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“O Homem vive da natureza, isto significa que a natureza é o seu corpo com o 

qual ele deve permanecer em processo constante, para não perecer. O fato de 

que a vida física e espiritual do homem se relaciona com a natureza não tem 

outro sentido senão o de que a natureza se relaciona consigo mesma, pois o 

homem é parte da natureza”. (Karl Marx) 

 

Resumo:  
Este trabalho faz parte da pesquisa que estamos desenvolvendo no Programa de Pós-
graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, e teve 
como motivação as reflexões realizadas no Laboratório de Pesquisas Territoriais – 
LAPET, e Grupo de Pesquisas Territoriais – GTA/UFGD, onde parte das pesquisas 
realizadas enfocam a compreensão das transformações territoriais no estado de Mato 
Grosso do Sul. 
No âmbito das transformações territoriais, percebe-se que os interesses privados, 
impulsionados pela economia de mercado têm invadido todos os recantos da vida social. 
Em conseqüência, os espaços, as riquezas e os elementos naturais encontram-se cada 
vez mais ameaçados de extinção em função do ritmo acelerado do processo de 
mercantilização destes elementos. Um dos instrumentos até agora utilizados para conter 
o processo “destruidor” é transformar algumas áreas, eleitas como apresentando 
relevantes características consideradas naturais, em Unidades de Conservação (UCs); 
entre elas, os Parques Nacionais objeto deste trabalho.  
Os Parques são Unidades de Conservação de Proteção Integral, ou seja, não é permitido 
promover alterações no meio ambiente nem interferência humana direta. Nessas 
Unidades são executadas medidas de recuperação de seus sistemas alterados e ações 
de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade 
biológica e os processos naturais, segundo o que estiver estabelecido em seu plano de 
manejo.  
O Parque Nacional da Serra da Bodoquena foi criado no ano de 2000 através de Decreto 
S/N, com uma área de 76.481 há, localizado no Planalto da Bodoquena, na faixa de 
fronteira Brasil/Paraguai, e foi idealizado por meio de estudos técnicos realizados pelo 
IBAMA e Universidades, que fundamentaram a decisão de proteger esta região, além de 
audiências públicas para ouvir a comunidade local. Alguns segmentos da sociedade 
queriam a criação de APA, que se insere na definição de Unidade de Conservação de 
Uso Direto, ou seja, onde é permitida a utilização dos recursos naturais, porém de forma 
sustentável. São no geral áreas mais extensas do que os Parques e Reservas e têm 
como objetivo disciplinar a ocupação das terras e promover a proteção ambiental.  
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Nas APA’s, ao contrário dos Parques e Reservas, a atividade humana pode e deve 
existir, desde que orientada e regulamentada de forma a evitar a degradação ambiental. 
Neste trabalho busca-se fazer uma análise da relação entre o Parque Nacional da Serra 
da Bodoquena e Assentamento Canaã, e como esse espaço público vem sendo 
apropriado privadamente, beneficiando algumas parcelas da sociedade.  
O objetivo central do trabalho é através do olhar geográfico analisar a relação sociedade-
natureza na modernidade, avaliando as táticas de conservação empregadas e seu real 
poder conservacionista. No caso especifico das Unidades de Conservação ocorre à 
produção de um território especificamente voltado para a conservação ambiental, mas 
privatizado no seu uso e muitas vezes priorizando pequenas parcelas da sociedade, 
excluindo as populações locais. 
 
Palavras-Chave: Produção do espaço; Unidade de Conservação; Reforma Agrária. 

 

 

1. PARA INICIAR A DISCUSSÃO 

 

Esse estudo teve como motivação as reflexões realizadas no Laboratório de 

Pesquisas Territoriais – LAPET, sediado na unidade II, da Universidade Federal da 

Grande Dourados - UFGD, onde, parte das pesquisas realizadas por seus membros 

enfocam a compreensão das transformações territoriais no estado3 de Mato Grosso do 

Sul. 

Com freqüência, percebe-se que os interesses privados, impulsionados pela 

economia de mercado têm invadido todos os recantos da vida social e silvestre. Em 

conseqüência, os espaços, as riquezas e os elementos naturais encontram-se cada vez 

mais ameaçados de extinção em função do ritmo acelerado do processo de 

mercantilização destes elementos.  

Um dos instrumentos até agora utilizados para conter o processo “destruidor” é 

transformar algumas áreas, eleitas como apresentando relevantes características 

consideradas naturais, em Unidades de Conservação (UCs); entre elas, os Parques 

Nacionais objeto deste estudo. 

Segundo PÁDUA (2002) apud OLIVEIRA (2005 p. 19): 

 
“Na construção da história ambiental do País, a pesquisa de PÁDUA 
(2002, p.18), centrada no Brasil escravista (1786-1888), comprova que o 
viés ‘desenvolvimentista’ (grifos do autor) dominou o pensamento 
ecológico da época, em detrimento da adoção de enfoques alternativos 
de crítica ambiental. É interessante ressaltar que, ainda em 1876, a 
proposta de criar Parques nacionais no Brasil, lançada por André 
Rebouças, privilegiava o progresso que o turismo poderia trazer para as 
regiões em que seriam implantados, como a das Sete Quedas, em 

                                                
3 Neste caso a palavra estado está relacionado a Unidade da Federação. 



 

 

Guaíra, e a da Ilha do Bananal, no rio Araguaia. No entanto, em 1937, 
em Itatiaia, no Rio de Janeiro, foi criado o primeiro Parque nacional.” 
 

A criação de Parques muitas vezes tem uma relação direta com a exploração 

pelo turismo na forma de contemplação, ou seja, cria-se “ilhas” de preservação, locais 

onde não é permitido nenhum tipo de agressão ao meio ambiente. Geralmente estes 

ambientes são apropriados privadamente pelo chamado turismo ecológico. 

Partindo deste ponto de vista entende-se que o espaço geográfico, como objeto 

de exploração para a atividade turística, tende a ser transformado em mercadoria, para 

assim, ser apropriado pelo capital, e tendo o Estado4 um papel de suporte para esta 

prática. 

Podemos ainda afirmar, que a inserção do Estado na produção e reprodução do 

espaço implica no redimensionamento de seu valor de uso e de troca, um dos fatores que 

direcionam os interesses do capital privado, como é o caso do setor imobiliário, conforme 

CARLOS (1999: p. 175):  

 
“Na realidade, o processo de reprodução do espaço, no mundo moderno, 
se submete cada vez mais ao jogo de mercado imobiliário – na medida 
em que há novas estratégias para a acumulação que se realiza por meio 
dos empreendedores imobiliários – e das políticas estratégicas do 
Estado – que tende a criar o espaço da dominação e do controle. Com 
isso, transforma-se substancialmente o uso do espaço e, 
conseqüentemente, o acesso da sociedade a ele (...).” 
 

Consideramos a atividade turística como uma atividade econômica, originada na 

evolução do modo de produção capitalista, e a partir de profundas reflexões entender 

suas infinitas contradições, como nos mostra MORETTI, (2002: p. 15):  

 

“(...) esta atividade está inserida no processo geral de produção 
capitalista, sendo uma das formas encontradas pelo capital para sua 
reprodução, portanto é uma atividade complexa que está inserida em um 
processo geral de acumulação. 
Neste contexto a atividade turística gera a idéia de desenvolvimento 
local, principalmente para áreas que passam, por uma estagnação 
econômica e apresentam características que indicam a possibilidade do 
consumo através da atividade turística (elementos naturais e/ou 
culturais).” 

 

O Estado tem ocupado papel importante no que diz respeito à divulgação e 

promoção da atividade turística, através da veiculação ideológica dessa atividade, 

vinculada ao chamado desenvolvimento sustentável5, que desponta ideologicamente 

como possibilidade econômica, social e ambiental, notadamente nos locais que se 

                                                
4 Neste caso Estado se refere ao Poder Público. 
5 Sobre este tema ver: ARCARI, (2003). 
 



 

 

encontram Unidades de Conservação, onde o turismo tem grande relevância no processo 

de passagem da natureza enquanto valor de uso para valor de troca. 

Sobre essa discussão podemos recorrer a SMITH apud MORETTI (2007), que 

reforça: 

 
“Com o desenvolvimento do capitalismo em escala mundial e a 
generalização das relações de trabalho assalariado, a relação com a 
natureza é antes de mais nada uma relação de valor de troca. Os 
vestígios fundamentais do valor de uso da natureza permanece 
certamente, mas com o avanço e o desenvolvimento das forças 
produtivas, necessidades específicas podem ser satisfeitas pelo 
aumento do valor de uso e específicas mercadorias podem ser 
produzidas com um crescimento da matéria-prima. A transformação para 
uma relação de valor de troca é, no entanto, conseguida na prática pelo 
capitalismo. A produção capitalista ( e a apropriação da natureza) é 
acompanhada não pela satisfação das necessidades em geral, mas pela 
satisfação de uma necessidade em particular: lucro. Na busca do lucro, o 
capital corre o mundo inteiro. Ele coloca uma etiqueta de preço em 
qualquer coisa que ele vê, e a partir desta etiqueta de preço é que se 
determina o destino da natureza.” (SMITH, N. 1988, p. 87-88) 
 

Na passagem da relação de uso para relação de troca da sociedade com a 

natureza, e com acirramento e freqüência que o modo de produção exige, pulverizada 

com as contradições surge a chamada “crise ambiental”6. 

Para MORETTI, (2007): 

 
“(...) a crise esta intimamente relacionada aos ideais construídos por esta 
sociedade, a implantação de Unidades de Conservação, conforme 
constatado nesta pesquisa reforça a separação homem-natureza, 
recriando a dicotomia através da fragmentação territorial, portanto, não 
aponta para a superação da chamada problemática ambiental. 
No processo de criação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena e 
na sua efetivação enquanto unidade de conservação está presente a 
idéia de fragmentação e de consolidação do privado enquanto capaz de 
apontar os caminhos para a conservação.” 
 

Nesse sentido, considera-se o Estado agente transformador/regulador, mesmo 

atentando para o fato de que a construção do espaço geográfico é produto das relações 

sociais, num território onde os meios e instrumentos de reprodução do capital estão sob o 

domínio de uma pequena parcela da sociedade. Enquanto o avanço da sociedade 

capitalista aumenta a pressão sobre os espaços ditos “naturais”, acentua-se a 

apropriação e transformação dos elementos da natureza, ora utilizados como matérias-

primas para as indústrias, ora consumidos como mercadorias, em formas de 

contemplação das paisagens.  

No sentido de entender o papel real do Estado nessa pesquisa recorremos a SÁ, 

(1986: 37-39), que afirma: 

                                                
6 Sobre esta discussão ver: RODRIGUES, A.M. (1994). 



 

 

 
“O Estado tem um papel mais ou menos directo, mais ou menos intenso, 
em todas as formas de domínio de classe. A relação do Estado com as 
classes e camadas, o modo como estas o utilizam para exercer o seu 
domínio, podem, porém, em múltiplas ocasiões, ser muito complexos. 
Em primeiro lugar, a classe, classes ou camadas dominates não 
exercem o Poder como tais. (...) 
Em segundo lugar, a relação entre as classes e camadas e a sua 
representação política aparece não só mediatizada através de homens e 
mulheres mas também através de organizações. (...) 
Em terceiro lugar, nem todos os interesses de classe ou de camadas 
estão sempre politicamente representados através de partidos políticos. 
(...)” 
 

Para POULANTZAS, (1990), para compreender a relação do Estado: 

 
“Principalmente no aspecto do Estado como condensação de uma 
relação: compreender o Estado desse modo é evitar os impasses de 
eterno pseudo-dilema da discussão sobre o Estado, entre o Estado 
concebido como Coisa-instrumento e o Estado concebido como Sujeito. 
O Estado como Coisa: a velha concepção instrumentalista do Estado, 
instrumento passivo, senão neutro, totalmente manipulado por uma única 
classe ou fração, caso em que nenhuma autonomia é reconhecida ao 
Estado. O Estado como Sujeito: a autonomia do Estado, considerada 
aqui como absoluta, é submetida a sua vontade como instância 
racionalizante da sociedade civil. Concepção que remonta a Hegel, 
retomada por Max Weber e a corrente dominante da sociologia política 
(a corrente “institucionalista-funcionalista”). Ela relaciona esta autonomia 
ao poder próprio que o Estado passa por deter e com os portadores 
desse poder e da racionalidade estatal: a burocracia e as elites políticas 
especialmente. 
Mas o Estado não é pura e simplesmente uma relação, ou a 
condensação de uma relação; é a condensação material e específica de 
uma relação de forças entre classes e frações de classe.” 

 

No momento dos estudos de implantação do Parque Nacional - PARNA da Serra 

da Bodoquena, os conflitos existentes deixam bem claro essa mobilidade do papel do 

Estado no caso em questão. 

De um lado a Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul – FAMASUL, 

representando os proprietários de terras contrários a implantação do Parque, de outro 

lado ONGs e ambientalistas. Esse embate culminou na realização de audiências públicas 

nos municípios de Bonito, Bodoquena, Jardim, Porto Murtinho e Campo Grande. Nessas 

audiências houve discussões acaloradas como relata BATARCE, (2004: 105): 

 
“Houve um embate entre a comunidade detentora de terras, a não 
detentora de terras e os agentes do governo para a criação do Parque. 
Assim, parte da população local aceita a criação do Parque e parte não 
concorda com sua instalação, principalmente os proprietários de terra, ou 
seja, os grandes latifundiários que, segundo o Relatório das Audiências 
Públicas promovidas contra a criação do Parque Nacional da Serra da 
Bodoquena, manipularam o processo legal de realização de audiências 
públicas, (...)” 
 



 

 

Como podemos observar essa mobilização em torno da criação do Parque vem 

dos diferentes interesses existentes na área, de um lado o Poder Público, ONGs e 

ambientalistas e de outro os proprietários que movem o ideário de várias pessoas contra 

a criação, o que de certa maneira cria um descontentamento de parte da população e de 

agentes do Estado. 

Nessa mesma linha de pensamento SÁ, (1986: 41), considera: 

 
“Os conflitos entre o Estado e as camadas em benefício de quem o 
Poder reverte são, aliás, freqüentes: ao Estado e aos seus dirigentes 
competente, por exemplo, procurar garantir os interesses gerais e de 
longo prazo de uma determinada classe ou camada. Para o fazer, 
podem entrar em conflito com os interesses imediatos de um sector 
dessa classe ou camada, podem fazer concessões que não convêm aos 
interesses imediatos da respectiva classe, etc.” 
 

O embate entre a criação do Parque ou de uma Área de Proteção Ambiental - 

APA continuou até o momento da criação real do Parque, que ocorreu em setembro de 

2000. 

 

 

2. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

 

O modelo de desenvolvimento7 adotado no Mato Grosso do Sul tem na 

agropecuária sua base forte, com vistas no mercado internacional, o que de certa forma 

requer uma vasta área de ocupação para as atividades de agricultura e pecuária.  

A ocupação de extensas áreas de pastagens e soja no Mato Grosso do Sul 

sempre foram alvos de preocupações e pesquisas, principalmente nesse momento em 

que passamos por mudanças no alvo de produção em nosso estado. Assistimos à 

expansão da cana-de-açúcar por várias partes do Brasil e aqui não é diferente. 

A preocupação paira na ganância pelo chamado “desenvolvimento”, sobretudo 

no modelo adotado/construído após a Segunda Guerra Mundial, nesse sentido 

CASTORIAIS, (1987: 137), nos alerta para o “preço” do crescimento. 

 
“Com insistência crescente, começou-se a levantar a questão do ‘preço’ 
que os seres humanos e as coletividades tinham de ‘pagar’ pelo 
crescimento. Quase simultaneamente, ‘descobria-se’ que esse preço 
envolvia um elemento importantíssimo, que até então tinha passado em 
silêncio, e cujas conseqüências muitas vezes não diziam respeito 
diretamente às gerações presentes. Tratava-se do acúmulo maciço e 

                                                
7 Para CASTORIADIS, (1987: 140): “O termo ‘desenvolvimento’ começou a ser empregado 
quando se tornou evidente que o ‘progresso’, a ‘expansão’, o ‘crescimento não eram virtualidades 
intrínsecas inerentes a todas as sociedades, cuja efetivação (realização) se pudesse considerar 
como inevitável, mas propriedades específicas – dotadas de um ‘valor positivo’ – das sociedades 
ocidentais. (...)”. 



 

 

talvez irreversível de danos infligidos à biosfera terrestre, resultante da 
interação destrutiva e cumulativa dos efeitos da industrialização; efeitos 
desencadeadores de reações ambientais que continuam, para além de 
um certo ponto, desconhecidas e imprevisíveis, e que poderiam 
eventualmente desembocar em uma avalanche catastrófica final, 
ultrapassando toda possibilidade de ‘controle’ (...). 
 

A preocupação com os “problemas ambientais” tomaram uma proporção tal, que 

se tornou o assunto da moda, inclusive como meio de propaganda nos meios de 

comunicação de massa, e isso tem direcionado para o repensar do desenvolvimento, ou 

a forma de entender esse modelo. 

Colaborando com estas idéias SEN, (2000: 17) pensa o desenvolvimento como: 

 
“O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas 
de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com 
crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas 
pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. 
O crescimento do PNB os das rendas individuais obviamente pode ser 
muito importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas 
pelos membros da sociedade. Mas as liberdades dependem também de 
outros determinantes, como as disposições sociais e econômicas (por 
exemplo, os serviços de educação e saúde) e os direitos civis (por 
exemplo, a liberdade de participar de discussões e averiguações 
públicas). (...)” 
 

Para MORETTI, (2007) as propostas de alternativas ao modelo de 

desenvolvimento podem ser prioritariamente agrupadas em dois eixos, preliminarmente 

identificados como principais, porém não são os únicos: 

 
“(...) um, de acordo com o dominante, tem o foco na correção de falhas 
no modelo de desenvolvimento, pressupõe a idéia de que o 
desenvolvimento técnico-científico apresentará soluções para os 
problemas sócio-ambientais, portanto, é uma questão de tempo a 
resolução dos problemas, têm como proposta concreta a internalização 
dos custos ambientais e na capacitação técnica dos trabalhadores para 
sua inserção na competitividade global, ou seja, não se constitui como 
uma alternativa, é a perpetuação do modelo de desenvolvimento 
utilizando outros indicadores; outro tem como base a idéia que os 
problemas sócio-ambientais estão inseridos na crise da modernidade 
capitalista e sua superação esta associada na construção de novas 
relações sociais, novos paradigmas, de novas práticas que superem a 
idéia da dicotomia sociedade/natureza, uma perspectiva para além do 
capital.” 
 

Para a análise aqui apresentada identificamos na segunda possibilidade, a 

reflexão sobre o modo de produção baseado na pilhagem ambiental e exploração social. 

Diante disso torna-se fundamental repensar as formas de produção e, sobretudo a 

apropriação da natureza pelo processo econômico, entendendo que a atividade turística 

em Unidades de Conservação se caracteriza como a privatização das riquezas naturais. 



 

 

As Unidades de Conservação no Brasil passaram a constituir um sistema 

nacional a partir de 2000, com a aprovação do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação8, que garante a possibilidade da prática turística nas Unidades. 

De acordo com OLIVEIRA (2005: 20): 

 
“Assim, o processo iniciado em 1970 teve seu projeto de lei aprovado no 
Congresso no dia 21 de junho de 2000. No dia 19 de julho do mesmo 
ano, foi sancionado e publicado no Diário Oficial, agora transformado em 
norma jurídica (Lei no 9.985/2000), com a finalidade de estabelecer 
critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 
conservação. Em agosto de 2002 foram regulamentados artigos dessa 
lei sob o Decreto no 4.340.” 
 

O problema é que até esse processo se resolver, sob formas políticas 

favoráveis, diversas Unidades de Conservação foram criadas sem o devido amparo 

judicial e juntamente com elas, muito conflitos foram gerados para a população que 

habitava tais áreas e seu entorno, especialmente os relacionados à reprodução das 

condições de vida familiar, caso deste trabalho. 

O debate sobre a presença humana nas Unidades de Conservação de proteção 

integral – Parques Nacionais, Reservas Biológicas, Estações Ecológicas, Monumentos 

Naturais e Refúgios de Vida Silvestre - costuma despertar discussões acaloradas entre 

os interlocutores, sejam técnicos, operadores do direito ou ambientalistas.  

Tais conflitos poderiam ter sido evitados ou diminuídos se tivesse sido garantido 

a participação efetiva da população local na criação, na elaboração do plano de manejo e 

em sua implementação – numa postura que privilegiasse a ação participativa.  

Em sociedades capitalistas a criação de Parques é, por natureza, conflitante, 

pois essa atitude impõe limites ao poder da ação e destruição das riquezas naturais pelos 

homens e as indústrias, por outro lado, o rigor do modelo de criação de Parques e das 

práticas de implantação tem gerado inúmeros conflitos para as populações locais e, 

conseqüentemente, obstáculos para os objetivos propostos, ou seja, a preservação e, ou, 

conservação da área. O modelo exclui a permanência de moradores em seu interior, e 

muitas vezes essas áreas estão habitadas. Como é o caso do Parque Nacional da Serra 

da Bodoquena possui parte do Assentamento Canaã dentro de seus limites (Mapa 01). 

A combinação reforma agrária, unidades de conservação e meio ambiente tem 

se mostrado complicada de resolver. Uma das principais razões é que o sistema vigente 

de reforma agrária brasileiro, da maneira como ela tem sido executada até então não leva 

                                                

8 Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 
“Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e 
o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico.” 



 

 

em consideração os aspectos conservacionistas, impostos pelo próprio Estado. Desta 

forma o conflito se estabelece, e passa a ser tratado como sendo um problema dos 

assentados, quando de fato é de política de Estado. 

A necessidade da reforma agrária e a necessidade de conservação aparecem 

como conflitantes, mas de fato esta não é a centralidade do problema, pois tanto a 

concentração de terra – gerada pelo modelo agrícola adotado – como a destruição 

ambiental – gerada pela pilhagem ambiental – são frutos do modelo de desenvolvimento 

capitalista e suas regras básicas de reprodução. 

 

Mapa 01 – Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Assentamentos e Áreas Urbanas. 
 

Nas três edições do Fórum Social Mundial o movimento ambiental e o 

movimento camponês estiveram entre os mais presentes. Ambos são fortes tanto 

internacionalmente como no Brasil. Os dois movimentos, entretanto, trazem uma 



 

 

contradição, pelo menos aparente. Enquanto o movimento ambiental busca uma redução 

da produção, do consumo e do uso das riquezas naturais, o movimento pela reforma 

agrária - que está contido no movimento camponês - busca a ampliação da produção e 

um maior uso da terra. Para resolver essa contradição o Instituto Socioambiental (ISA) 

propôs uma oficina no Fórum Social que discutisse os dois direitos: à reforma agrária e 

ao meio ambiente9. 

O tom geral da conclusão da oficina é que a contradição não está entre os dois 

movimentos mas no sistema de produção, que leva a aumento da produção e do 

consumo. A conclusão está logo na introdução do livro, em texto assinado pela 

presidente do ISA, antropóloga Neide Esterci. Os seringueiros, que tiveram como 

representante máximo Chico Mendes, estão entre os primeiros que perceberam que a 

aliança com os movimentos ambientalistas poderia render frutos à reivindicações 

sindicais de sua organização. Assim, conseguiram que as reservas extrativistas fossem 

demarcadas, aliando a garantia de sustento dos "povos da floresta" com a prática de uso 

sustentável do meio ambiente. (ESTERCI, N.; VALLE, R.S.T.do, 2003). 

Neste mesmo encontro o representante do MST, Egídio Brunetto, fez, uma fala 

no sentido de um diagnóstico sobre o que separa os dois movimentos. Segundo ele: 

 
"os camponeses foram ensinados a destruir a terra e tentam viver em 
função da crise permanente da agricultura. A nossa sorte é que uma 
hora esse fato é percebido e então começamos a tentar ir no sentido 
inverso contra a nossa cultura imediatista que privilegia o lucro iminente. 
Brunetto afirma que o MST está discutindo essas questões e que busca 
uma reeducação do ser humano através de uma reconstrução de hábitos 
e de cultura". 

 

Aparentemente radicais essas idéias estão expostas de maneira muito lógica, 

fundamentada e clara em Reforma agrária e meio ambiente. A proximidade entre os 

movimentos ambientais e camponeses se ampliará e poderá render bons frutos a ambos 

se o homem for entendido como parte integrante da natureza e não um mero explorador 

dos recursos. E direitos humanos fundamentais como o direito à alimentação e ao 

trabalho só podem ser inferiores ao direito à propriedade em uma sociedade “pervertida”. 

 

                                                
9 O livro Reforma agrária e meio ambiente é um dos resultados desse encontro e nele estão 
inteiramente transcritas as falas dos integrantes da oficina. O livro é formado ainda por artigos de 
pesquisadores e juristas, que discutem a interface entre os dois campos, o da preservação da 
biodiversidade e o da reforma agrária. 



 

 

3. O PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BODOQUENA  

 

O Parque Nacional10 - PARNA é uma porção do território nacional, que devido 

aos seus elevados atributos naturais ou culturais, está posta sob jurisdição do Governo 

Federal, garantindo, assim, seu caráter perene para o bem estar da humanidade.  

Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas 

e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação 

em contato com a natureza e de turismo ecológico11. 

Fica assegurada a perpetuidade de aspectos superlativos da flora, fauna, 

geomorfologia, paisagem, água e outros recursos, neles inseridos. São, ainda, 

verdadeiros laboratórios vivos para pesquisas que não podem ser efetuadas em outros 

locais. Portanto, ocorre a valorização do patrimônio natural, enquanto objeto de 

conservação. Mas, contraditoriamente, ou melhor, dentro da lógica da produção do 

espaço capitalista, estas áreas são inseridas no mercado, e portanto, apropriadas 

privadamente pelo turismo.  

O Parque Nacional da Serra da Bodoquena (Mapa 02) foi criado no ano de 2000 

através de Decreto12, com uma área de 76.481 ha localizado no Planalto da Bodoquena, 

na faixa de fronteira Brasil/Paraguai, e foi idealizado por meio de estudos técnicos 

realizados pelo IBAMA e Universidades, fundamentaram a decisão de proteger esta 

região, além de audiências públicas para ouvir a comunidade local. Alguns segmentos da 

sociedade queriam a criação de APA13. 

                                                

10 O Parque Nacional faz parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC) que foi instituído, no Brasil, em 18 de julho de 2000, através da Lei Nº 9.985 e está se 
consolidando de modo a ordenar as áreas protegidas, nos níveis federal, estadual e municipal. 
11 SNUC, 2000. 
12 DECRETO S/N DE 21 SETEMBRO DE 2000. 
Cria o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, e de 
acordo com art. 225, § 1º, inc. III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000, e no Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 1979. 
DECRETA: 
Art 1º Fica criado o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, no Estado de Mato Grosso do Sul, 
com o objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 
ecológico. 
Art 2º Parque Nacional da Serra da Bodoquena é constituído por duas áreas distintas, com 
superfície total aproximada de 76.481ha. 
13 Durante este processo, a questão evoluiu com a formulação de duas propostas muito claras: a 
proposta de criação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena e a proposta da FAMASUL de, 
ao invés de um parque, ser criada uma APA – Área de Proteção Ambiental. 
A APA se insere na definição de Unidade de Conservação de Uso Direto, ou seja, onde é 
permitida a utilização dos recursos naturais porém de forma sustentável. São no geral áreas mais 



 

 

O PARNA da Serra da Bodoquena faz parte das Unidades de Conservação de 

Proteção Integral que de acordo com BATARCE, (2004): 

 
“(...) não é permitido promover alterações no meio ambiente nem 
interferência humana direta. Nessas Unidades são executadas medidas 
de recuperação de seus sistemas alterados e ações de manejo 
necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade 
biológica e os processos naturais, segundo o que estiver estabelecido 
em seu plano de manejo.” 
 

A privatização deste patrimônio entra em conflito com os interesses do público, e 

especificamente, dos assentados, que passam a ser excluídos do processo de 

construção de um território ambientalmente conservado e público. 

Em pesquisas recentes (MORETTI, 2007), demonstra que a atividade turística 

no entorno do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, é controlada por empresas 

privadas, e que os assentados não participam do processo de decisão, ou mesmo, da 

implantação desta atividade. 

Mapa 02 – Localização do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. 

                                                                                                                                              

extensas do que os parques e reservas e têm como objetivo disciplinar a ocupação das terras e 
promover a proteção ambiental. Nas APA’s, ao contrário dos parques e reservas, a atividade 
humana pode e deve existir, desde que orientada e regulamentada de forma a evitar a degradação 
ambiental. (BOGGIANI, 2007). 



 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O interesse por este tema surgiu da intenção de conciliar a temática que 

vínhamos trabalhando na graduação e principalmente no trabalho de graduação14 quando 

fizemos o uso de ferramentas de geoprocessamento para estudo de bacias hidrográficas. 

Pensamos em utilizar essas ferramentas para espacializar o processo de implantação de 

uma Unidade de Conservação e sua relação com as populações residentes na área, com 

este objetivo definimos para estudo o Parque Nacional da Serra da Bodoquena e o 

Assentamento Canaã (Mapa 01). 

Aparentemente o clima existente entre os assentados e a administração do 

Parque é tranquila, mas está longe de uma solução definitiva, pois a proposta de 

desapropriação dos lotes existentes dentro dos limites do PARNA esbarra no 

descontentamento dos assentados na proposta de indenização feita pelo IBAMA através 

da administração do Parque, que propõe o pagamento em dinheiro e os agricultores 

defendem a tese de serem indenizados com outra propriedade semelhante nas 

proximidades do atual assentamento. 

Analisando que os dois projetos (assentamento e parque) são políticas do 

Estado, encontramos uma aparente contradição neste processo. O Assentamento Canaã 

um projeto consolidado inclusive com título definitivo entregue aos assentados no ano de 

2002, ou seja, posterior a criação do Parque em 2000.  

Percebemos mais uma vez o aparente processo de dicotomização 

homem/natureza, onde o ideário de pensar que a conservação da natureza só é possível 

retirando os habitantes do local, por ser impactante, mas turistas que supostamente 

praticam o “turismo ecológico” seria “ecologicamente correto”. 

Portanto, a justificativa para a execução deste estudo, deriva de aspectos 

teóricos relevantes para a ciência geográfica, e aspectos concretos da produção do 

espaço brasileiro a partir das necessidades impostas pelos movimentos sociais, tanto da 

luta pela terra, quanto da luta pela conservação ambiental, que no entendimento desta 

proposta são frutos da mesma problemática central. 

 

                                                
14 RIBEIRO, A.F.N. Caracterização do uso e ocupação do solo na Microbacia do Córrego 
Laranja Azeda através de Geoprocessamento. Monografia (Graduação em Geografia), 
Dourados, MS: UFGD, 2007. 
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