíam madeira e as beneficiavam em suas serralherias, também faziam a produção de 
alimentos como arroz, feijão, trigo, milho entre outros. 

Neste contexto a apropriação das terras no norte do Rio Grande do Sul possibilitou a 
construção de um novo território que antes dominado por uma área de mata e depois adaptado aos 
moldes dos imigrantes europeus que ali instalaram-se, povoando a região, construindo comunidades, 
vilas e cidades com incentivos governamentais para a colonização, e sobretudo com o propósito de 
transformar o solo gaúcho em um terreno produtivo, agregaram as técnicas europeias de cultivo 
e ainda intensificaram o trabalho familiar de forma tradicional e agroindustrial. Em larga medida, 
a história tem atribuído aos imigrantes a vocação agroindustrial do estado do Rio Grande do Sul. 

Na região a transformação dos alimentos acontecia basicamente para a comercialização, 
como até nos dias atuais acontece com os derivados de carne suína, derivados de leite, cana-
de-açúcar, panificados entre outros. A transformação dava-se primeiramente pelo costume de 
autoconsumo e posteriormente como um auxílio nas finanças da propriedade. Para Araújo (2007), 
as propriedades eram bastante diversificadas tanto em culturas como em criações, que

se tornavam necessárias para a sobrevivência das pessoas que ali viviam, os quais mesclavam 
e integravam atividades de produção primária e industrial. Destaca Mior (2005), que a agroindústria 
familiar rural desempenha um modo de produção, processamento ou transformação de sua 
produção agrícola e pecuária, sobretudo constitui o valor de troca através da comercialização.

 Da mesma forma Gazolla e Pelegrini (2009), entendem que na agricultura familiar existe 
um processo de reprodução social, em que definem-se múltiplas estratégias especialmente pelos 
empreendedores agroindustriais que são agentes responsáveis pelo desenvolvimento rural, uma vez 
que, fazem a gestão e o uso do trabalho do núcleo familiar. 

Nesta perspectiva Mior (2005) reverbera que o desenvolvimento da agroindústria familiar 
deu-se pela valorização cultural e social dos agricultores. Enfatiza que o consumidor passou a 
considerar o cuidado que é mantido pelos agricultores no momento da transformação dos alimentos 
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associado a benefícios sanitários e sociais como a qualidade e a preferência por produtos artesanais 
oriundos do meio colonial.

 Em seguida Gazolla e Pelegrini (2009), descrevem que a região do norte do Rio Grande do 
Sul mais especificamente o território do Alto Uruguai, possuía um ambiente hostil, dominado por 
matas que foram derrubadas para atender as necessidades das famílias que ali instalaram-se. Deste 
modo apropriaram-se das terras com o objetivo de fazer o uso da mão de obra familiar para aplicar 
as práticas produtivas, uma vez que as famílias eram grandes e tornava-se indispensável a produção 
de alimentos para o autoconsumo das famílias.

Cadeias Produtivas Agroindustriais: Coordenação e Comercialização

Para entender como funciona uma cadeia produtiva torna-se importante investigar o 
conjunto econômico e social a qual se insere, e ainda com quais agentes acontecem as interações 
entre o conjunto de componentes deste sistema (FERRARI, 2011). Para tanto evidencia-se a 
importância de se trazer os principais conceitos e abordagem sobre agroindústria familiar rural, a 
coordenação das cadeias produtivas na perspectiva do ambiente institucional e organizacional e por 
último uma breve descrição sobre mercado.

As agroindústrias familiares para Santos (2006) são unidades em que se produz quantidades 
de matéria-prima e em seguida ocorre o processo e a comercialização usando a força de trabalho 
familiar. Aborda ainda, que este sistema exige dos agricultores um complexo de competências que 
dentre elas apresentam-se as origens do caráter familiar que conservam e desenvolvem o processo 
e a relação de comercialização da sua produção. 

Menciona Prezotto (2002) que as agroindústrias familiares surgiram como uma alternativa 
de desenvolvimento agrícola com o intuito de sustentabilidade. Outrossim ainda frisa que estes 
empreendimentos resultam em três premissas as quais envolvem uma economia de pequena escala 
no processo de alimentos, além de um modelo descentralizado de agroindustrialização, onde 
existe um ambiente pulverizado facilitando a comercialização, e por último o desenvolvimento 
da qualidade e de aspectos como considerar normas e formalização do estabelecimento para 
padronizar a qualidade dos alimentos.

 Desta maneira as agroindústrias familiares rurais, também podem ser entendidas com base 
na perspectiva de cadeias produtivas que são discutidas por Batalha (1997) como um conjunto 
de componentes que interagem, em sistemas produtivos agropecuários e florestais, compostos 
por fornecedores de serviços e insumos, indústrias de processamento, transformação, distribuição, 
comercialização, consumidores finais e os subprodutos da cadeia. 

Destarte Buianain e Batalha (2007) e Silva (2005) destacam que cadeia produtiva, ou também 
chamada de supply chain, significa um conjunto de elementos, sejam eles empresas ou sistemas, que 
se relacionam em um processo produtivo no intuito de ofertar ao mercado determinado produto 
ou serviço. Destacam ainda, que quando se trata de uma cadeia produtiva, existe um conjunto de 
relações entre os agentes, um exemplo, são as organizações e as instituições os quais se relacionam 
com o intuito maior de organizar o mercado e de disponibilizar produtos e serviços, agregando 
valor de maneira a observar o comportamento e as preferências dos consumidores finais. 
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A coordenação das cadeias produtivas para Silveira (2005), deriva da procura pela organização 
concomitante com a busca por resultados satisfatórios por parte dos agentes, e estes decorrentes 
dos fluxos da produção e dos rendimentos ao longo da cadeia, de modo que, a coordenação propõe 
que as demandas sejam atendidas de maneira que acontecem interações durante as transações, e 
delas a remuneração dos produtores primários. 

A consolidação da coordenação de uma cadeia é determinada basicamente pelas suas 
estruturas de governança, e ocorrem por meio de instrumentos e incentivos de controle, como 
exemplo os contratos. Ademais Goldberg (1968) enfatizou que a estudos sobre a coordenação das 
cadeias produtivas agroindustriais tem grande relevância, pois com as demandas de coordenação 
das organizações surgem os arranjos institucionais. 

North (1990) define instituições como as regras do jogo, as quais reduzem a incerteza 
fornecendo uma estrutura para a vida cotidiana, ou seja, restrições construídas pelos seres humanos, 
por meios de suas relações e interações de âmbito social, econômico e político. E estas regras podem 
ser formais, as quais consistem em sanções, costumes, tabus, tradições e códigos de conduta. E as 
regras informais que comportam as constituições, leis e direitos de propriedade. 

Já para Parsons e Smelser (1956) as instituições são caminhos onde os valores da cultura 
comum de uma sociedade integram-se as ações de suas unidades, em que interagem em busca dos 
seus objetivos e de suas motivações. Neste sentido, as instituições permanecem não somente pelo 
fato de que satisfazem as necessidades humanas culturais, mas por fatores oriundos de relações 
inevitáveis como os fenômenos sociais e não sociais. 

A transformação de organização para instituição ocorre no ganho de legitimidade perante 
a sociedade. De modo que diferentes perspectivas sobre a teoria institucional são contempladas 
diante do novo institucionalismo, logo Zucker (1977) identificou duas abordagens teóricas focadas 
em dois processos. O primeiro, contexto como instituição, que assume o processo básico de 
reprodução de fatos sociais em nível organizacional. Já o segundo processo, a organização como 
instituição, atribui um processo de geração de novos elementos culturais.

 As mudanças na história para North (1990), são determinadas pelas instituições, que 
estabelecem na sociedade alternativas de escolha para os seres humanos. Neste sentido o autor 
reitera que as decisões estão enraizadas nos indivíduos através das tradições e costumes, pois 
estas limitações são importantes para explicar o processo de desenvolvimento sociocultural das 
sociedades. 

Define Farina (2000) o conceito de mercado, como sendo as discussões das cadeias 
produtivas, como o espaço de troca entre consumidores e vendedores, um espaço em que as firmas 
disputam votos monetários dos conjuntos de produtos substitutos próximos. Ainda entende que o 
mercado é uma organização onde o principal instrumento de coordenação é o preço, cujo, orienta 
as decisões de produção e consumo, que oportunizam o lucro e atrai novas firmas de modo a 
orientar os investimentos. 

Já Brandt (1980) argumentou que mercado é o desempenho de todas as atividades que se 
fazem necessária para atender as necessidades dos mercados, além de seguir um planejamento de 
produção, transferência dessa produção por meio de canais de distribuição, auferindo dessa forma 
a operação no mercado. Sobretudo a comercialização de um mercado compreende um conjunto de 
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atividades que podem ser realizadas por instituições ou organizações que desempenham o processo 
de transferência de seus bens e serviços até o seu consumidor final (PIZA; WELSH, 1968).

 Tendo em vista que os mercados de proximidade tiveram uma ascendência nos últimos 
anos em função da demanda, a confiança depositada no produto decorre da confiança em quem 
produz, de modo a dispensar os fatores formais de qualidade. Estes mercados, de modo geral, 
consistem em redes sociais que replicam o conhecimento adquirido de seus antepassados. O 
alargamento dessas redes sociais criada serve tanto para grandes mercados, quanto para mercados 
novos, de modo que a inserção se dá mediante o nível de abertura e os processos de difusão. Estes 
processos, por vezes, estão relacionados a sanidade e a homogeneidade dos produtos, convertendo 
valores em mecanismos de confiança (WILKINSON, 2002).

Materiais e Métodos

A metodologia aplicada a este estudo buscou contemplar os objetivos propostos através 
de um caminho na qual se utilizará de uma pesquisa de natureza aplicada, que objetiva explorar a 
configuração dos estabelecimentos do segmento em questão, de modo que este estudo terá uma 
abordagem qualitativa-quantitativa. 

O estudo foi realizado no município de Constantina-RS, geograficamente situado na região 
norte do Rio Grande do Sul. Buscou-se estudar as propriedades que produzem e transformam 
alimentos, e posteriormente são comercializados nas próprias agroindústrias, domicílios, 
supermercados, feiras locais e estaduais. Ainda, em linhas gerais, o intuito deste trabalho foi o de 
investigar a configuração das propriedades e dos agentes responsáveis pela oferta destes produtos 
locais. 

O município de Constantina (RS) abrange uma área de 203 Km², com população 
predominantemente residindo na zona urbana, no entanto a população que habita na zona rural está 
acima da média dos demais municípios do estado. Os dados do censo demográfico de 2010 revelam 
esses números. Cerca de 34% dos habitantes residem na área rural e 66% residentes no perímetro 
urbano (IBGE, 2018). A escolha dessa área de estudo baseia-se na importância socioeconômica que 
as agroindústrias de pequeno porte apresentam para a economia local e regional deste município.

 Para facilitar o tratamento dos dados foi gerada uma nomenclatura para definir as 
agroindústrias de embutidos de carne suína, derivados de leite e derivados de cana-de-açúcar 
que são representadas pelas abreviaturas A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e A11. Para 
representar as padarias produtoras de pães, biscoitos e massas utilizou-se P12, P13, P14 e P15. Os 
estabelecimentos produtores de hortifrutigranjeiros foram representados pelas abreviações H16, 
H17, H18, H19, H20, H21. 

Para a identificação e localização das agroindústrias familiares rurais teve-se o apoio da 
COOPERAC (Cooperativa de Produção de Alimento dos Agricultores familiares de Constantina-
RS), que em parceria com o SINTRAF (Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar de Constantina-RS), forneceram as informações sobre a população dos estabelecimentos 
que estavam atuando na agroindustrialização de alimentos no município. 

Para atingir o objetivo proposto desse trabalho foram feitas visitas in loco durante o mês de 
maio de 2017 para entrevistar os proprietários das agroindústrias familiares considerados pequenos 
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produtores rurais. Torna-se importante destacar que os estabelecimentos analisados situam-se no 
município de Constantina-RS e que as 21 agroindústrias referem-se a 100% das agroindústrias 
familiares rurais deste município, caracterizando a amostra deste estudo. 

Ainda, para dar suporte à construção deste trabalho foram utilizadas consultas bibliográficas, 
artigos científicos, periódicos, entre várias abordagens de autores da área estudada. Para a realização 
das entrevistas utilizou-se de um roteiro de pesquisa contendo questões abertas e fechadas que 
foram realizadas com intuito de captar os principais aspectos que configuram a cadeia produtiva de 
alimentos agrindustrializados de Constantina-RS.

Resultados e Discussão 

No que concerne aos entrevistados, em sua totalidade são sócios-proprietários das 
agroindústrias, que, em larga medida, herdaram a tradição de transformação e beneficiamento 
de alimentos de seus antepassados. Nota-se a presença do conhecimento tácito, adquirido na 
prática, em que a maioria os membros não possuem cursos profissionalizantes e de especialização 
e apresenta um nível de escolaridade baixo, o que significa dizer que mais da metade das pessoas 
ocupadas com as atividades da agroindústria alimentar no município possuem ensino fundamental 
incompleto. De acordo com a visão dos entrevistados, isso ocorre porque, quando estavam na 
idade de estudar, os pais tinham a necessidade de mão de obra na propriedade, o que os impedia de 
frequentarem a escola a longo prazo. 

Considerando os entrevistados e suas famílias, o número total foi de 79 membros, destes, 39 
são mulheres e 40 homens. De acordo com a tabela 2, destes 79 membros, 58 indivíduos possuem 
mais de 40 anos, totalizando, mais de 70% dos integrantes, o fator idade contribui para justificar o 
nível de escolaridade desse conjunto de pessoas. De acordo com os produtores, a tradição familiar 
os levou a trabalharem com a produção e transformação de alimentos, pois, como cresceram 
acompanhando os pais cultivando alimentos principalmente para a subsistência, estes atualmente 
tem utilizado este conhecimento como uma alternativa de agregação de renda à produção, como 
uma estratégia para permanecerem nas propriedades (quadro 1).
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Quadro 1 - Ano de constituição e razões da origem das agroindústrias familiares rurais de Constantina – RS

Agroindústria Ano de consti-
tuição

Razões de origem da agroindústria

A1 2007 Através da necessidade de complementar a renda.

A2 1995 Tradição familiar.

A3 2001 Tradição familiar e necessidade de complementar a renda.

A4 2006 Através da necessidade de complementar a renda.

A5 2002 Através da necessidade de complementar a renda.

A6 2012 Através da necessidade de complementar a renda.

A7 2005 Incentivo de instituições locais (Sindicato Rural, Emater, Prefeitura) e atra-
vés da necessidade de complementar a renda.

A8 2002 Tradição familiar e necessidade de complementar a renda.

A9 1999 Tradição familiar e necessidade de complementar a renda.

A10 1997 Tradição familiar e necessidade de complementar a renda.

A11 2002 Tradição familiar e necessidade de complementar a renda.

P12 2014 Tradição familiar e necessidade de complementar a renda.

P13 2002 Tradição familiar e necessidade de complementar a renda.

P14 2014 Através da necessidade de complementar a renda.

P15 2011 Através da necessidade de complementar a renda.

H16 2016 Incentivo de instituições locais (Sindicato Rural, Emater, Prefeitura) e atra-
vés da necessidade de complementar a renda.

H17 2014 Através da necessidade de complementar a renda.

H18 2014 Através da necessidade de complementar a renda.

H19 2011 Tradição familiar e necessidade de complementar a renda.

H20 2015 Através da necessidade de complementar a renda.

H21 2016 Através da necessidade de complementar a renda.

Fonte: Dados da pesquisa.

No Quadro 1, pode-se observar que do total de estabelecimentos amostrados (21), apenas 
um foi implementado por questões culturais, como tradição familiar. Já as outras 20 agroindústrias 
familiares surgem em decorrência da ascensão dos rendimentos. Além disso, verifica-se que 
somente 3 agroindústrias foram constituídas na década de 90. Ademais, as agroindústrias estudadas 
produzem alimentos de origem animal e vegetal, sendo que o manejo de produção predominante 
é a convencional, conforme evidenciado no Quadro 2. Estes estabelecimentos em sua maioria são 
associações de famílias, alguns são geridos por uma única família e os demais são microempresas 
individuais que contam com o auxílio de mão de obra contratada.
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Quadro 2 - Configuração das agroindústrias familiares rurais de Constantina – RS

Agroindústria Produtos beneficiados pela agroin-
dústria

Forma de produção Qual é o tipo de agroindústria

A1 Embutidos de carne suína. Convencional Associação de famílias

A2 Embutidos de carne suína. Convencional Familiar

A3 Embutidos de carne suína. Convencional Associação de famílias

A4 Embutidos de carne suína. Convencional Associação de famílias

A5 Embutidos de carne suína. Convencional Associação de famílias

A6 Derivados de leite. Convencional Microempresa Individual

A7 Derivados de leite. Convencional Familiar

A8 Derivados de leite. Convencional Familiar

A9 Derivados de cana-de-açúcar. Orgânica Associação de famílias

A10 Derivados de cana-de-açúcar. Convencional Associação de famílias

A11 Derivados de cana-de-açúcar. Convencional Associação de famílias

P12 Massas, pães, biscoitos. Convencional Microempresa Individual

P13 Massas, pães, biscoitos. Convencional Microempresa Individual

P14 Massas, pães, biscoitos. Convencional Microempresa Individual

P15 Massas, pães, biscoitos. Convencional Microempresa Individual

H16 Alface, rúcula, tomate e pimentão. Convencional Familiar

H17 Alface, rúcula, tomate, morango, abó-
bora e repolho.

Orgânica Familiar

H18 Alface, rúcula e tomate. Orgânica Familiar

H19 Alface, tomate e hortaliças. Convencional Familiar

H20 Pepinos Convencional Familiar

H21 Alface, tomate, couve-flor e chicória. Convencional Familiar

Fonte: Dados da pesquisa.

Somente três agroindústrias produzem de forma orgânica e as demais optaram por 
produzirem de forma convencional. De acordo com os entrevistados o modelo convencional de 
produção é menos complexo quando comparada com a produção orgânica, pois não exigem mão de 
obra especializada, além da dedicação ser menor (quadro 2). Entre os produtos das agroindústrias 
destacam-se a agroindustrialização de embutidos de carne suína, derivados de leite, derivados de 
cana-de-açúcar, panificados e hortifrutigranjeiros.
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Quadro 3 - Produção estimada das agroindústrias familiares rurais de Constantina – RS

Agroindústria Quantidade média de produção mensal
A1 2500 kg de embutidos de carne suína
A2 500 kg de embutidos de carne suína
A3 4800 kg de embutidos de carne suína
A4 200 kg de embutidos de carne suína
A5 4500 kg de embutidos de carne suína
A6 4500 kg de queijo, 4000 litros de leite integral e 2500 litros de iogurte
A7 1500 kg de queijo e ricota
A8 1000 kg de queijo
A9 3000 litros de cachaça e 200 kg de açúcar mascavo
A10 2000 litros de cachaça e 50 kg de açúcar mascavo
A11 2000 litros de cachaça
P12 150 kg de pães e massas
P13 1200 kg de pães, massas e biscoitos
P14 500 kg de pães, massas, biscoitos
P15 500 kg de pães, massas, biscoitos
H16 300 pés de alface, 200 molhos de rúcula, 300 kg de tomate e 50 kg de pimentão
H17 1500 pés de verduras e 200 kg de tomate
H18 2000 pés de verduras
H19 500 pés de alface, 500 molhos de tempero verde e 200 kg de tomate.
H20 142 kg de pepinos
H21 1000 pés de verduras e 500 kg de tomate

Fonte: Dados da pesquisa.

No Quadro 3 estão descritos os volumes de produção que são produzidos mensalmente nos 
estabelecimentos. Ressalta-se que os volumes de produção mencionados pelos produtores trata-se 
de uma estimativa de produção média mensal, no caso dos produtores de hortifrutigranjeiros a 
produção varia de acordo com a época de produção. A exemplo disto, está a produção de tomate 
e pepino que exigem mais cuidados, pois a produção é mais vulnerável as condições climáticas, 
no entanto alguns produtores possuem estufas e reduzem o fator da sazonalidade, enquanto que 
outros conseguem produzir somente em algumas temporadas do ano. 

Lamarche (1997) enfatiza que, para os pequenos agricultores a diversificação produtiva 
diminui a dependência de uma única fonte de recursos, pois a alternância de produtos para a 
comercialização gera vantagens econômicas e acarreta no uso de fatores de produção já existentes 
na propriedade como os equipamentos, capital e mão de obra. As agroindústrias que mais dependem 
de matéria-prima de origem externa são as de embutidos de carne suína, e as de derivados de leite. 
Neste caso, o abastecimento das agroindústrias de embutidos de suínos advém principalmente 
de granjas habilitadas do município, já, no caso das de derivados de leite,  são abastecidas por 
produtores de leite locais, próximos das agroindústrias. 

A matéria-prima para as agroindústrias de panificados são oriundas dos supermercados 
locais e da agricultura familiar. Já os insumos dos produtores de hortifrutigranjeiros são provenientes 
do viveiro de mudas municipal e o adubo dos aviários locais. É importante ressaltar que somente 
cinco dos 21 estabelecimentos estudados produzem sua matéria-prima. 

A mão de obra utilizada nestas agroindústrias é principalmente familiar, somente em seis 
agroindústrias observa-se a mão de obra contratada. Já a origem do capital para implantação 
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das agroindústrias, foram basicamente advindos de recursos próprios, algumas obtiveram 
financiamentos em bancos e cooperativas de crédito e houve uma agroindústria que teve acesso a 
programas governamentais com fundo perdido. 

Como aponta Révillion e Badejo (2011) a informalidade implica no aumento do risco nos 
empreendimentos. Mesmo cientes do risco, os produtores informais afirmaram que preferem 
operar desta forma devido as exigências dos órgãos responsáveis, uma vez que estas exigências 
buscam a padronização da produção, dos serviços e de algumas vantagens de venda. Destacam-
se que mesmo a produção sendo informal ainda ocorre a fidelidade dos clientes, uma vez que, 
confiam na procedência do produto.  

Em linhas gerais pode-se afirmar que oito estabelecimentos operam informalmente, enquanto 
os demais funcionam de forma legalizada (Quadro 5). Destaca-se que das 21 agroindústrias estudadas 
nove fazem parte da COOPERAC (Cooperativa do Grupo de Agroindústrias dos Agricultores 
Familiares de Constantina e Região Ltda). Os membros associados a cooperativa utilizam dos selos 
de certificação Sabor Gaúcho que aufere as agroindústrias o direito de comercialização em feiras 
dentro do estado do Rio Grande do Sul e do selo Vita Colônia que foi criado pela cooperativa 
como uma marca para diferenciar o produto de origem colonial no mercado. 

Os agricultores apontaram que através da COOPERAC conseguiram vender seus produtos 
nas feiras estaduais e em eventos regionais, pois através dos projetos desta cooperativa, acessaram 
recursos do governo federal, para a aquisição de caminhão, caminhonetes e equipamentos. Ainda 
conforme o Quadro 4, nota-se que os estabelecimentos agroalimentares de Constantina-RS 
formalizados e fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), cujo, as agroindústrias de 
embutidos de carne suína e as de derivados de leite estão aptas a comercializarem somente dentro 
deste município. Aborda Prezotto (2013, p. 7) que “os estabelecimentos de produtos de origem 
animal registrados em um SIM só podem vender seus produtos dentro da área geográfica do seu 
município.”
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Quadro 4 – Classificação dos estabelecimentos quanto a situação legal, selos, registros e instrumentos  

de comercialização

Agroindústria Situação 
legal Selo de certificação

Órgão 
responsável pelo 

registro
Instrumento de comercialização

A1 Formal SIM, Sabor Gaúcho e 
Vita Colônia SIM Nota de Produtor Rural

A2 Informal Não Possui Não Possui Nenhum

A3 Formal SIM, Sabor Gaúcho e 
Vita Colônia SIM Nota de Produtor Rural

A4 Informal Não Possui Não Possui Nenhum

A5 Formal SIM, Sabor Gaúcho e 
Vita Colônia SIM Nota de Produtor Rural

A6 Formal SIM, Sabor Gaúcho e 
Vita Colônia SIM Nota Fiscal

A7 Formal SIM, Sabor Gaúcho e 
Vita Colônia SIM

Nota de Produtor Rural

A8 Formal SIM, Sabor Gaúcho e 
Vita Colônia SIM Nota de Produtor Rural

A9 Formal SIM, Sabor Gaúcho e 
Vita Colônia SIM Nota de Produtor Rural

A10 Formal SIM, Sabor Gaúcho e 
Vita Colônia SIM Nota de Produtor Rural

A11 Formal SIM, Sabor Gaúcho e 
Vita Colônia SIM Nota de Produtor Rural

P12 Formal SIM SIM Nota Fiscal

P13 Formal SIM SIM Nota Fiscal

P14 Formal SIM SIM Nota Fiscal

P15 Formal SIM SIM Nota Fiscal

H16  Informal Não Possui Não Possui Nenhum

H17 Informal Não Possui Não Possui Nenhum

H18 Informal Não Possui Não Possui Nenhum

H19 Informal Não Possui Não Possui Nenhum

H20 Informal Não Possui Não Possui Nenhum

H21 Informal Não Possui Não Possui Nenhum

Fonte: Dados da pesquisa.

Como demonstra a Figura 1, a comercialização da maioria das agroindústrias, ocorre em 
feiras livres do município, nos domicílios e para os supermercados locais. Neste sentido as associadas 
a COOPERAC comercializam junto ao SINTRAF que disponibilizou um espaço para que a 
cooperativa tivesse o espaço de comercialização na cidade. Algumas agroindústrias comercializam 
seus produtos no próprio espaço de produção devido à proximidade com o perímetro urbano. 

Nota-se que a comercialização dos produtos de empreendimentos considerados na 
pesquisa, são transacionados principalmente em supermercados e a venda direta nos domicílios. 
No caso da comercialização nos supermercados, vária de acordo com a capacidade ofertada pelas 
agroindústrias, de modo que tem o compromisso de abastecê-los em média de duas a três vezes 
por semana. 
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De acordo com Ferrari (2011) a abertura dos espaços de comercialização dos produtos 
de origem agroindustrial, cujo base familiar, ocorre essencialmente devido as mudanças no 
comportamento dos consumidores, uma vez que, consideram que o modo industrial muitas 
vezes gera desconfiança, de maneira que confiam mais na qualidade dos produtos artesanais que 
transparecem a informações por serem de mercados de proximidade.

Figura 1 - Percentual de comercialização das agroindústrias familiares rurais de Constantina-RS

Fonte: Dados da pesquisa.

Para sintetizar finalmente os elos que compõe a cadeia produtiva de alimentos 
agroindustrializados do município de Constantina-RS (Figura 2), nota-se que existe a presença de 
várias instituições e organizações que de maneira implícita apareceram neste estudo por meio da 
visão dos entrevistados.
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Figura 2- Cadeia produtiva de alimentos agroindustrializados de Constantina-RS

Fonte: Adaptado de Zylbersztajn e Neves (2000).

Aponta-se ainda na Figura 2, o caminho pelo qual a produção dessa cadeia percorre, 
demonstrando que em algumas agroindústrias onde não é produzida parte ou a totalidade de 
matéria-prima, utilizam de matérias-primas e insumos provenientes de granjas dentro do município, 
em seguida acontece a agroindustrialização dentro da propriedade rural, posteriormente a venda 
para o varejo local e finalmente a venda direta ao consumidor final.

Considerações Finais 

Em linhas gerais, a partir da análise notou-se que as agroindústrias familiares do município 
estudado possuem diversidade produtiva, inclusive o manejo dominante é convencional e manual. 
Outro fator observado é que o serviço com mão de obra é predominantemente familiar, ainda 
os recursos utilizados para implantar e manter os estabelecimentos configuram-se como fonte de 
recursos próprios. 

Diante disso, este estudo pode ajudar a compreender a realidade local da área de estudo, 
contribuindo para o melhor entendimento da configuração deste segmento. Uma vez que este 
tema é relevante apesar da carência de subsídios, informações e políticas públicas, as agroindústrias 
familiares mantêm-se realizando suas atividades, pois geram inserção socioeconômica oriunda da 
forma tradicional de produção que além de agregar valor aos produtos, gera renda, e sobretudo 
a permanência das famílias no campo. Justifica-se este estudo pelas peculiaridades exógenas e 
endógenas que abrangem e refletem este mercado de proximidade. Uma vez que a agricultura 
familiar possui um importante papel na sociedade, já que cerca de 70% da produção de alimentos 
é decorrente da agricultura familiar.

 Finalmente ressalta-se que os debates das agroindústrias familiares se inserem em temáticas 
mais gerais sobre a inserção nos mercados da agricultura familiar, um campo essencial e importante 
para a manutenção da segurança alimentar que tem como premissa a responsabilidade de fornecer 
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alimentos para a população de maneira saudável. Ainda verifica-se a relevância das agroindústrias 
como ponto chave para o fomento do desenvolvimento econômico e social do município e região.

Portanto, por ser um estudo de caso, caracterizando uma realidade local os dados não 
podem ser extrapolados para todos os estados, limitando a generalização dos resultados. Dessa 
forma, sugere-se que para estudos futuros a configuração da cadeia produtiva dos alimentos 
agroindustrializados em agroindústrias familiares rurais sejam analisados a nível estadual, ou até 
mesmo global. 
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RESUMO
Este artigo analisa 15 dissertações desenvolvidas em mestrados profissionais em Ensino de História a partir da 
seguinte pergunta: que relações e significados se estabeleceram entre educação patrimonial e ensino de História? 
Construímos um perfil da autoria e identificamos as problemáticas, os objetivos, os referenciais teórico-met-
odológicos e as conclusões expostas nas dissertações. Por fim, questionamos as relações entre ensino de História 
e educação patrimonial e a dimensão pedagógica da investigação. Cotejamos os dados com nossos próprios 
referenciais a respeito de Ensino de História, Educação Patrimonial e formação de professores de História. 
Constatamos a preocupação dos professores/as com a construção de práticas pedagógicas que possibilitem aos 
seus alunos estudar o tema do patrimônio. As concepções teóricas que embasam as dissertações estudadas, no 
que diz respeito ao tema da Educação Patrimonial, continuam sustentadas no tripé conhecer-valorizar-preser-
var, embora operando com um conceito de patrimônio que evidencia a natureza histórica de sua construção. 
Concluímos pela necessidade de aprofundar as relações entre as diversas disciplinas mobilizadas pela questão de 
pesquisa e refletir sobre a coerência entre os conceitos e pressupostos na dimensão propositiva das dissertações.

Palavras-Chave: Ensino de História. Educação Patrimonial. ProfHistória.

ABSTRACT
This article analyzes 15 theses developed in masters programs in History Teaching considering the following 
question: which relations and meanings are established between Heritage Education and History teaching? 
We built a profile of  the authors and identified the research problems, objectives, theoretical background and 
conclusions exposed on each thesis. At last, we questioned the relationship between History teaching, Heritage 
Education and the pedagogical dimension of  the investigation. We collated the data with our own theoretical 
framework regarding History Teaching, Heritage Education and History Teacher’s Education. We noted that 
the teachers are concerned with the construction of  pedagogical practices that allow their students to study 
heritage as a theme. The theoretical background on Heritage Education used in the theses is still based on the 
tripod knowing-valuing-preserving, despite using a concept of  heritage that emphasizes the historical nature of  
its construction. We conclude with the necessity for deeper relations between the many disciplines mobilized by 
our research question and the need to reflect on the coherence between the concepts and assumptions within 
the pedagogical dimension of  the theses.

Keywords: History teaching. Heritage Education. ProfHistória.
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Para delinear uma pesquisa necessária

Neste artigo, apresentamos resultados parciais de um projeto de pesquisa intitulado Ensino 
de História, Patrimônio e Cultura Digital, em desenvolvimento na Faced/UFRGS no período de 2018-
2020. Para este artigo em específico, dirigimos o foco para dissertações defendidas no Programa 
de Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória) que tivessem se concentrado em 
educação patrimonial e ensino de História. Optamos por trabalhar apenas com as dissertações desse 
programa por duas razões: primeiro, pela conexão direta que poderíamos encontrar entre Educação 
Patrimonial e Ensino de História e, em segundo lugar, pela necessidade de refletir sobre a produção 
acumulada desde a primeira turma (ingresso em 2014), a fim de contribuir para o aperfeiçoamento 
da pesquisa em ensino de História. A busca pelas dissertações realizou-se no portal Educapes, 
utilizando as palavras-chave “ensino de história”, “patrimônio” e “educação patrimonial”, durante 
os meses de novembro e dezembro de 2017. Do total de 103 dissertações encontradas, 15 foram 
selecionadas para análise, por conterem no título ou no resumo alguma relação entre ensino de 
História e educação patrimonial. Foram excluídas aquelas que, embora tratassem de algum bem 
patrimonial, não tinham a educação patrimonial como foco de reflexão.

Nossas perguntas centrais foram: que relações e significados se estabeleceram entre 
educação patrimonial e ensino de História? Como se desenvolveram as pesquisas a partir da relação 
entre teoria e prática? Para isso, construímos um perfil dos autores (indicando instituição, sexo e 
temática) e identificamos as problemáticas, os objetivos, os referenciais teórico-metodológicos e as 
conclusões expostas nas dissertações. Por fim, questionamos as relações (implícitas ou explícitas) 
entre ensino de História e educação patrimonial e a dimensão pedagógica da investigação, nomeada 
no regimento do programa em rede de Mestrados Profissionais em Ensino de História como 
“parte propositiva” (UFRJ, s.d., p. 5) e frequentemente identificado como “produto”.

O programa em rede de Mestrados Profissionais em Ensino de História, fonte das 
dissertações ora em análise, é liderado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem por 
objetivo principal “dar qualificação certificada para o exercício da profissão, contribuindo para 
a melhoria da qualidade do ensino”. Segundo a descrição em sua página oficial na Internet, o 
ProfHistória é uma ação de formação contínua que incentiva a reflexão sobre os “diferentes usos da 
informação de natureza histórica presentes contemporaneamente na sociedade. Esse professor [o 
de História] precisará responder aos desafios educacionais do Brasil contemporâneo, considerando 
princípios fundamentais da construção da educação histórica”.

Tal descrição permite inferir que temas como educação patrimonial, consciência histórica, 
história pública e didática da História são protagonistas em potencial das pesquisas defendidas 
no Programa. Concretamente, uma das três linhas de pesquisa chama-se “Saberes Históricos em 
Diferentes Espaços de Memória”, em cuja ementa não aparece a expressão educação patrimonial, 
mas repete-se a preocupação com os usos do passado. Além disso, a Rede oferece a disciplina 
optativa Educação Patrimonial e Ensino de História (PRH09), com uma ementa que coloca acento 
nos museus e no patrimônio cultural: 

O ensino de História e o campo do Patrimônio Cultural material e imaterial. Ex-
ploração das conexões entre as instituições de memória e os campos da cultura, 
do mercado, da ciência e da educação. A partir de estudos de caso e de levanta-
mentos gerais sobre a situação dos museus brasileiros, são examinadas as novas 



283

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO /  NDIHR NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR 

concepções de ensino de História nos museus trazidas pela discussão contempo-
rânea sobre patrimônio, memória, identidade cultural e educação.

Marieta de Moraes Ferreira, que coordenou a criação do ProfHistória, descreveu algumas 
das premissas que orientaram a formulação do projeto do mestrado profissional em rede. Segundo 
ela, era necessário “[...] superar os distanciamentos entre o ensino escolar de História e as inovações 
trazidas pelas pesquisas dos Programas de Pós-Graduação” (FERREIRA, 2016, p. 39), o que se 
alcançaria pelo foco em teoria e historiografia, nas disciplinas do programa. Na parte inicial de seu 
artigo, a autora constata que a dicotomia entre teoria e prática e entre ensino e pesquisa é um dos 
problemas recorrentes na formação inicial e contínua de professores de História. A proposta para 
a solução desse conflito é enfatizar um desses lados, desde que “[...] todas as temáticas abordadas 
[...] [estejam] relacionadas com a sua prática na sala de aula” (FERREIRA, 2018, p. 40).

Contextualizados os objetivos do ProfHistória e sua conexão com as questões centrais do 
artigo, apresentamos em linhas gerais alguns dos resultados iniciais referentes às 15 dissertações 
selecionadas e analisadas a partir de leitura orientada pelas questões da pesquisa, seguida do 
fichamento em que se destacaram os seguintes tópicos: tema, objetivos, problemática, referencial 
teórico-metodológico, conclusões e a dimensão propositiva da pesquisa. Para finalizar, cotejamos 
os dados com referenciais teóricos a respeito de Ensino de História, Educação Patrimonial e 
formação de professores de História . Em nossa atuação, tanto na pesquisa quanto na docência, 
buscamos pensar e fazer educação patrimonial como interpretação e problematização de escolhas, 
silenciamentos, usos e abusos da memória e da própria noção de patrimônio.

O que anuncia o conjunto das dissertações sobre práticas de ensino de História 
e educação patrimonial?

Com esses pressupostos, procuramos nos aproximar do conjunto de dissertações 
selecionadas, sem a pretensão de fazer um estudo exaustivo, mas de refletir sobre essas produções 
para contribuir para um tema que se aproxima cada vez mais das pesquisas no campo do ensino de 
História: a Educação Patrimonial.

Inicialmente, ao nos perguntarmos sobre os autores, a localização geográfica dos Núcleos 
e as ênfases em torno da educação patrimonial, encontramos 09 mulheres entre 15 autores. Em 
relação à localização, como visto no Quadro 1, predomina a região Sudeste, notadamente a cidade 
do Rio de Janeiro ou municípios próximos, como Niterói e São Gonçalo. As demais pertencem ao 
estado do Rio Grande do Sul ou ao Tocantins. Assim, apesar do predomínio da região Sudeste ser 
constante nas revisões de literatura sobre Ensino de História (CAIMI, 2001; MESQUITA, 2008), é 
preciso atentar para a especificidade do Rio de Janeiro como sede do Programa. Além disso, pode-
se inferir que a oferta da disciplina eletiva de Educação Patrimonial tenha estimulado a opção por 
esse tema, o que é corroborado na Introdução ou nos agradecimentos de alguns trabalhos.
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Quadro 1 - Distribuição da produção total em patrimônio por instituições

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 4
Universidade Federal do Rio de Janeiro 3
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 2
Universidade Federal Fluminense 2
Universidade Federal de Santa Maria 1
Universidade Federal do Tocantins 1

Fonte: Elaboração das autoras a partir dos dados de pesquisa.

Em relação ao patrimônio investigado, observa-se que as dissertações exploram mais o 
patrimônio dito material, notadamente acervos de museus e arquivos, monumentos, espaços das 
cidades e objetos escolares. A classificação exposta no Quadro 2 é flexível, pois vários trabalhos 
poderiam se encaixar em pelo menos dois desses temas, ou em outros. Patrimônio material e 
museus, por exemplo, estão imbricados em várias dissertações. Mesmo assim, destaca-se a ausência 
de pesquisas dedicadas especificamente ao patrimônio imaterial, como saberes, formas de expressão, 
celebrações e lugares.

Quadro 2 - Distribuição da produção total em subtemas.

Patrimônio material 3
Patrimônio escolar 2
Relações étnico-raciais 2
Patrimônio industrial 1
Patrimônio e cidade ou história local 2
Produção discente em museus 1
Patrimônio indígena 1
Memórias 1
Arquivos 1

Fonte: Elaboração das autoras a partir dos dados de pesquisa.

A partir desses temas, autoras e autores levantaram uma série de problemáticas de 
pesquisa e/ou de intervenção didática, que classificamos baseadas na forma como redigiram suas 
perguntas centrais: a) usos do patrimônio como ferramenta para ensinar História, b) incentivo 
ao pensar historicamente ou a conhecer o passado, c) sensibilização para a importância de um 
dado patrimônio, d) contribuição para a formação cidadã ou identitária. A forma de exposição 
das problemáticas variou de dissertação para dissertação. Em alguns casos, foi possível encontrá-
la logo na Introdução. Em outros, diversas formulações estavam disponíveis ao longo de todo o 
texto. No Quadro 3, reproduzimos alguns excertos que justificam e, ao mesmo tempo, demonstram 
a necessária flexibilidade de tal classificação.
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Quadro 3: problemáticas

Problemática Frequência Exemplos

Patrimônio como ferramenta 
para ensinar História 06

“[...] compreender de que forma diferentes espaços 
podem ser utilizados como recursos para dinamizar 
o ensino de História na sala de aula a partir da Edu-
cação Patrimonial.” (BEZERRA, 2016, p. 15)
“É possível utilizar arquivos públicos no processo 
de ensino e aprendizagem? Mais especificamente, o 
ensino da disciplina História.” (PEREIRA, Railane 
2016, p. 2)

“Como ensinar determinadas noções próprias ao co-
nhecimento histórico articulando diferentes espaços 
de educação patrimonial ao ambiente escolar [...]”. 
(QUADROS, 2016, p.10)

“[...] quais as possibilidades de ensinar e aprender 
história nos anos finais do ensino fundamental inves-
tigando o processo de patrimonialização do espaço 
escolar [...]” (PEREIRA, 2016, p.13)

“De que forma o Valongo, enquanto lugar de me-
mória do tráfico atlântico e potencial patrimônio da 
humanidade, pode contribuir para o ensino de His-
tória?” (FIGURELLO, 2016, p.15)

“[...] investigar as potencialidades inseridas em uma 
escola que exibe e valoriza a história de uma ances-
tral ocupação tupinambá evidenciada pelas escava-
ções arqueológicas.” (RAMOS, 2016, p. 75)

Pensar historicamente ou co-
nhecer o passado 04

“[...] de que forma esta estratégia pode ser eficaz na 
construção de um pensamento histórico que permita 
a superação de uma compreensão de mundo que 
não leve em conta, em toda sua extensão, o papel 
do tempo – passado e futuro – na vida presente?” 
(COSTA, 2016, p. 12)

Questiona a ausência de conhecimento sobre o pas-
sado dos jovens do Ensino Médio e sua necessidade 
para orientação no tempo, bem como a invisibilida-
de da memória dos pracinhas na história do Brasil. 
(BARBOSA, 2016, p. 10 e ss.)

“Como esse adolescente percebe, entende, visualiza, 
olha para a representação que o Museu da República 
oferece sobre o Império? E ainda, de que forma os 
objetos que estão no museu e pertenceram a essa 
temporalidade podem servir pra elucidar esse século 
XIX? E de que maneira esses mesmos objetos são 
percebidos como objetos que se relacionam com 
o hoje e se relacionaram com o seu tempo?” (RO-
BALINHO, 2016, p. 56)

Há diversos pressupostos, tais como a necessidade 
de alteridade ao se tratar história local e que patri-
mônio deve existir em diálogo com a historiografia. 
(GOMES, 2016, p. 10 e ss.)
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Sensibilizar estudantes, docen-
tes ou público em geral para 
valorizar um determinado bem 
patrimonial

03

Como a educação em Cabo Frio destaca a “[...] pre-
servação da memória e do patrimônio cultural em 
Cabo Frio? [...] Por que os docentes [...] não traba-
lham com história local e com Educação Patrimonial 
[...]? Que importância terá a Educação Patrimonial 
em sua prática docente?” (SILVA Jr., 2016, p.13).

“[...] contribuir para a valorização da História de toda 
a cidade, estabelecendo diferenças e semelhanças 
com processos ocorridos em outras usinas, inclusive 
de outros estados do Brasil”. (FERREIRA, 2016, 
p.11)

“[...] quais são as representações que os museus fa-
zem dessas histórias e culturas e como elas são rein-
terpretadas pelos jovens visitantes de museus. Quais 
são os aspectos valorizados nestas exposições? Qual 
o espaço que as religiões de matriz africana ocupam 
nestas instituições? Quais são as representações que 
os alunos de escolas públicas do Rio de Janeiro fa-
zem destas religiosidades quando em contato direto 
com tais objetos?” (BARCELOS FERREIRA, 2016, 
p.13)

Contribuir para a formação ci-
dadã ou identitária 02

“a visita dos estudantes aos Museus Histórico Nacio-
nal e da Maré, com diferentes concepções museais, 
pode contribuir para tornar significativo o ensino 
de história, ampliando a visão e a compreensão dos 
estudantes para os temas do patrimônio e por conse-
quência da cidadania” (SANCHO, 2016, p. 21-22).

“Em que medida a valorização do Patrimônio Histó-
rico e cultural, assim como a História do município 
de Tupanciretã, podem contribuir para a formação 
de uma identidade coletiva positiva?” (PERES, 2016, 
p. 16)

Fonte: Elaboração das autoras a partir dos dados de pesquisa.

Não é possível enquadrar as dissertações em uma classificação única apenas considerando 
a formulação de sua problemática. Entretanto, a forma como cada autor redige a pergunta central 
indica, parcialmente, sua compreensão sobre ensinar História com bens patrimoniais. Além disso, a 
problemática costuma ser o fio condutor que conduz o desenvolvimento teórico-metodológico da 
pesquisa, a discussão dos dados e as análises finais.

Percebemos que a categoria que mais aparece nas problemáticas dos trabalhos é o 
patrimônio como ferramenta para ensinar História. Historicamente, o patrimônio foi constituído 
como inseparável de sua dimensão pedagógica, visto como a materialidade de valores e ideais 
que poderiam cimentar a ideia de nação (CHAGAS, 2009). Portanto, na escola ou fora dela, o 
patrimônio foi abordado como um meio para preservar, valorizar e difundir determinados bens 
escolhidos como representantes do que a nação tinha de melhor. Considerar seu uso no ensino 
de História como ferramenta seria, então, o mesmo que pensá-lo como documento/monumento 
(LE GOFF, 1996)? Certamente não, pois não cabe ao ensino de História valorizar memórias, mas 
debatê-las, descortinando processos de seleção, atribuição de valores e silenciamentos.

Conforme o já citado regimento do ProfHistória, cada mestrando, ao final do curso, deve 
apresentar um trabalho final de conclusão que pode ter variados formatos, desde que mantenha 
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duas características essenciais: a existência de uma dimensão propositiva (que pode se manifestar 
em forma de um produto aplicável em situações de ensino e aprendizagem em aulas de História) 
e a realização de uma reflexão teórico-metodológica. Nesse sentido, o trabalho de conclusão de 
curso pode ser um documentário, um guia para saída a campo, um livro paradidático, uma página 
na Internet, entre outros objetos, mas sempre deve incluir uma escrita reflexiva que dialogue com 
os referenciais da área.

Algumas das dissertações que analisamos apresentam essas duas dimensões em separado, 
ou seja, são compostas por uma primeira parte em que se apresentam os questionamentos e as 
hipóteses do trabalho, discutindo-os a partir do referencial teórico e explicitam, de maneira mais 
ou menos completa, o processo de construção do produto. Este é apresentado em separado, após 
a lista de referências. Em outros casos, há o texto da dissertação em que a dimensão propositiva, 
esteja ou não na forma de um produto aplicável, é parte do texto da pesquisa e não um anexo. 
Aproximar a problemática da dimensão propositiva é o próximo passo dessa análise, questionando, 
mais diretamente, as concepções de ensino de História e de Educação Patrimonial que se expressam 
nessas produções: haveria alguma relação entre abordar o patrimônio como instrumento do ensino 
de História e as dimensões propositivas de suas dissertações? Em outras palavras, a produção 
pedagógica (produto) das dissertações que se encontram no primeiro grupo exposto no Quadro 
3 é, necessariamente, de caráter transmissivo e informativo? E as dissertações do segundo grupo 
– que se propõem discutir o pensar historicamente – construíram “produtos” de caráter dialógico 
ou interativo? Em que medida os materiais produzidos no terceiro grupo potencializam as 
sensibilidades em relação ao patrimônio cultural? No último grupo, o tipo de “produto” fornece 
pistas da dimensão cidadã ou identitária?

Quadro 4: tipos de produto e problemáticas adotadas.

Classificação da problemática Dimensão propositiva/pedagógica/Produto

Patrimônio como ferramenta para ensinar História

Sequência de atividades de apreciação do patri-
mônio centralizadas nas explicações do professor 
(BEZERRA, 2016)
Guia que pode ser aplicado em arquivos históricos 
para qualquer série (PEREIRA, Railane, 2016)
Caixa Pedagógica com documentos do patrimônio 
escolar (QUADROS, 2016)
Vídeo sobre o Valongo (FIGURELLO, 2016)
Sequências didáticas (RAMOS, 2016)
Projeto de exposição com as reflexões desencadea-
das nas aulas de História (PEREIRA, 2016)
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Pensar historicamente ou conhecer o passado

Conjunto de atividades informativas disposta em 
um roteiro (COSTA, 2016)
Sequência didática em que os estudantes precisam 
coletar informações e (re)apresentá-las em diferen-
tes linguagens (BARBOSA, 2016)
Aplicativo de celular que ajuda a explorar e ques-
tionar uma exposição museal (ROBALINHO, 
2016)
Oficina em que os estudantes recebem informa-
ções e produzem uma pintura (GOMES, 2016)

Sensibilizar estudantes, docentes ou público em 
geral para valorizar um determinado bem patrimo-
nial

Roteiro para saída a campo (SILVA Jr., 2016)
Oficinas em torno do tema Terra e Trabalho 
(FERREIRA, 2016)
Caderno com textos e questionamentos sobre ob-
jetos de diferentes matrizes religiosas presentes em 
três museus (Barcelos FERREIRA, 2016)

Contribuir para a formação cidadã ou identitária

Exposição no Museu da Maré criada pelos estu-
dantes com o professor (SANCHO, 2016)
Material de divulgação do patrimônio do municí-
pio (PERES, 2016)

Fonte: Elaboração das autoras a partir dos dados de pesquisa.

O quadro permite inferir que, mesmo com diferenças na redação das problemáticas, os 
“produtos” apresentados nas dissertações são, predominantemente, guias, roteiros ou sequências 
didáticas, construídos – majoritariamente – para que os estudantes reconheçam e se apropriem 
desse patrimônio e, em menor medida, questionem seu processo de patrimonialização e reflitam 
ou criem outras propostas. Nas descrições desses materiais (quando presentes nas dissertações), 
percebe-se que as atividades dividem-se entre momentos de exposição sobre o bem cultural em 
questão, cotejamento com outros tipos de documentos, discussões, leituras de textos informativos 
e exercícios de recuperação de informações. 

Observando as atividades desenvolvidas com os alunos no âmbito dessas dissertações, 
percebe-se que são menos frequentes as que permitem construir conceitos, questionar e 
contextualizar a constituição de cada bem cultural, ou pensar em distintas possibilidades de 
patrimonialização. Parece forte o pressuposto de que basta o contato com os bens patrimoniais para 
que espírito crítico, pensamento histórico e cidadania se desenvolvam. Dessa forma, a dissertação 
não pode ser definida apenas pelo “produto”, mas pela conexão entre questões que surgem da vida 
profissional docente, as discussões teóricas pertinentes e as escolhas metodológicas (que podem ou 
não resultar na sistematização de um material didático).

Assim, apesar de as problemáticas estabelecerem vínculos diversos entre patrimônio 
e ensino de História, predomina o entendimento do patrimônio como uma ferramenta para 
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conhecer, valorizar e preservar o passado. É possível que esse deslizamento entre problemáticas 
e “produtos” tenha relação com os referenciais teórico-metodológicos escolhidos pelos autores 
e autoras, visto que a obra referenciada em 12 das 15 dissertações é o Guia Básico de Educação 
Patrimonial, lançado pelo IPHAN em 1996, e que contribuiu para afirmar a conexão direta entre 
o conhecer, o preservar e o valorizar. O Guia tem sua importância como um material que, na 
década de 1990, constituiu-se no principal documento orientador de atividades educativas com o 
patrimônio cultural, em diversos contextos e regiões do país. Desde lá, a educação patrimonial foi 
ressignificada e, hoje, mesmo com a ampliação das discussões e pesquisas, é recorrente (inclusive 
no meio acadêmico) abordar a educação patrimonial atrelada às concepções da tríade “conhecer - 
preservar - valorizar”.

Para melhor explorar essa conclusão, dedicamos um olhar para a forma como os autores 
exploraram, em cada dissertação, o referencial teórico sobre ensino de História e a educação 
patrimonial. Notamos que, para construir as justificativas derivadas das problemáticas, eles utilizaram, 
principalmente, referenciais da historiografia e teoria da História, da educação patrimonial e, em 
menor medida, do ensino de História. O quadro 4 sintetiza esse entendimento.

Quadro 4 - Autores mais citados nas dissertações sobre, ensino de História, Educação Patrimonial e  

teoria da História.

Autoria Número de dissertações em que é 
citada

Ensino de História
Circe Bittencourt 9
Flávia Caimi 7
Maria Auxiliadora Schmidt 5
Ana Maria Monteiro 5
Martha Abreu 4

Educação Patrimonial 
Maria de Lourdes Parreiras Horta 12
Mario Chagas 8
Ulpiano de Meneses 8
Francisco Régis Lopes Ramos 8
Néstor García Canclini 7
Márcia Chuva 5
José Reginaldo Gonçalves 5
Evelina Grunberg 4
Carmem Zeli de Vargas Gil 4

Teoria da História
Michael Pollak 9
François Hartog 8
Jacques Le Goff 8
Pierre Nora 7
David Lowenthal 5
Andreas Huyssen 3
Jörn Rüsen 3

Fonte: Elaboração das autoras a partir dos dados de pesquisa.

Nota-se que a Educação Patrimonial é abordada com maior diversidade de pertencimentos 
teóricos e regionais, com nove autores mencionados em três ou mais dissertações, todos brasileiros, 
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à exceção de Néstor García Canclini. Em seguida, está a Teoria da História, com sete diferentes 
autores: todos homens e europeus, dividindo-se entre escolas francesas e alemãs. Por último, há 
cinco autoras, todas mulheres e brasileiras e conectadas com o eixo Rio–São Paulo e da área de 
Ensino de História.

É intrigante notar que os autores das dissertações citam, ao lado do Guia Básico de Educação 
Patrimonial, Francisco Régis Lopes Ramos, assim como Mário Chagas que, em teoria, tensionam a 
valorização das memórias expressa na tríade conhecer-valorizar-preservar como fundamento para 
as práticas de Educação Patrimonial. Francisco Regis Lopes Ramos (2010, p. 399) bem lembra a 
importância de problematizar os desprezos, reverências e irreverências da memória que deixa de 
ser defendida para ser debatida: “não mais a recordação comum, mas uma tensão sobre o que 
fazer com o passado; ou, ainda, a angústia em torno do que o passado pode fazer para ausentar o 
presente”. As palavras de Mário Chagas (2004, p.144) são também inspiradoras quando anuncia 
que:

(...) interessa pensar a educação como alguma coisa que não se faz sem se ter em 
conta um determinado patrimônio cultural e determinados aspectos da memória 
social, para além da educação patrimonial, interessa compreender a educação 
como prática social aberta à criação e ao novo, à eclosão de valores que nos ha-
bilite para a alegria e a emoção de lidar com as diferenças.

Trata-se de pensar a educação patrimonial como ações que criem “novas sendas de sentido” 
(ESCOLANO, 2017, p.279), colocando sob suspeita as escolhas consagradas historicamente; ações 
de interpretação que permitam a reflexão sobre a historicidade das manifestações culturais e suas 
relações entre os sujeitos e os objetos. Nesses pressupostos, a educação patrimonial é diálogo entre 
a emergência de questões do presente e do passado.

As dissertações apresentam resumos históricos de como o conceito de patrimônio 
estabeleceu-se nas sociedades ocidentais após a Revolução Francesa. Contudo, contribuições tais 
como a de Néstor García Canclini, que fazem outras formas de conceituar patrimônio cultural a 
partir dos saberes populares em uma abordagem não eurocêntrica, não são consideradas com a 
mesma força para pensar o conceito de patrimônio para além da herança europeia. 

Os autores das dissertações recorrem a referências sobre memória e teoria da História para 
justificar uma premissa: a de que os jovens de hoje não se interessam pela História (ou pelo passado) 
e, com isso, perdem a capacidade de raciocínio crítico, a possibilidade de construir identidades e 
de atuar como cidadãos. Para justificar esse diagnóstico, recorrem ao conceito de “presentismo” 
tomado de Hartog, por vezes cotejado a reflexões de Koselleck ou de Jörn Rüsen. A conexão com 
a memória se dá por meio de Pollak, Huyssen, Le Goff  ou Pierre Nora, referências para noções de 
que a memória é construída a partir do tempo presente e que se relaciona com significados atuais 
e projetos de futuro, além da conexão com construção de identidades. É também relevante, nos 
casos de Hartog e de Huyssen, a recorrência aos “usos do passado”, derivando disso a preocupação 
de que os jovens estejam atentos às manipulações.

Essas ideias são importantes, mas os conceitos explorados por esses autores possuem 
outras implicações interessantes para o ensino de História. Em Andreas Huyssen, por exemplo, é 
relevante tensionar entendimentos unilineares sobre o dito boom da memória nos últimos quarenta 
anos. Seus argumentos podem ser mobilizados para o pensar historicamente em que a tomada 
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de posição e a projeção de outras temporalidades torna-se fundamental (HUYSSEN, 2000). 
Movimento semelhante nota-se com o uso do conceito de “lugares de memória” de Pierre Nora, 
nem sempre observando o contexto em que foi elaborado – a “era de comemoração” em que 
estava mergulhada a França dos anos 80 – e as próprias revisões do conceito entre a publicação 
do primeiro e do último tomo da obra (1984 e 1992). Como pensar, no Brasil, lugares em que a 
memória nacional estaria monumentalizada? Os tensionamentos poderiam advir também do já 
mencionado Néstor García Canclini (1994), que, em seus estudos, discute a construção imaginária 
do nacional, a seletividade das memórias e a legitimidade de narrativas subalternas na construção 
dos patrimônios culturais. 

Quanto às autoras do ensino de História, os escritos de Bittencourt e Caimi são fundamento 
para contextualizar a trajetória do Ensino de História no Brasil e tratar dos seus vínculos com 
a formação identitária e da cidadania, além da crítica às formas verbalistas, eurocêntricas e 
desinteressantes. Ana Maria Monteiro é mobilizada nos trabalhos que extrapolam a visão utilitarista 
sobre o patrimônio e buscam estabelecer relações com o dito saber histórico escolar. Assim, o 
ensino de História é tratado, predominantemente, como um objeto de estudo, e pouco se reflete 
sobre o campo de conhecimento dentro do qual navegam as próprias dissertações, o que dificulta 
a própria construção das considerações finais, impossibilitando o cotejamento com produções 
semelhantes.

Como visto, a aposta no enriquecimento do referencial da teoria e metodologia da História 
como antídoto para a dicotomia entre teoria e prática parece não ser suficiente na presente análise. 
É necessário tramar os referenciais da História, da educação, da museologia e do ensino de 
História (entre outros) a partir das exigências das problemáticas das dissertações, sem pensar numa 
hierarquização de referenciais que, por si, poderiam dar conta da dimensão pedagógica dessas 
pesquisas.

Nesse sentido, ao considerar que o ensino de História é um campo que se alimenta de 
concepções teórico-metodológicas de diversas outras disciplinas, que implicações tem essa 
proposição para a pesquisa em Educação Patrimonial e em ensino de História? A abordagem do 
patrimônio como vestígio do passado a ser inquirido pode se sustentar na teoria e metodologia da 
História, em formulações tais como as de Le Goff  (1996) ou de Certeau (1982). Com a Educação, 
podemos buscar referenciais que nos permitem construir estratégias de interpelação dos estudantes 
com o patrimônio, pois a aprendizagem é uma atividade conjunta, se constrói na interação com as 
pessoas e o mundo em relações colaborativas segundo os estudos de Vygotsky (2010) ou de Bakhtin 
(VOLOCHINOV; BAKHTIN, 2011), por exemplo. Os conceitos da Museologia nos possibilitam 
ampliar a abordagem na perspectiva da relação patrimonial, ou seja, compreender que o elemento 
estruturante da educação patrimonial é a relação que se estabelece entre o sujeito, o patrimônio e o 
espaço onde está situado o bem. Interessa, portanto, a leitura que o sujeito faz do bem, assim como 
a influência do local onde o objeto está disponível ao olhar do sujeito (VARGAS, 2012).

O que anuncia o conjunto das dissertações sobre teoria e metodologia de 
pesquisa em ensino de História?

Há diversas possibilidades de análise dessas dissertações como pesquisas no campo do 
ensino de História. Aqui, nos dedicamos a um aspecto em particular: que relação entre teoria e 
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prática e entre ensino e pesquisa é abordada nas dissertações? Assim, pretendemos refletir sobre 
a forma de construir investigação prática e da prática (ZAVALA; SCOTTI, 2005) no ensino de 
História.

Escolhemos explorar esse aspecto pela definição do percurso metodológico adotado em 
cada pesquisa. O trabalho de Quadros (2016) é um dos mais explícitos em relação às escolhas 
teórico-metodológicas, identificando-se como trabalho de pesquisa etnográfica qualitativa e 
justificando essa nomenclatura.

Trata-se de uma abordagem etnográfica qualitativa onde a professora é obser-
vadora e ao mesmo tempo objeto de pesquisa. A oficina é composta de cinco 
etapas cuja aplicação e desenvolvimento foram fotografadas, gravadas e, poste-
riormente, transcritas para compor este trabalho. Deste modo, buscou-se utilizar 
todos os recursos possíveis para captar e registrar as diferentes reações dos/as 
estudantes e da professora durante as quatro semanas necessárias para desenvol-
ver a atividade de ensino proposta. [...] A opção por uma pesquisa utilizando o 
método etnográfico, mesmo que sem a aplicação de todas as técnicas pertinentes 
a esta metodologia utilizada pelos estudos antropológicos, revelou-se um cami-
nho desafiador e ao mesmo tempo enriquecedor.” (QUADROS, 2016, p. 11).

Nenhuma outra dissertação fez a opção de nomear seu percurso metodológico e de justificá-
lo com base em referenciais de metodologia de pesquisa ou estudos sobre as técnicas e métodos 
utilizados. Entretanto, alguns descreveram com detalhes suas opções. Pereira (2016), ao criar um 
tópico de análise: Avaliando noções e conceitos adquiridos pelos estudantes do Ensino Fundamental, diferencia 
os percursos de análise dos percursos didático-pedagógicos e dilui no texto as discussões teórico-
metodológicas que orientam seu estudo. Em suas palavras:

para avaliar o potencial do projeto expográfico na disciplina História foram ado-
tados dois procedimentos. O primeiro procurou aferir o conhecimento adquirido 
pelos alunos e as alunas envolvidos na pesquisa a partir de instrumento escrito in-
dividual, realizado no final do bimestre letivo (Apêndice H, p. 158-160). Também 
foram utilizadas as anotações que o professor realizou durante o processo de in-
vestigação no decorrer do primeiro quarto do ano letivo de 2016. A seguir serão 
analisadas algumas das respostas dos estudantes no enfrentamento de questões 
que discutiam os objetos de análise da história, a noção de fonte histórica, a 
narrativa como mediação entre passado e o conhecimento histórico e a noção de 
patrimônio cultural e seus desdobramentos como possibilidade para a educação 
histórica. (PEREIRA, 2006, p. 107).

Destaque-se que sua preocupação é justamente com a produção de conhecimento por parte 
dos estudantes. Costa (2016) explica que realizou análises das propostas educativas e de formação 
de professores do Museu Histórico Nacional e do Instituto dos Pretos Novos/Circuito Histórico 
e Arqueológico da Herança Africana e que fez entrevistas com professores de História de escolas 
públicas e particulares do Rio de Janeiro que visitaram esses dois espaços. Não há roteiros, nem 
são expostos os critérios que guiaram as entrevistas. Para além disso, são mencionadas conversas 
informais com docentes e funcionários dos locais. Também são mobilizadas informações sobre 
atividades que teriam sido observadas, mas tampouco se sabe como, quando e por que tais 
observações aconteceram.

Outra dissertação que apresenta os percursos de obtenção e análise de dados com riqueza 
de detalhes foi Robalinho (2016). A autora realizou estudos individuais no Museu, selecionando 
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e analisando alguns objetos. Depois, fez atividades em sala de aula a partir desses estudos e, por 
fim, elaborou um aplicativo de celular. A visita ao Museu, com os jovens, resultou numa série de 
produções (relatórios, descrição de objetos, elaboração e aplicação de questionários e debates). 
Ela explica a elaboração e uso das fichas, bem como a seleção dos objetos, mas não apresenta 
contextualização do grupo. Apesar de esse percurso metodológico não ter relação direta com o 
produto apresentado, demonstra o interesse em ouvir os estudantes e produzir conhecimentos 
com eles.

Sancho (2016) também apresenta com detalhes, no capítulo 1, a metodologia da experiência, 
não necessariamente da pesquisa.

Optamos por utilizar um dos três tempos semanais destinados às aulas de his-
tória para desenvolver a experiência, que ocorreu durante todo o ano letivo de 
2015. É preciso destacar que construímos pontes e passarelas, onde foi possível 
realizar idas e vindas, entre as aulas relacionadas ao cumprimento do currículo 
formal para o ensino de história e a experiência de se construir uma exposição 
autoral, coletiva e solidária sobre a cidadania. (SANCHO, 2016, p. 22).

Esse autor procurou conduzir as escolhas em diálogo aberto com os estudantes, sem 
perder de vista seus objetivos. Visitou o Museu Histórico Nacional e o da Maré com os alunos e 
construiu o que chamou de oficinas de criação (SANCHO, 2016, p. 23), em que os alunos produziram 
os materiais destinados à exposição no Museu da Maré. Tudo foi registrado em um caderno de 
memórias e em uma comunidade do Facebook. No ano anterior, o professor já havia realizado 
uma sondagem com a turma (então no 8º ano) para conhecer suas perspectivas sobre museus. 
A íntegra do questionário foi colocada em Apêndice. As características da escola e da turma são 
expostas, e houve preocupação em solicitar aos responsáveis a autorização para o uso de imagens 
e a participação na pesquisa. Essa dissertação ultrapassa a relação instrumental entre patrimônio e 
ensino de História, e seu texto preocupa-se eminentemente em descrever o processo, não havendo 
espaço para análises críticas referentes às produções.

Em BEZERRA (2016), a diferenciação entre metodologia de pesquisa e metodologia de 
ensino não está evidente.

Assim sendo, um estudo de campo foi realizado com os educandos da 1° série 
do ensino médio da Escola SESI de Araguaína – TO, nesse sentido os alunos 
também foram fontes e sujeitos da pesquisa. As aulas foram propostas a partir 
das fases da metodologia da educação patrimonial (observação, registros, explo-
ração e apropriação) levando em consideração o Patrimônio Cultural e os lugares 
significativos encontrados dentro do espaço do Mercado Municipal. Além disso, 
trabalhamos também com a documentação da própria Escola (BEZERRA, 2016, 
p. 15). 

Embora o autor afirme que a metodologia de pesquisa é a metodologia do Guia Básico de 
Educação Patrimonial em combinação com orientações disponibilizadas por Circe Bittencourt, ele 
inclui análise de planejamento de aulas, realização de inventários e de ações educativas e aplicação de 
questionários antes e após as atividades com estudantes do 1º ano do Ensino Médio (BEZERRA, 
2016, p. 17). Portanto, apesar de haver realizado um percurso investigativo que ultrapassa a 
produção de atividades, quando usa o termo “pesquisa”, refere-se apenas ao processo pedagógico 
desenvolvido com os estudantes e não à sua dissertação.
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Na dissertação de Railane Pereira, parece haver um movimento semelhante ao de Bezerra, 
pois ela explicita a metodologia de ensino utilizada para produzir a atividade, mas não a metodologia 
da pesquisa. A principal orientação foi os quatro passos do Guia Básico de Educação Patrimonial. 
Porém, em momentos separados da discussão metodológica, a autora relata que utilizou um 
questionário online para saber sobre o uso de arquivos por parte de outros professores de História 
e mais dois questionários para sondagem de informações sobre o Arquivo Nacional, que foram 
respondidos por responsáveis na instituição. Ela realizou, ainda, um levantamento em sites de 
arquivos de outros países para comparar com as iniciativas do brasileiro. Porém, a metodologia 
norteadora da produção e análise desses questionários não consta na dissertação.

Já Figurello (2016) estabelece que não houve intenção de construir análises, pois todo o 
referencial teórico-metodológico foi dirigido para a construção das atividades. Isso possibilita ao 
leitor a percepção dos recursos utilizados para construir o aparato da pesquisa, mas dificulta o 
entendimento do processo de análise e a confrontação de seus resultados.

Para abordarmos a questão da construção das memórias na produção do vídeo, 
foi utilizada a Metodologia da História Oral na realização de entrevistas, tendo 
sido selecionados dois moradores e dois pesquisadores (um historiador e um an-
tropólogo). Portanto, este trabalho não se propõe uma análise minuciosa, um es-
tudo especificamente voltado para o resultado das entrevistas, com um problema 
a ser solucionado por elas, como geralmente acontece em trabalhos que utilizam 
a metodologia da História Oral. 

[…] embora tenhamos nos amparado nas técnicas que a metodologia da História 
Oral utiliza, cada entrevistado nos concedeu apenas uma entrevista, o que foi 
suficiente para o documentário, mas não para uma pesquisa que tenha como foco 
o uso desta metodologia. (FIGURELLO, 2016, p. 15 e 44)

Outros autores expõem com detalhamento o desenvolvimento do “produto”, por vezes 
com pouca conexão explícita com as teorizações apresentadas anteriormente ou sem demonstrar 
os referenciais que orientaram, por exemplo, a construção de entrevistas. Não é possível saber se 
as entrevistas foram gravadas, se houve transcrição, com quais critérios, etc. Esse é o caso, entre 
outros, do trabalho de Barcellos Pereira (2016, p. 34):

A partir da escolha dos objetos que fariam parte do material pedagógico, sele-
cionados a partir da experiência com os alunos e de uma pesquisa preliminar, a 
proposta metodológica foi dividida em quatro partes: A primeira foi um apro-
fundamento do estudo sobre as coleções e estes objetos em particular através da 
consulta aos acervos das instituições e de entrevistas realizadas com profissionais 
ligados à sua montagem; a segunda foi a elaboração de um esboço do material 
pedagógico para a sistematização das questões e uso das imagens. A terceira parte 
foi a utilização deste material e posterior visita às exposições com o grupo focal 
formado por alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. A quarta parte foi a 
reelaboração deste material à luz das análises realizadas a partir da experiência 
do grupo focal.

Igualmente, Ferreira (2016) apresenta os princípios que guiaram a construção das oficinas, 
sem, necessariamente, recorrer a algum tipo de teorização sobre o conceito de oficina ou, talvez, a 
concepção de interação na produção de conhecimento na escola.
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A Oficina aqui é dimensionada como uma metodologia de ensino em que o 
aluno passa a ser visto como construtor de seu conhecimento através da media-
ção do professor, que supera a visão de transmissão de conteúdos e age como 
um orientador e organizador das discussões. Através de reflexões sobre fontes 
primárias, mobiliza-se um conjunto de reflexões que servirão como base para a 
execução de uma atividade prática. [...]

Percebe-se, então que o uso da Oficina como metodologia de ensino pode con-
tribuir para que o Ensino de História esteja mais articulado à formação da iden-
tidade do aluno, permitindo que fontes documentais sejam experienciadas de 
forma prática e colaborando para a construção de referenciais teóricos que lhe 
permitam situar-se historicamente no mundo a partir da realidade que o cerca. 
(FERREIRA, 2016, p. 31 e 32)

Por fim, as dissertações de Silva (2016), Barbosa (2016), Gomes (2016), Peres (2016) e 
Ramos (2016) apresentam poucas informações tanto sobre a metodologia de pesquisa quanto 
sobre a metodologia de ensino (e/ou qualquer outra metodologia necessária ao desenvolvimento 
do produto) adotada para o desenvolvimento da dissertação. 

Constata-se, portanto, que o foco desses trabalhos permanece na metodologia de ensino 
e que, por vezes, mesmo esta é apresentada como se fosse autoevidente, sem recorrência a algum 
possível referencial teórico adotado, tampouco a outros trabalhos semelhantes que pudessem 
apoiar a investigação. O tipo de “produto” nem sempre é discutido em sua conceituação, natureza 
e limites: oficina, sequência didática, guia, roteiro são tomados como naturais e não parecem 
demandar reflexão sobre sua estrutura. São raras as conexões entre os pressupostos de História, 
ensino e patrimônio adotados e o produto final.

Nesse sentido, a relação entre teoria e prática nem sempre se estabelece, nas dissertações, 
como práxis. Parece ser necessário intensificar os esforços para as conexões entre os problemas 
que emergem da prática profissional, os estudos teóricos e o desenvolvimento da pesquisa e de sua 
dimensão propositiva, no sentido de complexificar as questões, ampliar a escuta das aprendizagens 
dos estudantes e ousar no movimento de confrontar as proposições à produção da área e aos 
conceitos adotados.

Considerações finais: para continuar perguntando

A análise desse conjunto de dissertações permite construir indagações para pensar a 
Educação Patrimonial nas pesquisas em ensino de História. Os estudos apresentados indicam 
que ensinar História com o patrimônio é uma forma de falar do passado e do presente na 
educação básica. Usa-se o patrimônio para dar sentido ao passado distante dos alunos e construir 
aprendizagens significativas ou tornar interessantes as aulas de História, à medida que os conteúdos 
se aproximam da história do local ou da vivência do aluno. Estudar o patrimônio seria trazer o 
presente para sala de aula? Ou, ainda: abordar o patrimônio como documento/monumento é 
uma forma de aproximar os alunos do método do historiador, possibilitando que compreendam 
que não há uma verdade única a ser memorizada? Em síntese, ensinar História com o patrimônio 
herdado ou reivindicado, consagrado ou não, se aproxima de decisões políticas, epistemológicas e 
pedagógicas, tal como sugerem Plá e Pagès (2014)?
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Assim, ao construir aqui uma síntese, é possível indicar: a preocupação dos professores 
com a construção de práticas pedagógicas que possibilitem aos seus alunos estudar o tema do 
patrimônio. É expressivo que em um conjunto de 130 dissertações, quinze delas se voltem para 
propor e investigar a efetividade de aulas com este foco. As concepções teórico-metodológicas 
que embasam as dissertações estudadas, no que diz respeito ao tema da Educação Patrimonial, 
continuam sustentadas no tripé conhecer-valorizar-preservar, embora operando com um conceito 
de patrimônio que evidencia a natureza histórica de sua construção.

Constatamos ainda que as produções, em parte, associam referências do campo da História 
e discutem a relação patrimônio e documento/monumento, embora nas ações de educação 
patrimonial a abordagem do patrimônio – na maioria das dissertações – não aconteça considerando 
problematizações em perspectiva histórica. Ou seja, há que aprofundar as relações entre as diversas 
disciplinas convidadas pela questão de pesquisa e refletir sobre a coerência entre os conceitos e 
pressupostos na dimensão propositiva das dissertações.

Conforme explicamos na primeira parte, organizamos essas análises em torno de algumas 
perguntas sobre as relações entre ensino de História e Educação Patrimonial e sobre a relação entre 
teoria e prática na pesquisa em ensino de História. Esse exercício suscitou novas perguntas, com 
as quais pretendemos contribuir para novas reflexões em torno dessas investigações. Ao abordar 
o patrimônio como atribuição de valores, inserido em disputas e relações de poder, estaríamos 
contribuindo para a reflexão do aluno a respeito da escrita da História como processo e discurso 
situado e não como verdade? Ou preferimos abordar o patrimônio como possibilidade de fazer a 
crítica à história eurocêntrica e às escolhas que silenciaram determinados grupos em detrimento de 
outros? Por fim, o caminho seria estudar o patrimônio como estratégia que permite desenvolver 
certas habilidades (observar, descrever, comparar, relacionar, interpretar) necessárias a construção 
de argumentos fundamentados?

Para reconhecermos uma pesquisa em ensino de História, é suficiente que ela contenha 
a criação de uma prática inovadora? Ou cabe a esse campo de pesquisa testar objetos de ensino? 
Que concepções da profissão professor estão implícitas em cada formato de pesquisa? Construir 
hierarquizações entre História, Educação e Ensino de História resolve as dicotomias presentes no 
campo? É possível conectar o ProfHistória como política pública à compreensão do professor de 
História como intelectual transformador?
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo avaliar como se desenvolveu a atividade mineradora no Brasil. O período consid-
erado compreende as últimas décadas do século XVII e a primeira metade do século XVIII, por ter sido nesta 
época em que a produção aurífera atingiu a sua máxima capacidade de geração de riqueza. Além disso, a pesquisa 
teve por objetivo investigar de que modo a atividade mineradora foi capaz de alterar as dinâmicas comerciais 
no Brasil e analisar os impactos que tais mudanças produziram sobre os contextos social e político da época. 
Primeiramente busca-se contextualizar o período histórico no qual se insere a descoberta do ouro brasileiro; em 
seguida são abordados os efeitos primários que tal descoberta teve sobre a colônia, os efeitos sobre o comércio 
exterior e, por último, os aspectos de natureza indireta (efeitos secundários). A metodologia utilizada baseia-se 
na pesquisa bibliográfica de artigos e livros que abordem a temática. Ressalta-se que boa parte da base de dados 
disponíveis e utilizada neste trabalho diz respeito, além da quantidade de ouro, à produção de vinhos em Portu-
gal, de têxteis na Inglaterra e ao intercâmbio de escravos.

Palavras-Chave: Ciclo do Ouro. Economia Colonial Brasileira.

ABSTRACT
This study aims to analyze how the mining activity evolved in Brazil. The period considered covers the last de-
cades of  the seventeenth century and the first half  of  the eighteenth century, in which the production of  gold 
reached its maximum capacity to generate wealth. In addition, the objective of  the research was to analyze how 
the mining activity was able to change the commercial dynamic in Brazil and its effects on the economic, social 
and geographic contexts of  the time. First, we seek to contextualize the historical period in which the discovery 
of  Brazilian gold lies in; then the primary effects of  this discovery on the colony are discussed, followed by the 
effects on the foreign trades and, lastly, the secondary aspects. The methodology is based on the bibliographical 
research of  articles and books which covers the subject. It should be noted that most of  the available data used 
in this study is related to the amount of  gold, the production of  wine in Portugal, the production of  textiles in 
England and the slave exchange.

Keywords: Cycle of  Gold. Brazilian Colonial Economy.
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INTRODUÇÃO

A historiografia tradicional costuma dividir o período colonial brasileiro em diferentes ciclos, 
de modo que a cada um deles corresponda uma etapa específica em que determinado produto foi 
explorado. Dentre as diferentes formas de exploração a que se submeteu a colônia portuguesa desde 
o seu descobrimento até o início do império, a extração de ouro – e, em menores quantidades, a de 
outros minerais e diamantes – sem dúvida ocupou lugar de destaque no planejamento econômico 
da coroa.

Em contraste com outros períodos da economia colonial brasileira, onde a atenção esteve 
voltada para a ocupação do litoral, a economia mineradora do século XVIII teve seu direcionamento 
muito mais voltado para o interior do país. Somado a isso observou-se pela primeira vez um 
desenvolvimento urbano até então nunca antes visto na colônia, em especial nas regiões onde com 
maior intensidade a extração de ouro se desenvolveu (VAINFAS, 2000).

O interesse em abordar tal período da história luso-brasileira reside no fato de que a 
intensidade na qual se deu a extração do ouro no Brasil não foi em si mesma um evento isolado. 
Conforme lembra Faria (2010), o anúncio dos primeiros achados do metal em terras brasileiras foi 
acompanhado de perto por um enorme a afluxo populacional para a região onde hoje se encontra o 
estado de Minas Gerais. Tamanha foi a quantidade do metal encontrada logo nas primeiras décadas 
do século XVIII que Portugal saiu de um patamar de aparente estagnação econômica ao final do 
século XVII e passou a ser uma das mais bem supridas coroas da época.

Neste sentido, a questão que se apresenta consiste basicamente em: que alterações 
econômicas a descoberta do ouro ocasionou na colônia e na metrópole? Observou-se pela primeira 
vez na história do Brasil a vinda de imigrantes europeus de forma voluntária: as possibilidades 
de enriquecimento rápido e fácil que o ouro proporcionava, não requisitando para isso somas 
consideráveis de capital – como era o caso do açúcar – tornou cada vez mais atrativa a ideia 
de emigrar da metrópole para a colônia com o fim de buscar o metal precioso1. Com isso, as 
próprias características étnicas da sociedade sofreram alterações, dado o volume de portugueses 
que adentraram o Brasil nesta época. Em segundo lugar, a predominância do ouro no contexto 
internacional como moeda e, ao mesmo tempo, como mercadoria para trocas diretas – o chamado 
escambo – deu a Portugal, em um primeiro momento, não apenas a margem necessária para saldar 
seu déficit no balanço de pagamentos, mas também uma aparente riqueza, suficiente para financiar 
boa parte do luxo que ostentou a coroa portuguesa durante o período. Inseria-se assim o ouro no 
tradicional sentido da colonização2.

Importante ressaltar também que o aumento da dependência de Portugal em relação ao 
Brasil fez-se cada vez maior durante este período. O ouro garantiu boa parte dos rendimentos 
da coroa portuguesa nesta época, que pôde usufruir da extensa arrecadação fiscal que o metal 
proporcionava por mais de meio século3. No entanto, cabe lembrar que no setor produtivo a 
presença cada vez maior do ouro brasileiro fez atrofiar o sistema de manufaturas existente em 
Portugal que haviam sido estimuladas poucos anos antes pelas práticas de cunho mercantilista do 
conde de Ericeira (WEHLING A, 1994; WEHLING MJCM,1994).

1 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. Editora Universidade de Brasília, 1963.
2 PRADO JR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. Editora Companhia das Letras, 2011.
3 COSTA, Leonor Freire et al. O ouro do Brasil: transporte e fiscalidade (1720-1764), 2003.
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Supostas todas estas características da economia mineradora, que por si só já constituem 
um importante arcabouço de pesquisa econômica, este trabalho procura explorar ainda o complexo 
de atividades econômicas que floresceram em conjunto com esta, algumas de maior impacto no 
conjunto da colônia como um todo e outras de caráter secundário. Na medida do possível, há 
especial interesse na análise das relações comerciais que se desenvolveram no interior da colônia, 
bem como do paralelo que estas tiveram com o processo de urbanização e as mudanças sócio-
políticas características do período. Assim, a pesquisa bibliográfica realizada abordará, nas próximas 
seções, as seguintes temáticas: efeitos primários da descoberta do ouro no Brasil, efeitos sobre o 
comércio exterior e efeitos secundários no interior da colônia, nesta ordem.

2 A DESCOBERTA DE OURO NO BRASIL

Na perspectiva de Russel Wood (2004), a descoberta de ouro em terras brasileiras esteve 
permeada de um misto de curiosidade fantasiosa e de histórias que desde o início da colonização do 
Brasil fizeram parte do imaginário português. Tais ideias se baseavam em relatos segundo os quais 
em terras brasileiras seria possível encontrar enormes jazidas de ouro e prata, tal como ocorreu 
na América espanhola. Também Sampaio (2014) destaca que, ainda no século XVI, expedições 
financiadas pela Coroa portuguesa foram capazes de encontrar – embora em quantidade reduzida – 
aluviões no interior do estado do Paraná. Contudo, conforme destaca o autor, a ínfima quantidade 
de metal encontrada não fora, à época, suficiente para influenciar de maneira significativa sequer a 
economia regional.

De maneira mais abrangente, a segunda metade do século XVII veio reavivar no Brasil 
a expectativa de encontrar metais preciosos porque, durante este período, foram inúmeras as 
expedições de bandeirantes que, tendo adentrado o interior do país, relatavam que o potencial 
minerador do território brasileiro de fato existia. As inúmeras notícias que chegavam a Portugal 
vindas de São Vicente (no atual estado de São Paulo), Pernambuco, Curitiba e Espírito Santo 
buscavam convencer a coroa portuguesa de que um novo estímulo a fim de que expedições fossem 
realizadas seria economicamente viável. (RUSSEL WOOD, 2004)

Neste mesmo sentido, Sampaio (2014) sustenta que não apenas durante o século XVI mas 
durante também o século XVII – embora o governo português já tivesse abandonado o costume 
de enviar expedições com objetivos mineradores – houve incentivos no sentido de se fomentar a 
busca por ouro e prata. Graças a está frequente insistência em julgar que o solo brasileiro possuía 
metais preciosos – e também, como dito anteriormente, aos inúmeros relatos de exploradores – foi 
que, ao final do século XVII, na região em que hoje se localiza o estado de Minas Gerais, o ouro foi 
finalmente descoberto em grandes quantidades. Este fato constitui o início do período minerador 
na América portuguesa.

Outra – mas não menos importante – vertente teórica deste período elenca também 
um importante aspecto econômico cujo peso foi considerável para que Portugal considerasse a 
viabilidade do empreendimento minerador: a economia açucareira. Ao relatar o início do período 
minerador no Brasil, Mauro (1998) primeiro discorre sobre a crise do açúcar e aponta este 
acontecimento como um dos principais motivos que levou ao maior fomento das buscas pelo 
metal precioso na colônia. Após mais de cem anos de sucessivos aumentos em sua produtividade, 
a partir da segunda metade do século XVII o açúcar brasileiro já não era capaz de prover à coroa 
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portuguesa rendimentos suficientes para que Portugal sequer conseguisse lidar com suas obrigações 
comerciais para com outros países. Tão acentuada fora esta queda que, como destaca o autor, não 
era mais possível adquirir manufaturas inglesas, tanto para as colônias quanto para a metrópole.

Ao discorrer sobre o assunto, Furtado (1963) lembra que essa repentina crise pela 
qual a economia açucareira brasileira passou foi, em grande medida, resultado da expulsão dos 
holandeses do nordeste brasileiro. Para o autor, os conhecimentos técnicos adquiridos a respeito 
do empreendimento açucareiro deu-lhes uma oportunidade ímpar de começar, nas Antilhas, o seu 
próprio negócio. Assim o foi que, menos de um século após expulsão dos holandeses do Brasil, já 
operava nas Antilhas um complexo açucareiro moderno e com capital suficiente para concorrer – 
como de fato ocorreu – com o Brasil.

Mauro (1998) destaca que o achamento do ouro no Brasil, mais especificamente na região 
em que hoje se encontram as cidades de Ouro Preto e Diamantina, deu início a um novo período 
na economia colonial. Foram consideráveis os montantes do metal encontrados principalmente 
nos estados Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia durante toda a primeira metade do século 
XVIII. De fato, durante todo o período em que esteve no poder – de 1706 a 1755 –, o rei Dom 
João V não viu em momento algum a produção de ouro e sua subsequente remessa para Portugal 
diminuírem. Apesar do grande destaque dado ao ouro, o autor considera também a notável 
quantidade de diamantes encontrados no Brasil durante o século XVIII, superior a 600 quilos, e 
que teve influência considerável durante o período na balança comercial portuguesa.

Embora num primeiro momento a descoberta do ouro tenha trazido certo sentimento 
de alívio ao governo português, este certamente não durou muito tempo. O início do processo 
minerador no Brasil pareceu, com o passar dos anos, ter trazido algumas consequências indesejáveis 
à coroa portuguesa. Alguns fatores contribuíram para que, na visão do autor, o achamento de 
metais preciosos no Brasil viesse ser um empreendimento economicamente negativo. O primeiro 
deles diz respeito ao processo de industrialização em Portugal, temporariamente interrompido 
após o início da mineração e que no longo prazo mostrar-se-ia uma decisão efetivamente danosa 
para a economia portuguesa. Além disso, a possibilidade de modernização e diversificação de seu 
setor agrícola foi colocada em segundo plano, dadas as dimensões do capital direcionado ao novo 
empreendimento colonial. (MAURO, 1998)

Ainda no que diz respeito aos primeiros efeitos que a economia mineradora no Brasil exerceu 
sobre a industrialização portuguesa, Furtado (1963) parece também defender a tese de que a tão 
aclamada descoberta tenha sido de fato danosa à coroa, mais especificamente ao desenvolvimento 
de sua manufatura. O autor aponta que embora o ouro tenha possibilitado que certas atividades 
econômicas subsidiárias se desenvolvessem simultaneamente na colônia, o mesmo não ocorreu com 
a metrópole. Com efeito, o século XVIII foi um período de grandes transformações técnicas no 
continente europeu, muitas das quais provenientes da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra. 
Neste contexto, relata o autor, Portugal viu-se economicamente atrasado quando comparado aos 
seus vizinhos europeus. Contraditoriamente àquilo que se esperava, o achamento do ouro nas 
minas brasileiras não foi um fator que tenha trazido ao país benesses econômicas.

Contudo, cabe ressaltar a análise que Coutinho (2008) faz com respeito ao trabalho de 
Celso Furtado, mais especificamente com relação ao período minerador. O autor argumenta que 
em sua obra intitulada Formação Econômica do Brasil, Furtado não consegue expressar de maneira 
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satisfatória a real situação da economia mineradora. Em sua crítica, Coutinho compara os estudos 
minuciosos de Furtado sobre os ciclos do café e da cana-de-açúcar com aquele empreendido sobre 
a situação das Minas Gerais. O autor chega à conclusão de que estes estudos em muito se afastam 
da realidade econômica da região.

Não menos importantes, explica Sampaio (2014), foram os efeitos que ao ouro se atribui 
especificamente sobre o território brasileiro. O autor elenca uma série de alterações ocorridas no 
começo do século XVIII, todas elas direta ou indiretamente relacionadas à atividade mineradora de 
grandes proporções que agora se iniciava no país. Pelo seu valor comercial, o ouro trouxe muitas 
mudanças de caráter econômico das quais, em primeiro lugar, nota-se uma elevação nos preços. 
Conforme explica o autor, sendo o Brasil à época marcado por uma sociedade cujo trabalho se 
realizava majoritariamente por mãos escravas, o preço do escravo na virada do século XVII foi 
um dos primeiros a sentir a influência que o novo achado das minas possuía. O autor destaca que, 
somente na Bahia, entre o final dos seiscentos e o início dos setecentos (séculos XVII e XVIII, 
respectivamente) o preço de um único escravo chegou a um patamar de valorização superior aos 
200%. Não menos expressiva o foi também a elevação dos preços no Rio de Janeiro, onde no 
mesmo período de tempo um escravo chegou a valorizar-se algo em torno de 135%.

Mauro (1998) aborda com especial atenção a demanda por escravos nesta nova etapa 
econômica pela qual o Brasil passava. Muito embora o fluxo de renda do setor açucareiro tenha 
diminuído em grande escala com a crise do final do século XVII, o autor destaca que a demanda 
pela força de trabalho escrava que o setor minerador requeria teve por efeito a manutenção do 
comércio negreiro. De fato, é possível observar que aumentou, durante as décadas de 1720 e 1730, 
o número de escravos que adentraram o Brasil.

O segundo grupo econômico a sentir fortemente as mudanças que se estendiam por toda a 
colônia em função do achamento do ouro foram os alimentos. Tal como ocorreu com a economia 
escravista, o setor alimentício sentiu de maneira bastante peculiar os efeitos da atividade mineradora: 
no mesmo período, somente na capital baiana, observou-se um aumento ininterrupto no preço 
da carne bovina; do mesmo modo no Rio de Janeiro, a farinha de mandioca ocupou posição de 
destaque como composto alimentar cujo preço se viu afetado pelos efeitos da mineração.

Sampaio (2014) ressalta, no entanto, dois fatores importantes relacionados ao início da 
atividade mineradora no Brasil: o primeiro deles indica que, embora Bahia e Rio de Janeiro tenham 
sentido de maneira mais intensa a variação de preços decorrida do achamento de metais preciosos 
– pois eram, ao lado de Pernambuco, os centros comerciais mais movimentados da época – não 
foram as únicas localidades onde o nível geral de preços aumentou. De fato, os cem anos decorridos 
a partir de 1650 alteraram de tal maneira os preços coloniais que, economicamente falando, já não 
poderiam passar desapercebidos. Em segundo lugar o autor observa que não seria correto declarar 
que, em decorrência do achamento do ouro em Minas Gerais, a economia do século XVIII tenha 
sofrido de uma inflação crônica; o mais coerente neste caso seria considerar que este século esteve 
afetado por inúmeras variações de preços, sem que estes em momento algum tenham retornado a 
níveis anteriores.

Embora em um nível geral as oscilações de preço tenham sido sentidas por toda a economia 
colonial do século XVIII, elas não ocorreram de maneira homogênea. Assim é possível perceber 
que não apenas o ouro, mas também outros fatores da época tiveram influência na formação 
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dos preços coloniais. Como exemplo, podem ser destacados quatro tipos de bens que obtiveram 
valorização durante o período, mas nenhum de forma igual: aos bens rurais coube um aumento 
de 202,98% em seu preço, variação menor do que o dos bens urbanos, cuja valorização atingiu 
341,33%; já o preço das embarcações subiu 773%, enquanto as chácaras tiveram um surpreendente 
aumento de 1.183% em seu valor médio. Todas estas oscilações estão relacionadas à expansão da 
cidade do Rio de Janeiro e ao aumento do capital mercantil da época. (SAMPAIO, 2014)

No plano internacional, Mauro (1998) destaca que o início do período de mineração no 
Brasil trouxe à Portugal um fortalecimento de suas relações comerciais com a Inglaterra. Sem 
dúvida, coube ao Tratado de Methuen (celebrado em 1703) importantes alterações que se haviam 
de processar na economia da metrópole e da colônia no longo prazo. Este acordo bilateral concedia, 
simultaneamente, o monopólio ao vinho português na pauta de importações inglesas enquanto 
à Inglaterra cabia o monopólio na exportação de têxteis para Portugal. Ao analisar a situação, 
Furtado (1963) lembra que ao final do século XVI Portugal chegara a experimentar um início de 
industrialização, baseado na importação de mão-de-obra e que compreendia basicamente o setor 
manufatureiro. Segundo o autor, ao celebrar o acordo com a Inglaterra, a coroa portuguesa deu 
fim àquilo que poderia ser um primeiro passo para uma indústria fortemente alicerçada e, como 
consequência, impediu também que parte daquela mão de obra se deslocasse para o Brasil.

Furtado (1963) observa que o contexto no qual se insere o Tratado de Methuen consistia, ao 
menos para Portugal, em um momento no qual o país passava por grandes dificuldades econômicas. 
A crise enfrentada pela economia açucareira reduziu não apenas o valor monetário que a metrópole 
obtinha com a sua venda, mas também a arrecadação tributária dela proveniente. Logo a coroa 
portuguesa percebeu as dificuldades que a crise do açúcar trouxe à sua capacidade de importar. 
Para o autor, isso se constituiu como algo positivo para a economia portuguesa da época, pois foi 
o ponto de partida a partir do qual se começou a perceber a necessidade de que o país começasse a 
produzir aquilo que antes ele importava. O autor ressalta o quanto Portugal, nas duas décadas que 
se seguiram a partir de 1684, estimulou o desenvolvimento manufatureiro interno, contribuindo 
para uma quase total supressão das importações de têxteis na época.

Segundo Sampaio (2014), é importante lembrar também que o advento da mineração no 
Brasil teve por efeito fomentar ainda mais o comércio costeiro que se realizava no país, com especial 
destaque às embarcações que se dirigiam a Portugal vindas do Oriente e que aportavam no país 
para reabastecer e também para realizar comércio com os vendedores locais. Com efeito, o autor 
destaca que não foi a presença do ouro a responsável pelo surgimento deste comércio, haja vista 
que antes dele já era costume dentre os comerciantes a troca de especiarias. No entanto, não deixa 
de lado a importância trazida pelo ouro a estas atividades uma vez que o metal, somado a outros 
produtos tradicionais como o tabaco e o açúcar, deu maior impulso à realização de tais trocas.

Há que se notar, entretanto, que embora a descoberta do ouro tenha fomentado o 
desenvolvimento comercial da costa brasileira, Sampaio (2014) ressalta que a maior parte do 
metal ainda tinha Portugal como seu destino primário. De fato, neste período o pequeno reino da 
península ibérica caracterizava-se, em última análise, apenas como um depósito onde vários tipos de 
mercadorias originárias tanto da Europa como de suas colônias eram permutados. A problemática 
econômica que por essa época o ouro traria para Portugal era que, se por um lado, estimulava as 
relações comerciais – sobretudo a partir de sua colônia na América – que o país mantinha com 
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o restante do mundo, por outro acabou por desestimular qualquer expansão produtiva que se 
esboçasse dentro país. O significado disso, mais adiante, trará sérias consequências econômicas à 
coroa portuguesa, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento de sua indústria local.

Lamas (2008) recorda que todo o destaque atribuído somente às descobertas de ouro 
e diamante que a historiografia tradicional aponta como ponto alto dessa época é, na verdade, 
um fator limitante para a análise do período. Isto porque muitos outros aspectos de relevância 
econômica foram capazes de se desenvolver graças à extração destes metais, o que de fato serviu 
para impulsionar uma maior dinamização da região de Minas Gerais nesta época.

De acordo com Mauro (1998) todo o contexto econômico no qual se inseriu a descoberta 
do ouro no Brasil – a crise econômica oriunda da economia açucareira – deu um novo estímulo 
para que o território brasileiro fosse explorado, por meio da expansão de suas fronteiras. Observa-
se neste período uma reordenação em algumas regiões do país, sobretudo aquelas diretamente 
relacionadas com a extração do ouro, que aos poucos remodelaram as feições administrativa e 
geográfica do território brasileiro. Durante esta época, três importantes capitanias foram criadas, 
todas elas em regiões onde a economia mineradora efetivamente se desenvolvia: em 1720 houve 
a formação da capitania de Minas Gerais, separada então do Rio de Janeiro; já nos anos de 1744 
e 1748 houve, respectivamente, a criação das capitanias de Goiás e de Mato Grosso, separadas da 
capitania de São Paulo.

No interior da colônia, a presença do ouro fez modificar sobremaneira as feições não apenas 
econômicas, mas também sociais e espaciais. Especificamente com relação à ocupação do espaço 
geográfico, Sampaio (2014, p.10) afirma que a atividade mineradora “significou uma expansão forte 
das relações entre as diversas regiões coloniais. Gestava-se, assim, uma nova geografia econômica.” 
Furtado (1963) parece também concordar com esta tese, ao indicar que a agilidade com que se 
desenvolveu a economia aurífera fora em parte influenciada pela desfavorável situação econômica 
em que se encontravam tanto Portugal como o Brasil na virada do século XVII para o XVIII. A 
euforia à qual a descoberta de ouro estava associada fez afluírem para o centro – sul do país massas 
de imigrantes de variados tipos: desde mão-de-obra escrava proveniente das lavouras de açúcar 
nordestinas até – e pela primeira vez – imigrantes vindos de Portugal voluntariamente.

Vê-se em Lamas (2008) uma análise bastante próxima desta, cujo destaque é dado aos 
aspectos secundários incorporados à economia de Minas Gerais graças à atividade mineradora. No 
entanto, este mesmo autor vai ainda mais longe nesta questão ao deixar claro que, muito embora a 
importância do ouro faça sentido quando analisada como um impulso econômico interno, na verdade 
outras atividades foram tão ou mais importantes para a região quanto a mineração. Especificamente 
o autor destaca o caso do comércio, cujo desenvolvimento – acompanhando o crescimento da 
urbanização local – se deu de tal maneira que permitiu até mesmo seu estabelecimento como 
atividade principal.

De fato, é interessante notar que Furtado (1963) credita à descoberta de ouro um importante 
fator de estímulo à imigração europeia para o Brasil. Antes disso, tendo a economia açucareira 
dominado a maior parte da pauta de exportações da colônia, apenas aqueles que dispunham de 
recursos em grande quantidade consideravam viável a mudança para o Brasil, visto que o montante 
necessário para a implementação e manutenção de um engenho de açúcar era relativamente alto. Já 
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o ouro, diferentemente do açúcar, não demandava que extensas regiões fossem exploradas para se 
tornar economicamente viável.

Fica evidente, portanto, que o advento da atividade mineradora teve reflexos não apenas 
nas capitanias onde de fato acontecia – Goiás, Mato Grosso, Bahia e, sobretudo, Minas Gerais – 
mas, como bem lembra Lamas (2008) que as suas circunvizinhanças foram também afetadas. Neste 
aspecto, Sampaio (2014) nos fornece informações mais detalhadas de modo especial da capitania 
do Rio de Janeiro, cuja proximidade com a região de Minas Gerais fez com que boa parte do ouro 
seguisse diretamente para lá. Por outro lado, o autor destaca que também no sentido inverso, isto é, 
do Rio para Minas, afluíam inúmeros produtos destinados a abastecer a região mineradora e cujas 
quantidades tenderiam a crescer durante a segunda metade dos setecentos, demonstrando que o 
antigo “caminho dos sertões” proveniente do Nordeste começava a perder espaço.

EFEITOS PRIMÁRIOS DA DESCOBERTA DO OURO

Desde a sua descoberta até a segunda metade do século XVII, a ocupação espacial do 
Brasil seguiu um padrão que em grande parte era regulado por duas características principais: 
a existência do grande latifúndio e o pacto colonial. Configuravam-se, assim, extensas áreas do 
território brasileiro debilmente habitadas, muitas das quais com status equivalente a povoados ou 
simples ocupações e, quando maiores, conhecidas como “vilas” (MONTE-MÓR, 2001). Neste 
sentido, a descoberta do ouro na região do estado de Minas Gerais tornou-se um fator não apenas 
de alívio para a coroa portuguesa – que há três séculos apenas ouvia falar da existência do ouro, sem 
nenhuma constatação prática (RUSSEL-WOOD, 2004) - mas de estímulo a que novos aglomerados 
urbanos fossem formados, desta vez concentrando-se fora da região Nordeste do país.

À medida que as notícias relativas à descoberta do ouro se espalhavam pela colônia – e, por 
extensão, por toda a metrópole – várias foram as caravanas de agentes do estado e de exploradores 
que se direcionaram para onde hoje se encontra o estado de Minas Gerais, naquele que foi o 
maior fluxo migratório que até então o Sudeste do Brasil havia conhecido. O deslocamento de 
pessoas para a região refletia a antiga busca pelo “Eldorado”, pela possibilidade de enriquecimento 
fácil e rápido que era característica da auri sacra fames4 que guiou as primeiras incursões aos mares 
realizados por Portugal e Espanha.

A novidade trazida pela descoberta do ouro, se por um lado contribuiu para estimular a 
exploração de vastas regiões ainda desconhecidas da colônia, por outro intensificou a maneira pela 
qual se dava a exploração do trabalho escravo já utilizada por Portugal. Um dado relevante, que 
mostra não apenas o deslocamento do eixo de interesse econômico do Nordeste para o Centro-
Sul do país, mas que também evidencia a grande oportunidade de enriquecimento vislumbrada 
pelo governo luso diante da descoberta do ouro é representado pela quantidade de escravos que 
adentraram as terras brasileiras ao longo da primeira metade do século XVIII: enquanto Salvador 

4 O termo em latim “auri sacra fames” está presente em uma das mais importantes obras de Max Weber: “A ética 
protestante e o espírito do capitalismo” (1905) e significa, no contexto da obra, uma avidez descontrolada por riqueza 
ou, ainda, uma ambição desmedida por ouro. Ao abordar a maneira pela qual se desenvolveu o capitalismo em 
diferentes países, o autor destaca que a “auri sacra fames” sempre esteve presente na humanidade, não sendo, portanto, 
uma novidade do período moderno. No entanto, a sua tese está assentada em um argumento extremamente singular: 
a perseguição indisciplinada por riquezas, em oposição à meticulosa avaliação de lucros e perdas e ao racionalismo que 
caracterizou determinados países durante a Revolução Industrial seria a chave para entender o porquê de alguns países 
serem economicamente mais atrasados do que outros.
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presenciou um aumento de mais de 20% na entrada de escravos em suas terras, o Rio de Janeiro 
viu desembarcar mais de 28.000 escravos somente nos dez primeiros anos do século XVIII, sendo 
que trinta anos depois este valor saltou para mais de 60.000 africanos5. 

Tabela 1 – Importações de escravos para o Brasil, 1700 – 1750

Países de origem
Anos Costa da Mina Angola TOTAL

1701-1710 83.700 70.000 153.700
1722-1720 83.700 55.300 139.000
1721-1730 79.200 67.100 146.300
1731-1740 56.800 109.300 166.100
1741-1750 55.000 130.100 185.100

TOTAL 358.400 431.800 790.200

Fonte: Mauro (1998)

O processo histórico de formação de vários povoamentos urbanos no estado Minas Gerais 
perpassa invariavelmente o período no qual se situa a atividade mineradora na região. Os primeiros 
núcleos, as chamadas “vilas”, não tiveram a sua gênese da mesma maneira como se verificou 
em outras regiões, isto é, atreladas diretamente às atividades agrícolas ou servindo a elas como 
prestadoras de serviços (SOUZA, 1978). Afigurava-se na região, logo nos primeiros anos do século 
XVIII, uma configuração urbana que se desenvolveu como consequência das descobertas de ouro.

Com forte intervenção por parte da administração regional responsável pelas designações 
de terras àqueles que comprovadamente descobrissem “novas” fontes de extração de metais, 
rapidamente as construções que serviam de moradia para os participantes deste novo arranjo 
econômico passaram a constituir um todo mais complexo do que as primeiras vilas, de modo 
que em menos de um século já se haviam formado diversas aglomerações urbanas autônomas o 
suficiente para que subsistissem ao declínio do período minerador.

Assim, a formação urbana de Minas Gerais, que se consolidaria na virada do século XVIII 
para o século XIX, traz em si mesma o reflexo das importantes transformações pelas quais a região 
passava e permite questionar até que ponto a economia mineradora esteve atrelada a este processo. 
De fato, a partir da segunda metade do século XVIII as minas já não eram capazes de prover a seus 
exploradores uma quantidade de ouro que se igualasse àquilo que se observou nos primórdios de 
sua exploração, de modo que outros produtos começam a ganhar destaque no cenário local. A 
partir de então iniciou-se uma crescente relação de interdependência entre os estados de Minas 
Gerais e do Rio de Janeiro (CUNHA, 2007), cujo destaque vinha aumentando desde que o eixo 
político-econômico brasileiro foi transferido do Nordeste para a região Sudeste.

Pela primeira vez na história da colônia houve um processo de urbanização que não estava 
diretamente associado à produção agrícola. Souza (1978) destaca que as primeiras formações 
que se verificaram na região, todas elas em proximidade à região do ouro, cresceram de forma a 

5 Fragoso e Guedes (2014) destacam, em detalhes, como foi marcante o início do século XVIII em duas das mais 
importantes regiões do Brasil: no período de vinte anos que vai de 1700 até 1720, a cidade de Salvador presenciou um 
aumento expressivo na entrada de escravos, que foi de 85.719 para 106.962 indivíduos; já no Rio de Janeiro, os números 
são ainda mais expressivos: a década de 1700 viu desembarcar em seu território 28.200 africanos e, de 1731 até 1740, 
desembarcaram na cidade 66.278 indivíduos. A entrada de escravos praticamente triplicou no Rio de Janeiro menos de 
meio século após o descobrimento do ouro. 
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verificar que estas primeiras “vilas” foram se formando em virtude de uma maior facilidade para a 
realização de comércio entre povoados ligeiramente próximos. Assentava-se, assim, o processo de 
aglomeração urbana que a atividade principal da região – a mineração – trazia junto de si.

Embora apenas uma pequena quantidade de ouro tenha sido encontrada em terras 
brasileiras desde 1500, houve ainda certa incredulidade por parte da coroa portuguesa com relação 
aos achados do século XVIII. Isto porque todo o período compreendido desde o descobrimento 
do Brasil até a última década do século XVII foi marcado, no que diz respeito à exploração de 
metais preciosos, por resultados praticamente desprezíveis e muitas vezes inconsistentes com as 
expectativas da metrópole. Como se verificaria a partir da segunda década dos anos 1700, a enorme 
quantidade do metal encontrada bem como a sua rápida exploração permitiram que importantes 
alterações econômicas se verificassem não apenas na colônia, mas também na metrópole.

Sem dúvida, do ponto de vista econômico era de interesse da coroa portuguesa que o ouro 
do Brasil fosse explorado com vistas a maximizar a capacidade das minas. Contudo, o receio de que 
as descobertas pudessem mostrar-se infrutíferas fez com que, por um lado, houvesse estímulo à 
exploração desses metais e, por outro, esperava-se não desestimular as demais atividades econômicas 
que já ocorriam no Brasil, com destaque para as atividades agrícolas (RUSSEL-WOOD, 2004).

Em parte, o otimismo geral que se verificava com o início do período minerador no Brasil 
foi suavizado pelos receios que Portugal possuía com relação à demasiada exposição do país diante 
das demais nações europeias. De fato, a preocupação instalou-se sob a forma de uma possível 
invasão do território brasileiro por parte de outros países. Confirmam isto os relatos de que a 
costa brasileira há tempos era objeto de observação e estudo minuciosos dirigidos pelos países que 
desde o século XVII vinham se destacando no cenário mundial, especialmente a França, Holanda e 
Inglaterra (DOMINGUES, 2008). Não era incomum que diversas expedições comandadas por estes 
países fizessem periodicamente uma varredura do litoral do Brasil com motivos declaradamente 
científicos, culturais e comerciais. Muitas delas eram dirigidas por cientistas, piratas e corsários ou, 
em alguns casos, por viajantes particulares.

Ao lado das determinações impostas pelo governo de que em certas regiões próximas 
ao litoral fossem proibidas quaisquer atividades mineradoras, as autoridades atuaram também no 
sentido de garantir a continuidade das demais atividades que já estavam instaladas no país há mais 
tempo e que, tendo uma estrutura mais bem consolidada, respondiam a interesses diversos daqueles 
que delas retiravam benefícios. Foi o caso, por exemplo, da agricultura no estado da Bahia. Russel 
Wood (2004) observa que o impedimento a que novas minas fossem exploradas próximas à cidade 
de Salvador ocorreu em virtude dos temores que ali existiam com relação à fuga de mão-de-obra 
em direção à mineração. Além disso, havia sempre a crença de que se um grande contingente de 
pessoas livres abandonasse a região em busca de melhores oportunidades na exploração aurífera, a 
insurreição de índios e escravos ou mesmo a invasão de estrangeiros seriam inevitáveis.

Um dos temas pouco estudados no que diz respeito ao auge da mineração no Brasil diz 
respeito à maneira como o comércio interno reagiu a esta nova forma de produção de riqueza. 
A precariedade de registros históricos que deem conta do tamanho do impacto causado pela 
mineração torna difícil dimensionar com precisão como os demais produtos reagiram a esta nova 
fase da economia colonial. No entanto, as autoridades locais estavam plenamente conscientes 
da necessidade de se garantir que a produção mínima de itens alimentícios considerados básicos 
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fosse mantida, bem como a de seus preços6. Assim, há registros de que algumas regulamentações 
foram necessárias de modo que o abastecimento das minas durante o período fosse mantido. 
Embora Portugal estivesse vivendo um período de intensa intervenção na administração política e 
econômica de suas colônias – com destaque para o Brasil –, ao menos no diz respeito ao comércio 
desenvolvido como atividade paralela à mineração foi possível observar certo conhecimento das 
regras de “livre mercado”, acerca do funcionamento da dinâmica entre a oferta e a demanda.

Um dos principais impactos que o início da mineração causou sobre a economia do 
século XVIII está relacionado aos tradicionais canais de compra e venda de alimentos no Brasil. A 
consolidação da mineração neste período prejudicou seriamente a oferta de carne de vários estados 
da região Nordeste do país em direção ao litoral. Muitos produtos importados, supérfluos ou não, 
tiveram as suas estruturas tradicionais de oferta e demanda alteradas em virtude da mineração 
(RUSSEL-WOOD, 2004). Para citar apenas um exemplo, observou-se durante esta época um 
expressivo aumento no preço do sal de cozinha, que de fato impossibilitou que as cidades da região 
costeira do país pudessem manter a sua demanda. Em virtude disso, boa parte das importações 
deste produto foram remetidas para o interior do país.

O fenômeno da descoberta do ouro deslocou uma grande quantidade de esforços para a 
região onde a mineração se concentrava e em virtude disso muitos empreendimentos econômicos 
do século XVIII atribuíram suas dificuldades ao grande contingente de capital direcionado a esta 
atividade. De fato, quando se considera que antes da descoberta do ouro grande parte da atividade 
econômica realizada no Brasil se desenvolvia majoritariamente no Nordeste, a súbita descoberta 
de metais preciosos deu início a um problema de escassez de mão-de-obra nessa região, visto que 
tanto o cultivo da terra quanto a mineração necessitavam de escravos (RUSSEL-WOOD, 2004). O 
deslocamento de mão-de-obra para região das minas ocorreu tanto com homens brancos quanto 
com negros libertos. A atração que as “minas” recém-descobertas ofereciam dava-se não apenas 
pela novidade do ouro mas – e sobretudo – pela possibilidade de pagamentos maiores feitos em 
dinheiro e não em função da expectativa da próxima colheita.

O cenário internacional em muito contribuiu para que se verificasse uma maior atratividade, 
no início do século XVIII, em direção à região mineradora do Brasil. Embora a economia brasileira 
estivesse fortemente baseada na exportação de gêneros agrícolas, observava-se neste período que 
os rendimentos de tais exportações já não correspondiam mais ao que eram antes de modo que 
a agricultura se encontrava em uma situação duplamente inconveniente: custos crescentes de 
produção somados à perda de lucratividade na exportação.

É inevitável dissociar o enorme afluxo de capitais para a região das minas da desfavorável 
situação econômica em que encontrava o principal produto de exportação brasileira antes do advento 
do ouro: o açúcar. Muito embora durante boa parte do século XVII o Brasil tenha desfrutado de 
relativo monopólio na produção deste bem, as duas últimas décadas deste século viram diminuir a 
sua demanda em face da concorrência representada pelas Antilhas7. 

A economia açucareira sempre ocupou lugar de destaque no planejamento realizado por 
Portugal. Durante mais de cem anos como principal produto da pauta de exportações brasileira, a 

6 DA SILVA, Flávio Marcus et al. Estratégias de mercado e abastecimento alimentar em Minas Gerais no século XVIII. 
Journal of  Social History, v. 26, n. 2, 1992. 
7 VASCONCELOS, Pedro de Almeida. A IDADE DE OURO DE SALVADOR. Revista Território, v. 1, p. 2, 1997. 
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partir da segunda metade do século XVII a produtividade do açúcar foi acentuadamente diminuída, 
colocando em cheque a capacidade de o governo português de honrar com as dívidas e acordos que 
possuía com outros países. Assim o foi que a decadência na exploração de um produto permitiu 
que se abrisse espaço para que o ouro começasse a ser explorado, embora já se conjecturasse a 
respeito de sua existência desde os primórdios da ocupação portuguesa no Brasil.

Quando colocados lado a lado, os empreendimentos açucareiro e minerador diferiam não 
apenas na produção em si e nos retornos que geravam, mas também na logística que se dava 
posteriormente à produção. O processo pelo qual o açúcar produzido no Brasil chegava a Portugal 
era relativamente simples do ponto de vista fiscal. Já o ouro, por ser um bem cujo valor era global, 
apresentava inúmeras dificuldades quanto ao seu transporte e fiscalidade por parte do governo 
português.

Após o pleno estabelecimento das minas como empresa viável, a preocupação residia em 
permitir a continuidade de sua exploração sem que para isso se abrisse mão de outras atividades 
produtivas, fossem elas autônomas ou subsidiárias à extração de metais. Assim, uma das 
preocupações mais perenes dos responsáveis pela administração das minas era evitar a todo custo 
que qualquer insatisfação popular pudesse levar a uma insurreição8. Sendo a região mineradora, 
à época, o maior empreendimento da coroa portuguesa, havia o objetivo por parte do governo 
de conciliar os interesses dos diversos ramos da sociedade de modo a evitar que qualquer levante 
desestabilizasse o novo empreendimento. Buscava-se evitar que medidas mais repressivas fossem 
necessárias, a exemplo do ocorrido com os ingleses e com os franceses no mesmo período.

EFEITOS SOBRE AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A problemática histórica relativa ao processo de extração de metais preciosos em Minas 
Gerais vai muito além das fronteiras do Brasil. Isto porque durante o período todas as decisões – 
ou, mais precisamente, as decisões oficiais – eram tomadas levando-se em conta as necessidades 
da coroa portuguesa. Assim, a própria economia mineradora e todas as demais atividades que a ela 
se relacionam inserem-se num contexto maior no qual Portugal agia em nítida concordância com 
princípios mercantilistas9.

Embora pouco relatado pela historiografia tradicional, muitos foram os casos no Brasil de 
contrabando de ouro para diversos países da Europa e, em menor proporção, também para regiões 
específicas da África. Tal medida tinha como objetivo assegurar que os empecilhos impostos pela 
coroa portuguesa – como, por exemplo, a cobrança de taxas e impostos e a obrigatoriedade de 
reserva para a metrópole de determinada parcela de todo o ouro encontrado na colônia – fossem 
minimizados nas negociações realizadas entre os participantes do processo de extração dos metais 
preciosos. 
8 Conforme destaca Silva (1992), as autoridades responsáveis pelas Minas estiveram à frente de estímulos à produção 
de diversos gêneros alimentícios que compunham a dieta básica na região. Assim, uma ampla variedade de alimentos 
começou a ser comercializada, aumentado a oferta e mantendo os preços relativamente estáveis.
9 O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que floresceu em conjunto com a formação dos Estados 
Modernos na Europa, tendo perdurado até aproximadamente o século XVIII. De modo geral, as práticas mercantilistas 
tinham o objetivo de enriquecer a coroa mediante uma série de intervenções na economia, das quais se destacaram: 
forte atuação do Estado com vistas a proteger o mercado interno; metalismo (ou bulionismo – do inglês bullion), crença 
segundo a qual a riqueza de uma nação estaria associada à quantidade de metais preciosos que ela possuísse; manutenção 
de uma balança comercial favorável; pacto colonial, que se caracterizou pela exploração econômica de colônias ao 
redor do mundo e foi muito presente em países como Portugal e Espanha.
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Partindo do Rio de Janeiro, boa parcela de toda a carga que saía do país tinha como destino 
Portugal e regiões da África que serviam como ponto de compra e venda de escravos. Russel Wood 
(2004) lembra o destaque que a Costa da Mina, região do Golfo da Guiné na África Ocidental, 
possuía no mercado escravocrata da época, de onde muitos dos escravos que desembarcavam na 
América – e, em especial, no Brasil – provinham. O autor ressalta que o aumento da demanda pela 
mão-de-obra escrava foi um dos efeitos imediatos provocados pelo início da corrida do ouro no 
Brasil. Assim o foi que o contrabando se apresentou como uma forma alternativa e muito lucrativa 
de lidar com a repentina escassez de mão-de-obra nas Minas: enquanto meio de pagamento, o ouro 
era incomparavelmente superior a quaisquer outros meios de troca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O intervalo que vai do final do século XVII até o final do século XVIII corresponde, 
de modo geral, ao período em que se desenvolveu a mineração no Brasil. A existência de ouro 
em terras brasileiras, investigada desde que as primeiras expedições portuguesas chegaram no 
país, nunca deixou de fazer parte das expectativas da coroa. Com o passar do tempo e dadas 
as condições favoráveis que as terras brasileiras apresentavam, a atenção da administração real 
acabou se voltando para outros produtos de origem agrícola, o que se pôde notar pelo fato de que 
a existência do Brasil enquanto colônia esteve sempre atrelada às demandas do mercado externo: 
tudo aquilo que fosse passível de ser produzido em terras brasileiras e que correspondesse aos 
interesses do mercado mundial foi, de algum modo, explorado por Portugal.

Observou-se que boa parte da ocupação urbanística do interior do Brasil esteve intimamente 
relacionada à economia da mineração, com especial destaque para a região onde hoje se encontra 
o estado de Minas Gerais. Com isso, muitas das cidades que compõem atualmente a região tiveram 
a sua gênese associada aos diversos povoamentos – as chamadas vilas – que surgiram ao redor 
das localidades mineradoras da época. Junto a isso foi possível notar um aspecto secundário, 
mas igualmente importante, condição sem a qual não seria possível que se explorasse de maneira 
satisfatória o potencial de geração de riquezas minerais brasileiro: o conhecimento do interior do 
país. Foram as corridas do ouro e o processo de interiorização que permitiram com que vastas áreas 
da colônia se tornassem conhecidas e junto delas tornou-se crescente o interesse de se registrar em 
detalhes as características biológicas, minerais e topográficas do território brasileiro.

Não obstante a integração regional que surgiu em virtude do processo de interiorização da 
economia, também foi possível observar que a mineração, enquanto atividade econômica viável, 
permitiu que outras atividades subsidiárias se desenvolvessem graças ao aumento da demanda por 
produtos básicos – sobretudo por alimentos – que ela ocasionou. Assim, observou-se um dos 
primeiros processos de integração de diferentes setores produtivos da economia brasileira, tendo 
como indústria principal o empreendimento minerador. Dada a rapidez em que se deu o aumento 
na densidade populacional da região, ocorreu que a oferta de produtos alimentícios no interior do 
Brasil teve de ser rearranjada com vistas a permitir o abastecimento do contingente populacional 
que agora migrava para o centro-sul do Brasil.

A análise permitiu verificar também de que modo se relacionou o ouro com as demais 
mercadorias negociadas à época e que, invariavelmente, tiveram o seu mecanismo de formação 
de preços afetado pelo início do processo minerador brasileiro. Assim, pôde-se notar que o 
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ouro, embora correspondesse aos ditames da ideologia mercantilista da época, não esteve apenas 
associado às vantagens econômicas que se imaginavam e, graças à sua repentina descoberta, vários 
produtos negociados no Brasil tiveram seus preços alterados. Especial destaque merece o preço 
da mão-de-obra escrava, que correspondeu tanto ao aumento de sua demanda quanto à maior 
disponibilidade de renda que a mineração ocasionou.

No âmbito das relações internacionais, a pesquisa permitiu identificar de que modo a 
descoberta do ouro brasileiro foi recebida pelas principais nações europeias, numa época em que 
a hegemonia e o poderio naval deixavam de estar nas mãos de Portugal e Espanha e passavam 
principalmente para Inglaterra, França e Holanda. No caso especial da Inglaterra o que se percebeu, 
no contexto da assinatura do Tratado de Methuen, foi que os ingleses muito provavelmente já 
possuíam conhecimento suficiente dos achados das minas para que lhes fosse viável propor a 
Portugal um tratado cujos termos apontavam para uma suposta vantagem inglesa. No longo prazo 
esta vantagem haveria de se refletir no saldo positivo da balança comercial para a Inglaterra e 
negativo para Portugal, dado que a produção de têxteis ingleses superava a capacidade de Portugal 
de honrar os termos do contrato com a venda de vinhos.

Por fim, o estudo permitiu verificar quais foram os efeitos que a mineração teve tanto no 
interior do Brasil quanto nas relações econômicas de Portugal para com outros países da Europa. A 
análise realizada forneceu subsídios para uma melhor compreensão sobre os impactos econômicos 
que a descoberta do ouro ocasionou e que foram, em certo sentido, responsáveis por muitas das 
alterações econômicas e sociais que haveriam de se concretizar nos séculos seguintes, tanto na 
colônia quanto na metrópole.
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Introdução  
  

 historiografia econômica da escravatura no período colonial (séculos XV-XIX) trata de 

temas diversos e várias foram as tentativas para se encapsular as múltiplas características 

históricas da escravidão em um modelo econômico robusto.1 É preciso, inicialmente, 

reconhecer que o escravo, conforme sua origem, entabula um padrão específico; a cultura importa 

para definir os traços característicos do escravo.  Diferentes personalidades africanas se impõem num 

ambiente colonial diverso de seu habitat.2 Neste trabalho lidamos apenas com o escravo típico 

utilizado na agroindústria ou agricultura de grandes plantações e na mineração, sob a ótica do lucro 

empresarial em base racional. Seriam atividades caracterizadas como esforço-intensivas nos moldes de 

Stefano Fenoltea (1984). O uso eficiente dos recursos é central para a coerência de uma estratégia 

empresarial lucrativa e assim é possível questionar em que termos isso deveria ter ocorrido numa 

economia escravagista de atividade esforço-intensiva. Estabeleceremos um modelo que, com base na 

perspectiva de lucro empresarial, retrata o uso do recurso produtivo escravo sob coação. De fato, o 

fator escravo fica a meio caminho entre uma máquina e um indivíduo dotado de razão, interesses, 

estratégias e paixões. O empresário escravagista quer, quando lhe convém,  que o escravo seja uma 

máquina; o escravo reage dentro de suas possibilidades. O proprietário então lubrifica a máquina e 

pode bem empregar a coerção e punição ao invés da cooperação para alcançar seus objetivos 

econômicos.  

 Quando o escravo é tratado pelo seu proprietário como uma máquina, o problema econômico 

com o qual o escravagista se defronta é o de equacionar o dilema de mais esforço a exigir do escravo 

vis-à-vis à sua vida útil remanescente, sob a égide do lucro. Seja qual for a atitude do escravo, a decisão 

de como utilizá-lo no processo produtivo é de responsabilidade do seu proprietário. Ele irá balancear a 

força da coerção aos seus interesses, de forma que escolherá o nível ótimo de esforço do escravo em 

suas tarefas corriqueiras. As leis sobre escravidão terão, como em outros casos tiveram, seus efeitos 

restritivos à violência e aos maus tratos.  

Para fins de análise do problema econômico do uso intensivo do fator escravo e a implicação 

para a sua vida útil, iremos considerar um mundo de homens livres, escravos, empresários e 

                                                        
1 Veja Bergstrom, T. 1971, Findlay, R.  1975, Canarela and Tomaske 1975, Barzel, Yoram 1977, Chwe Sunk 1990, 

Acemoglu and Wolitzk 2011.  
2 Williams, W.  1930 e Frédéric, M. 1989. 

A 
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capitalistas . Os empresários que comandam o processo 

produtivo podem ser de duas categorias: escravagistas ou homens livres que se confundem com os 

próprios senhores escravagistas, mas sem vassalos ou escravos.  

O trabalho será desenvolvido em 4 seções. Na seção 2, apresentaremos o problema econômico e 

as hipóteses simplificadoras que o modelo demanda, esboçando-se a solução do mesmo em dois 

contextos: o de taxa de desconto igual a zero e taxa de desconto diferente de zero. Na seção 3, 

resolveremos o modelo nos contextos de curto e longo prazo; só que nessa última seção trataremos 

apenas do caso em que a taxa de desconto é zero. O longo prazo incluirá na análise o valor do e juros 

zero. Na seção 4, iremos comparar colônias escravagistas com eficiência produtiva e expectativa de 

vida diferentes. Na última seção, faremos os comentários finais. 

 

O problema econômico do empresário escravagista 

 

O problema econômico empresarial é o seguinte:  Max Lucro = Receita Total  Custo Total. O 

empresário é price-taker ; preço do produto é normalizado, ou seja, é igual a 1. Supomos inicialmente, 

para simplificar, custo total igual a zero, uma vez que os escravos, tal qual as máquinas, são um custo 

fixo. Isso não altera fundamentalmente o resultado da análise do problema, pelo menos no curto 

prazo. São, de fato, custos afundados. Assim, o problema do empresário seria o de executar o projeto 

com o maior lucro líquido em valor presente com a duração do projeto correspondendo à vida útil do 

fator escravo. A variável de escolha do empresário escravagista corresponde ao nível ótimo de esforço 

do escravo típico. Tudo se passa como se estivéssemos avaliando um projeto agrícola, do ponto de 

vista do escravagista. Os projetos para serem eficientes, devem observar o princípio básico da 

maximização dos lucros. As demais funções de preferencias são excluídas, já que tratamos o escravo 

como máquina. 

O problema para as colônias com homens livres seria o mesmo para os das colônias 

escravagistas, diferindo apenas na magnitude do parâmetro de eficiência da função de produção. 

Evidentemente, para as colônias de homens livres, o ajuste da função vida estaria em suas mãos. O 

modelo pode ainda ser adaptado para expectativa de vida diferente entre escravos e homens livres.  

 

O modelo para taxa de desconto = 0 
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O modelo para taxa de desconto = 0 

 

 

O problema que o escravagista eficiente se defronta pode ser declarado da seguinte forma:  

 

Max L = y(Ah)*V(h)  e  y  0, y  e h  (0,1), A=100. 3  

      {h}  

 

líquida que, supondo custo zero e preço do produto igual a um, se identifica com a função produção 

onde a ano 

etc.

100 por simplicidade. O produto Ah nos dá o produto por dia, mês ou ano conforme se defina o 

intervalo de tempo 

negativamente pelo esforço dispendido na atividade produtiva.  L é o valor presente do lucro que 

considera todo o período produtivo, restringido pela vida útil do escravo, V. 

Observe-se que, ao supormos taxa de juros igual a zero, podemos fazer o problema da forma 

exposta acima, de tal forma que o projeto tem, por simplicidade, a duração consoante à duração da 

vida do fator escravo. Além disso, dado que o preço do produto é fixado em 1 e o custo igual a zero, a 

função de produção, y(Ah),  pode expressar o lucro líquido. 

 

O modelo para taxa de desconto  ≠ 0 
 

O modelo também pode ser concebido para uma outra situação em que a taxa de juros seja 

diferente de zero, podendo assumir qualquer valor diferente de zero. Neste caso, um fator de desconto 

intertemporal tem que ser introduzido e já não podemos simplesmente somar todos os lucros líquidos 

do período, como fizemos para o caso de taxa de desconto igual a zero. Temos que empregar, num 

contexto simplificado, um fator de desconto. A taxa de juros é determinada exogenamente no 

mercado de capitais. 

O problema econômico, dada as funções definidas em 2.1, pode ser declarado da seguinte 

forma4:  

                                                        
3 
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 Max L=y(Ah) * FPA(i,V(h))5  

      {h}  

Dados:  

 h  (0,1),  A=100, e i  (0, )                     

y= y(Ah) = produto do escravo no ano  

V=V(h)=D(1-bh) =  Vida útil em anos, com b>0 e D=D0  

FPA = [1−𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖(ℎ)

 𝑒𝑒𝑖𝑖−1 ] = fator de desconto  

 i = taxa de juros de mercado 

Para uma dada taxa de juros, o empresário escolhe o projeto com maior lucro líquido em termos 

de valor presente. A sua variável de escolha é o esforço de trabalho, h. 

Em ambos os problemas de otimização, as restrições impostas aos parâmetros são de 

importância e serão detalhadas na seção seguinte. 

 

 
O modelo numa formulação simples: taxa de desconto e custo iguais a zero. 
 
A FUNCÃO DE PRODUÇÃO 

 

A função de produção, y(Ah),  é do tipo neoclássica, mas tendo como argumento a variável 

esforço, h 6.  Além disso, conside A função de 

produção pode ser expressa analiticamente da seguinte forma:  

                                                                                                                                                                             
4 Essa expressão decorre do fato de que, ao construirmos o conjunto de sequência de lucro líquido correspondente a cada 

V (V vai de zero até V0), a respectiva sequência é formada pelo mesmo h ( V => h único). 
5   

 
6 As unidades estão devidamente ajustadas 100Unit T-1 (hT) T-1 para a função produção e DT (hT)b T-1  para a função 

Vida. 



322 323

REVISTA ELETRÔNICA 25 DOCUMENTO/MONUMENTO

 

 𝑌𝑌 = 𝐾𝐾𝑓𝑓(𝐴𝐴ℎ)𝛼𝛼 com {h  (0,1) e α  (0,1)}, A=100 e K>0 e 𝑓𝑓′ = 𝛼𝛼𝐾𝐾𝑓𝑓(𝐴𝐴ℎ)𝛼𝛼−1 𝐴𝐴 > 0  𝑓𝑓′′ =
(𝛼𝛼 − 1)𝛼𝛼𝐾𝐾𝑓𝑓(𝐴𝐴ℎ)𝛼𝛼−2𝐴𝐴2 < 0     

 

 

Ressalte-se que, ao omitirmos o capital ou terra na análise, usando a função de produção acima 

especificada, estamos sujeitos apenas a um equilíbrio de curto prazo. O equilíbrio de longo prazo será 

especificado pela introdução do valor do escravo e gasto em capital, restringindo-se a função de 

produção aos retornos constantes de escala, ou seja, a soma dos fatores distributivos deve somar um. 

 

A FUNCÃO VIDA 
 

Como escravo está sendo tratado como máquina, podemos associar uma função de vida Útil, V, 

tendo como argumento  h. A função vida útil refletirá simplesmente um fator que reduz a 

vida do escravo pelo seu esforço sujeito ao ambiente em que trabalha . O fator constritivo à vida 

representa o desgaste humano pela atividade do trabalho, podendo incorporar a coerção ao escravo 

trabalhador ou mesmo os custos de alimentação, tipo de dieta ou saúde ou outros elementos 

socioeconômicos que afetem negativamente sua vida útil. Não há dúvida de que trabalhar em 

condições insalubres reduz a vida do trabalhador e trabalhar em lugares de excelência produtiva torna 

o trabalho mais agradável. Além disso, o esforço por si só reduz a vida útil do trabalhador, 

independentemente de sua condição social. Se o fator escravo está ainda submetido à coação e à 

chibata, privado de liberdade, a sua vida útil diminuirá mais ainda. O esforço dispendido do escravo 

tem que ser compatível com o objetivo do empresário : maximização de lucros. 
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 A função vida pode ser expressa assim: 𝑉𝑉 = 𝐷𝐷 (1 − 𝑏𝑏ℎ)  e   𝑉𝑉 ′ = −𝐷𝐷𝑏𝑏 < 0  𝑒𝑒  𝑉𝑉′′ = 0 , h ∈
 (0,1) , 𝐷𝐷 = 𝐷𝐷Ο > 0  𝑒𝑒 𝑏𝑏 > 0. A vida útil do escravo pode ir de 0 até o limite de vida esperado, D. 

Não faremos considerações sobre a idade em que o escravo inicia seu trabalho ou a idade em que foi 

capturado. Usaremos uma função que imponha perdas à vida com o emprego de mais esforço, com a 

velocidade da redução da vida sendo b, b>0. Esse parâmetro redutor da vida embute as características 

sociais e econômicas que afetam negativamente a vida do indivíduo.  

 

 

 

A FUNCÃO LUCRO TOTAL – valor presente 
 

Como estamos considerando custos e juros iguais a zero, podemos somar todos os lucros 

durante a vida útil do escravo para obtermos o valor presente do lucro líquido do projeto. Daí 

podermos definir a função lucro como: L = y(Ah)*V(h) , com domínio  {h  (0,1), f ∩ g }. A função 

lucro será assim :  𝐿𝐿 = 𝐾𝐾((𝐴𝐴ℎ)𝛼𝛼)[𝐷𝐷(1 − 𝑏𝑏ℎ)] 



324 325

REVISTA ELETRÔNICA 25 DOCUMENTO/MONUMENTO

 

                  

 

Essa função lucro claramente tem um máximo bem estabelecido, associado a um único h. Os 

parâmetros estão adequadamente restringidos para permitir a solução do problema no contexto 

definido, garantindo-se que ocorra uma função que se assemelha a uma parábola com máximo global 

 grau (1+ α) - quando 0 < α <1. O modelo gera uma situação simples  dispensando a formulação de 

otimização com restrições  ajustando-se convenientemente os parâmetros das funções de produção e 

vida. A possibilidade de o máximo h* estar à esquerda do limite do domínio de h (0,1) também não 

ocorre. Em resumo, temos uma função lucro bem comportada, com máximo único ℎ∗ ∈ (0,1) . 7 

Observe-se que a função de produção leva em consideração um escravo típico e assim nos dá a 

produção em termos de um esforço típico, segundo o padrão de unidade adotado. A função vida útil 

também deverá expressar a variável esforço na mesma unidade em que está expressa na função de 

produção. O lucro será por escravo, mas pode ser agregado pelo fator n, número de escravos. Não 

iremos fazer distinção sobre tal problema e assim suporemos n=1. 

 

SOLUÇAO DO MODELO COM TAXA DE DESCONTO = 0 
Solução do Modelo (curto prazo) 
 

                                                        
7 As propriedades da função foram expressas na nota 4 e os parâmetros usados na simulação são estes: 0 < α  <  1 ,  0 < h 

< 1  e  α /(1+ α  
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Dado os pressupostos de custo de produção nulo, taxa de juros = zero e preço normalizado 

para 1 e as funções acima, temos o seguinte:  

Max  𝐿𝐿 = 𝐾𝐾((𝐴𝐴ℎ)𝛼𝛼)[𝐷𝐷(1 − 𝑏𝑏(ℎ))] 
    {h}  

As condições de primeira ordem para um máximo geram as seguintes soluções ótimas para as 

variáveis h, V, y e L: 

 ℎ∗ = 𝛼𝛼
(1+𝛼𝛼)

1
(𝑏𝑏) 

 𝑉𝑉∗ = 𝐷𝐷 ( 1
1+𝛼𝛼) 

 𝑦𝑦∗ = 𝐾𝐾 (𝐴𝐴 𝛼𝛼
(1+𝛼𝛼)

1
(𝑏𝑏))

𝛼𝛼
 

 L* =y* .  V*   

Para a calibração dos parâmetros, observou-se as seguintes restrições α /(1+ α )   b  1,  A = 

100,  D = D0  e K> 0 . Essas expressões decorrem das seguintes restrições: a) do fator esforço:  0 < h < 

1, b)  da função vida:  𝐷𝐷((1 − 𝑏𝑏(ℎ)) < 𝐷𝐷  𝑒𝑒  (1 −  𝑏𝑏ℎ)  <  1 , c) das condições de ótimo:  0 <

(ℎ∗ = 𝛼𝛼
(1+𝛼𝛼)

1
(𝑏𝑏)) < 1 e   0 < (𝑉𝑉∗ = (𝐷𝐷) ( 1

1+𝛼𝛼)) ≤ 𝐷𝐷 e d) das limitações impostas à função vida 

 

A partir dessas expressões encontramos as respostas qualitativas dos impactos dos parâmetros 

sobre esses valores ótimos. 

 
𝑑𝑑ℎ∗

𝑑𝑑𝛼𝛼 > 0 , 𝑑𝑑ℎ∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0 , 𝑑𝑑ℎ∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0 , 𝑑𝑑ℎ∗

𝑑𝑑𝑏𝑏 < 0, 𝑑𝑑ℎ∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0  

 

 
𝑑𝑑𝑉𝑉∗

𝑑𝑑𝛼𝛼 < 0 , 𝑑𝑑𝑉𝑉∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0 , 𝑑𝑑𝑉𝑉∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0 , 𝑑𝑑𝑉𝑉∗

𝑑𝑑𝑏𝑏 = 0, 𝑑𝑑𝑉𝑉∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0   

 

 
𝑑𝑑𝑦𝑦∗

𝑑𝑑𝛼𝛼 > 0 , 𝑑𝑑𝑦𝑦∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0 , 𝑑𝑑𝑦𝑦∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0 , 𝑑𝑑𝑦𝑦∗

𝑑𝑑𝑏𝑏 < 0, 𝑑𝑑𝑦𝑦∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0   

 

 
𝑑𝑑𝐿𝐿∗

𝑑𝑑𝛼𝛼 > 0 , 𝑑𝑑𝐿𝐿∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0 , 𝑑𝑑𝐿𝐿∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0 , 𝑑𝑑𝐿𝐿∗

𝑑𝑑𝑏𝑏   < 0, 𝑑𝑑𝐿𝐿∗

𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0   

Resumimos os resultados na tabela abaixo: 
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 As relações entre as mudanças dos parâmetros e as variáveis endógenas do modelo podem ser 

crescente, +, decrescente, -, ou pode não ter relação alguma, 0. Estamos estabelecendo um domínio 

para h ir de 0 ao esforço máximo 1 (24 horas de trabalho por dia que seria um limite não 

observável). A avaliação desses valores para a função vida útil teria assim um limite mínimo, V(h(1)), 

e um limite máximo , V(h(0)), expressos como um percentual. Poderíamos também considerar um 

limite V(h(1)) de tal forma que se estabeleça um tempo mínimo para descanso e necessidades 

pessoais. 

Importa destacar é ótima  do escravo, escolhida pelo seu 

proprietário. Os custos de obediência e manutenção do escravo devem ser ajustados 

convenientemente, de forma a fazer a máquina  humana cumprir o que dela se espera. O esforço, h, 

tem que se ajustar às condições sócio-econômicas. 

desgaste físico do escravo com implicações negativas para sua vida, fazendo-se valer as diferenças 

quanto ao acesso à alimentação, à moradia, ao vestuário, ao tratamento e às punições.  O resultado 
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 exagerada ao esforço ou maus tratos, inclusive o alimentar e social, não 

trariam bons resultados econômicos. A coação e o castigo devem encontrar respaldo na ordem 

disciplinar; obrigar o escravo a cumprir uma jornada de trabalho exagerada, demandando mais 

esforço, requer uma supervisão eficaz. Um ponto ótimo entre punições e esforço pode ser intentado 

ou outros mecanismos podem atenuar o custo de supervisão e as consequências maléficas das 

punições. A questão sobre a dieta dos escravos 

Além do mais, viver no campo pode oferecer oportunidades de alimentação a custo ínfimo, como 

pescarias, simples criações de animais ou pequenas hortas, embora tal possibilidade sugira forma 

diferente de arranjo organizacional do que aqui supomos.  

O fator b  poderia responder também pelas condições de trabalho. As questões de salubridade 

importariam. Havendo uma situação de trabalho mais crítica do que uma outra, o empresário 

racional poderia reduzir o esforço do trabalho, para manter o mesmo tempo de vida do escravo. 

Evidentemente, as próprias atividades econômicas podem apresentar condições de salubridade 

diversas, como o trabalho em minas ou trabalho na agroindústria canavieira vis-à-vis à agroindústria 

cafeeira ou algodoeira. E mesmo dentro de cada uma dessas atividades, poderão existir tarefas 

diferenciadas em grau de risco e salubridade ou mesmo esforço físico. 

Ressalte-se ainda que um ambiente social e econômico favorável ao aumento da expectativa de 

vida traria resultados benéficos aos empreendimentos escravagistas por aumentar a vida útil de 

toda a população, incluindo-se os escravos. Mas tal fator não afeta o nível ótimo de esforço e assim o 

produto. Afeta a lucratividade pelo fato de se poder contar com o escravo, a máquina, por um 

período de tempo maior. 

α  tem uma interpretação mais complexa, porque, como um parâmetro 

distributivo  o que vai do produto para os proprietários dos escravos - também retrataria a 

produtividade do escravo que não captura em termos monetário o produto do seu esforço; é o 

 Além disso, omitimos os fatores terra e 

máquinas e mesmo o trabalho assalariado o que caracteriza apenas um equilíbrio de curto prazo. 

Com ressalvas, poderíamos afirmar que α  maior revelaria uma maior produtividade, gerando um 

excedente por escravo maior. Isso faria com que se usasse mais intensamente o fator escravo, mesmo 

à custa de uma vida útil menor. Todavia, esse é apenas um movimento de curto prazo, porque, se 
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esse fator α  aumentado se mantivesse no longo prazo, a participação dos outros fatores, teria que 

diminuir.  

Interessa saber é o que poderia fazer esse parâmetro α  ser diferente entre as colônias 

escravagistas; já que outros fatores produtivos devem ser devidamente considerados. A produtividade, 

de fato, retrata a essência da economia, reflexo de seus fatores multifacetadados, determinando-se a 

distribuição da renda entre os fatores produtivos. A questão por que ela é o que é só pode ser 

alcançada pela compreensão dos mecanismos fundamentais que orientam a economia. A razão da 

distinção entre as colônias europeias na América do Norte e as demais colônias voltadas 

especificamente para a agroindústria ou mineração, como as de origem ibérica,  pode ser encontrada 

em Adam  Smith. A resposta é simples e direta: economia cartorial, repleta de impostos distorcivos, e 

mentalidade empresarial ibérica focada na riqueza e na vida fácil, fazendo com que tudo seja mais 

caro e salário mais barato do que de outra forma seriam. 8 

O específico  no modelo. Representa a eficiência do fator escravo, 

dada exogenamente. A mudança paramétrica de A  não seria revertida ao escravo, em termos de 

uma maior vida útil. Todavia,  fazendo pequenos ajustes no modelo9, ele poderia também, num 

contexto de cooperação e não de simples coerção,  expressar a eficiência específica do escravo 

justificável economicamente. Os resultados de uma maior eficiência específica do próprio escravo  

um escravo mais produtivo  seriam:  

 

Solução do Modelo com Custo e Capital e taxa de desconto zero  –    (longo prazo)  
 

O modelo pode ser adaptado para incluir o preço do escravo, de tal forma que Custo Total= 

(PE)/V, com  PE= 𝑝𝑝𝜖𝜖*f(h,D) e   , onde PE=Custo total com o escravo por unidade 

produzida e  pe = preço do escravo.  

Dando uma forma analítica para PE,  o valor do escravo, então:  

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝 = (𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝐿𝐿)𝑉𝑉 
 

 𝐶𝐶𝐿𝐿 = 𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑉𝑉 
 

 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐾𝐾1(𝐴𝐴1ℎ)𝛼𝛼 ∗ 𝐷𝐷 

                                                        
8 Adam Smith, A Riqueza das Nações, capítulo sobre colônias. 

9 Fazendo 𝑃𝑃 = 𝐾𝐾(𝑐𝑐𝐴𝐴ℎ)𝛼𝛼 e  𝑉𝑉 = (𝑐𝑐𝐷𝐷𝐾𝐾)𝛼𝛼 [1 − 𝑏𝑏
(𝑐𝑐𝑐𝑐)𝛼𝛼 (ℎ)],  obtém-se o resultado indicado. 
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 𝑦𝑦 = 𝐾𝐾(𝐴𝐴ℎ)𝛼𝛼         com        α =1 no equilíbrio de longo prazo 

 

𝑉𝑉 = 𝐷𝐷 (1 − 𝑏𝑏ℎ)  
 

O problema do empresário escravagista é escolher um projeto cujo lucro  em valor presente é 

maximizado.  A variável de escolha é   . 

 Max   𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = (𝑃𝑃 ∗ 𝐾𝐾(𝐴𝐴ℎ)𝛼𝛼) ∗ 𝑉𝑉 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐾𝐾1(𝐴𝐴1ℎ)𝛼𝛼 ∗ 𝐷𝐷  

 

A condição de primeira ordem para um máximo requer que calculemos derivada parcial de 

LTvp em relação à h e que sua derivada segunda seja menor do que zero A condição de primeira 

ordem gera a expressão par h* que nos permite encontrar as demais expressões de equilíbrio de longo 

prazo.10 

ℎ = ( 𝛼𝛼
(1+𝛼𝛼)𝑏𝑏) (1 − 𝑃𝑃𝑒𝑒

𝑃𝑃
𝐾𝐾1
𝐾𝐾

𝐴𝐴1
𝐴𝐴 )  

 𝑉𝑉∗ = 𝐷𝐷 − 𝐷𝐷𝑏𝑏ℎ∗ 
 

 𝑦𝑦∗ = 𝐾𝐾(𝐴𝐴ℎ∗)𝛼𝛼 
 

 𝑃𝑃𝑃𝑃∗ = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐾𝐾1(𝐴𝐴1ℎ∗)𝛼𝛼 ∗ 𝐷𝐷 
 

  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿∗ = 𝑃𝑃𝑦𝑦∗𝑉𝑉∗ − (𝑃𝑃𝑃𝑃∗) 
 

Para fins de análise de sensibilidade, elaboramos a tabela abaixo em que, de forma similar à 

tabela anterior, as relações entre os parâmetros e as variáveis endógenas podem ser de três tipos: 

crescente (+), decrescente (-) ou não ter impacto (0). 

                                                        
10 A expressão para h* observa a restrição 0<h*<1 que define as restrições aos parâmetros. 
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De novo, o fato de destaque é que o parâmetro de desgaste da vida, b, não tem impacto sobre a 

vida útil do escravo o que indica uma estratégia racional do seu proprietário. Quanto aos itens preço 

de escravo e preço da mercadoria também refletem um comportamento racional do empresário: 

maior o Pé do escravo, mais cuidado requer-se com o seu ativo majorado o que acarreta uma redução 

no esforço a se exigir do escravo-máquina. Já pelo lado do preço do produto, maior o preço, maior o 

esforço a se exigir do escravo para que se aproveite a oportunidade de uma maior lucratividade.  

A mudança paramétrica em seus efeitos ocorre apenas nos parâmetros de eficiência, A e K, 

porque supomos diferenças tecnológicas entre custo e função de produção. Para esse contexto de 

diferença entre de parâmetros de eficiência, requer-se compensação no esforço produtivo. Já num 

contexto em que A = A1 e K = K1, obtém-se os mesmos resultados da seção 3.1   

Interessante notar o impacto dos preços do produto e preço dos escravos nas variáveis ótimas. 

Seria de se esperar, por exemplo, que, quando os preços das commodities são baixos ou os custos 

relativamente elevados  diminuindo o lucro do negócio -  o fator escravo deva ser realocado às 

atividades mais lucrativas ou usado menos intensamente no próprio negócio. De forma, idêntica-se, 

por exemplo, o custo de transporte for reduzido relativamente às outras colônias escravagistas, o 

preço do escravo na colônia favorecida seria menor em comparação às outras colônias escravagistas. 

Assim, o uso do escravo na colônia favorecida poderia ter sido mais intenso, com um nível de esforço 
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maior do que de outra forma seria.  

 

Solução do Modelo sem custo e taxa de desconto diferente de zero 
Solução do Modelo (curto prazo) 

 

A introdução de taxas de juros diferente de zero se daria pela alteração do problema de 

maximização do lucro líquido que pode ser expresso da seguinte forma:  

Max L=y(Ah) * FPA(i,V(h)) 

         {h}  

Dados:  

 𝑦𝑦 = 𝐾𝐾(𝐴𝐴ℎ)𝛼𝛼 

                                    𝑉𝑉 = 𝐷𝐷[1 − 𝑏𝑏ℎ]   

                                    FPA = [1−𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖(ℎ)

 𝑒𝑒𝑖𝑖−1 ] 

                                    i=i0  e demais restrições já indicadas.  

 

O problema de otimização empresarial pode ser definido da seguinte forma:  

     Max  𝐿𝐿 = 𝐾𝐾(𝐴𝐴ℎ)𝛼𝛼 [1−𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖(ℎ)

 𝑒𝑒𝑖𝑖−1 ] 
                                            {h} 

 

Ao acharmos a condição de primeira ordem, dada as devidas restrições aos parâmetros, obtém-

se uma solução que configura o seguinte sistema envolvendo h* e V*. 

                                   1 = (𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝛼𝛼 ) [𝛼𝛼 + 𝑖𝑖𝑏𝑏𝐷𝐷ℎ ] 
            

                                   𝑉𝑉 = 𝐷𝐷[1 − 𝑏𝑏ℎ] 
Analiticamente: 

                                   h* =F1[𝑒𝑒−𝑖𝑖,i,α, b,K,D] 

                                   V = F2[𝑒𝑒−𝑖𝑖,i,α, b,K,D] 

                                   y = F3[𝑒𝑒−𝑖𝑖,i,α, b,K,D] 

                                   L = F4[𝑒𝑒−𝑖𝑖,i,α, b,K,D] 
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Os resultados de interesse seriam11:  

𝜕𝜕ℎ∗

𝜕𝜕𝜕𝜕 > 0  ,   𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 <  0  , 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 >  0 𝑒𝑒 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 <  0  

O gráfico abaixo ilustra a função lucro com juros de 10% e 20%, usando os parâmetros: 

A=100,k =1,5=D=40,b=1,45 e α = 0,45.  

                        

Para diversas taxas de juros, encontramos as seguintes relações para as variáveis h*,V*, y* e L*. 

                 

                      

                         

 

Portanto, as colônias endividadas exigiriam dos seus escravos um esforço ótimo maior, 

acarretando-lhes uma vida útil menor, e um lucro menor ao empresário. A baixa rentabilidade dos 

                                                        
11 Empregando o teorema da função implícita, encontramos os resultados indicados. 
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negócios também poderia indicar que um endividamento excessivo significaria de fato a interferência 

direta dos capitalistas nessas atividades.  

 

 

Comparando colônias escravagistas – longo prazo 
Pelo lado Função Produção  

 

Considerando que na seção 3.2 obtivemos os valores ótimos para h, V, y, PE e L12 e que os 

mesmos valham para ambas as colônias em comparação, o fator a refletir eficiência produtiva 

diferente seria  > K, teríamos h  já que h* (α, b, Pe, P, K1, K, A1, A)  com relação 

crescente para (α, P, K, A), decrescente para (b, Pe, K1, A1) e nula com D.  Como existe uma relação 

crescente entre h e y(h), L(h) e PE(h)  , todos esses itens estariam magnificados em economias mais 

eficientes. Como a relação entre h e V é decrescente, os escravos viveriam menos em economias mais 

eficientes. Deve-se ter em conta que esse raciocínio supõe um mesmo b para ambas as colônias o que 

de fato não se verifica factualmente, atenuando-se, pois, a implicação para a vida. 

 

Pelo lado da Função Vida  
 

resultados da análise 

de sensibilidade, que a implicação de     . 

Portanto, uma economia que apresente condições de violência, insalubridade, custos de alimentação 

mais constritivos à vida, terá que gerar um produto e lucros menores.  

Evidentemente, se os custos são relativamente altos  induzindo a se ter um menor estoque de 

capital -  o negócio empresarial  só poderia ocorrer com maior esforço,  

reduzindo-se a vida útil do escravo. Mas isso, só seria possível se o preço do escravo fosse menor do 

que naquela outra colônia com custos sobre a vida menores.  

 

Conclusão  

                                                        
12 Para o caso de curto prazo, ver anexo 1. 
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mesmos valham para ambas as colônias em comparação, o fator a refletir eficiência produtiva 
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resultados da análise 
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Portanto, uma economia que apresente condições de violência, insalubridade, custos de alimentação 

mais constritivos à vida, terá que gerar um produto e lucros menores.  

Evidentemente, se os custos são relativamente altos  induzindo a se ter um menor estoque de 

capital -  o negócio empresarial  só poderia ocorrer com maior esforço,  

reduzindo-se a vida útil do escravo. Mas isso, só seria possível se o preço do escravo fosse menor do 

que naquela outra colônia com custos sobre a vida menores.  
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13 Adam Smith Capítulo Colônias pág. 83,84  considera o tratamento mais rigoroso em economias mais liberais do que 

naquelas mais arbitrárias.     
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Ainda podemos ressaltar que as colônias escravagistas, por escolherem o nível de esforço 

adequado e contarem com um padrão de eficiência superior às colônias de homens livres que 

atuavam em escala inferior do que as grandes plantações, geravam um volume de lucro  maior, 

repartido com os capitalistas e financistas, os financiadores, em grande parte, de tais 

empreendimentos. Aos homens livres restaria construir uma sociedade eficiente, ancorada em valores 

éticos de monta, para não serem tragados pelo escravagismo. A distância entre sociedades mais 

eficientes e menos eficientes encontra, na manutenção da lógica escravagista, um significado trágico. 
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                                                                        Appendix 1 

% Slave Model with discount rate = zero 
% run out script  
  
clear all; 
% colonial slavery A 
A=100;b=1.45; alfa=0.45;D=40;K=1.5;h=[0:0.01:1]; 
lu=(h.^alfa).*((K^2*D*A^alfa)-(K*D*b*A^alfa).*h); 
y=K*(A.*h).^alfa; 
V=D-(b*D).*h; 
L=@(h) - (h.^alfa).*((K*D*A^alfa)-(K*D*b*A^alfa).*h); 
[xmin,fmin,ea]=fminbnd(L,0,1); 
yot=K*(A*xmin).^alfa; Vot=K*D-(b*D)*xmin;Lot=Vot*yot; 
  
% colonial slavery B 
Ab=100;bb=1.45; alfab=0.45;Db=40;Kb=1.8;hb=[0:0.01:1]; 
lub=(hb.^alfab).*((Kb^2*Db*Ab^alfab)-(Kb*Db*bb*Ab^alfab).*hb); 
yb=Kb*(Ab.*hb).^alfab; 
Vb=Db-(bb*Db).*hb; 
Lb=@(hb) - (hb.^alfab).*((Kb*Db*Ab^alfab)-(Kb*Db*bb*Ab^alfab).*hb); 
[xmin,fmin,ea]=fminbnd(Lb,0,1); 
yotb=Kb*(Ab*xmin).^alfab; Votb=Kb*Db-(bb*Db)*xmin;Lotb=Votb*yotb 
 

figure(1) 
plot(h,y,hb,yb,'--'); 
ylabel('Effort'); 
figure(2) 

plot(h,V,hb,Vb,'--' ); 
ylabel('Useful Life'); 
figure(3) 
plot(h,lu,hb,lub,'--'); 
ylabel('Profit Present Value'); 
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% slavery Model with discout rate non zero 
clear all; 
% % colonial slavery A 
A=100;b=2.25; alfa=0.35;D=40;K=1.5; 
tj=[0.01:0.001:1];h=[0.01:0.001:1]; 
y=K*(A.*h).^alfa; 
V=D-(b*D).*h; 
  
for j=1:991 
  
  za(j)=tj(j); 
  z1=exp(za(j))-1; 
  zaa=za(j); 
  z2=-1*zaa; 
  
  Lb=(((K*(A.*h).^alfa).*1/z1).*(1-exp(V'*z2))'); 
  [lb,i]=max(Lb); 
  hmin=h(i); 
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  yot=K*(A*h(i)).^alfa; 
  vot=K*D-(b*D)*h(i); 
  lot=lb; 
  m1(j)=h(i); 
  m2(j)=yot; 
  m3(j)=vot; 
  m4(j)=lot; 
  
end 
% colonial slavery B 
A=100;b=2.25; alfa=0.35;D=40;K=1.95; 
tj=[0.01:0.001:1];h=[0.01:0.001:1]; 
y=K*(A.*h).^alfa; 
V=D-(b*D).*h; 
  
for j=1:991 
  
  za(j)=tj(j); 
  z1=exp(za(j))-1; 
  zaa=za(j); 
  z2=-1*zaa; 
  
  Lb=(((K*(A.*h).^alfa).*1/z1).*(1-exp(V'*z2))'); 
  [lb,i]=max(Lb); 
  hmin=h(i); 
  
  yot=K*(A*h(i)).^alfa; 
  vot=K*D-(b*D)*h(i); 
  lot=lb; 
  m1b(j)=h(i); 
  m2b(j)=yot; 
  m3b(j)=vot; 
  m4b(j)=lot; 
  
end 
%graficos 
  
figure(1) 
plot(tj,m1,tj,m1b,'--'); 
ylabel('Effort'); 
figure(2) 
plot(tj,m2,tj,m2b,'--'); 
ylabel('Optimal production'); 
figure(3) 
plot(tj,m3,tj,m3b,'--'); 
ylabel('Useful Life'); 
figure(4) 
plot(tj,m4,tj,m4b,'--'); 
ylabel('Profit Present Value'); 
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