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RESUMO 
 
A pesquisa, ora em desenvolvimento, tem como objetivo analisar e discutir as 
dinâmicas socioespaciais atreladas à expansão do agronegócio do coco, discutindo 
a relação com as territorialidades indígenas e camponesas e o embate entre as 
horizontalidades e verticalidades. O recorte espacial do estudo, em desenvolvimento, 
abrange os municípios cearenses de Itapipoca, Itarema, Acaraú, Amontada, Trairi, 
Paraipaba, Pentecoste e Paracuru, em que identificamos, ao passo de uma elevada 
produtividade agrícola, comunidades indígenas (Tremembé) e assentamentos rurais, 
nessa porção do Nordeste brasileiro. Como marco metodológico, foram delimitadas 
territorializações do agronegócio do coco e o movimento espacial dos grupos sociais 
relacionados. O registro da convivência e das divergências entre esses agentes de 
(re)produção dos territórios, marcantes por suas horizontalidades e verticalidades, 
respectivamente, se faz com auxílio dos interesses diferenciados e das contradições 
intrínsecas ao capital. Nesse compasso, o projeto de modernização empreendido 
pela iniciativa privada e fomentada pelo Estado coaduna-se com o contínuo e 
descontínuo processo de reestruturação socioespacial, utilizando os espaços 
geográficos de modo desigual e combinado. No nosso entendimento, as dinâmicas 
envoltas à expansão do agronegócio contrariam a tese do desaparecimento dos 
indígenas e do campesinato, ainda que denotem mudanças socioespaciais nesses 
“espaços de esperança”, assim concebidos por nós, ao utilizarmos da expressão de 
David Harvey (2009). Esses embates se traduzem nas heterogeneidades que 
integram a atual formação socioespacial cearense, desenhada por um mosaico de 
diferentes temporalidades e territorialidades. 
 
PALAVRAS CHAVES: Agronegócio. Território. Índios Tremembé. Camponeses. 
Formação socioespacial do Ceará.  
   

                                                 
1
 Resumo encaminhando ao eixo 5: “Los retos del espacio rural”, do 14º Encontro de Geógrafos 

da América latina (EGAL) - “Reencuentro de saberes territoriales latinoamericanos”-, à ocorrer entre 
os dias 08 a 12 de abril de 2013, em Lima (Peru).  
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TERRITÓRIO É/E VIDA: A IMPOSIÇÃO DO CAPITAL AGRÍCOLA NOS ESPAÇOS 
DE ESPERANÇA DO CEARÁ 

 
 
RESUMEN 
 
La investigación, actualmente en curso, tiene como objetivo analizar y discutir las 
dinámicas socioespaciales ligadas a la expansión del agronegócio de coco, 
pensando la relación con las territorialidades indígenas y campesinas y lo conflicto 
entre las horizontalidades y verticalidades. El objeto espacial de estudio, en 
desarrollo, abarca los siguientes municipios del Estado de Ceará: Itapipoca, Itarema, 
Acaraú, Amontada, Trairi, Paraipaba, Pentecoste e Paracuru, en los cuales 
identificamos, mientras de una elevada productividad agrícola, comunidades 
indígenas (Tremembé) y asentamientos rurales, en esta porción del Nordeste 
brasileño.  Metodológicamente, se delimitaron territorializaciones del agronegócio de 
coco y el movimiento espacial de los grupos sociales relacionados. El registro de la 
convivencia y de las diferencias entre estos agentes de (re) producción de los 
territorios, marcados por sus horizontalidades y verticalidades, respectivamente, se 
hace con lo auxilio de los intereses diferenciados y de las contradicciones 
intrínsecas al capital. 
 
 
PALABRAS-CLAVES: Agrobusiness. Território. Indios Tremembé. Campesinos. 
Formación Socioespacial Cearense. 
 
 
1. Introdução 

 

Este trabalho é resultante de pesquisa em desenvolvimento com objetivo de 

discutir as dinâmicas socioespaciais atreladas à expansão do agronegócio do coco e 

suas relações com as territorialidades indígenas e camponesas, destacando-se os 

embates entre as horizontalidades e verticalidades.  

O propósito emerge da análise de como o capital agrícola, especialmente 

nas duas últimas décadas, avançou mais intensamente nas terras indígenas e 

camponesas no estado do Ceará, coadunado com as exigências neoliberais e as 

subsequentes alterações no quadro político estadual, com a associação mais 

intensa e evidente entre Estado e iniciativa privada. Este projeto já se modelava nas 

décadas de 1970 e 1980, sob os reforços da ditadura militar, envolto às “heranças” e 

ensinamentos da “Revolução Verde”. 

No Brasil, os primeiros acessos da modernização da agricultura, ocorreram 

nas regiões Sul e Sudeste. Como no restante da América Latina, tais mudanças na 

agricultura acirraram os conflitos pelos/nos territórios das comunidades destoantes 
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do agronegócio. Embora nem sempre submissos aos vícios do capitalismo, muitos 

integrantes dessas comunidades, por estarem envoltos ao modo de produção 

capitalista, são induzidos à modernização e, dessa forma, acabam por agregarem 

elementos próprios do capitalismo, o que não representa, em grande parte, a sua 

incorporação.  

No Nordeste brasileiro, as inovações agrícolas se difundiram em dois 

momentos: 1) a partir dos anos de 1970, com as políticas públicas de irrigação, à 

jusante das barragens, direcionadas, à priori, aos pequenos produtores, o que se 

arrefeceu na década seguinte e 2) após a década de 1990, com a implantação de 

perímetros irrigados voltados aos empresários do agronegócio, com o objetivo de 

atender os mercados dos países considerados desenvolvidos.  

No sentido de apoiar os projetos do agronegócio, condições infraestruturais 

foram instaladas pelo governo, maximizando os interesses dos grandes capitais 

internacionais, que adentravam as glebas cearenses. Intensificaram-se os fluxos e 

logo se divulgavam as elevadas cifras, como de grande importância para o Estado 

integrado aos ditames do neoliberalismo, ao passo que se avolumavam os conflitos 

territoriais, em diferentes escalas.  

O estado do Ceará vem se destacando, no Nordeste brasileiro, com as 

expressivas plantações de coco, atualmente com valor agregado pelas indústrias de 

produtos derivados, contribuindo para avantajar o país no ranking mundial, com essa 

commodity, dispondo o Nordeste de 81% das áreas plantadas e colhidas no Brasil, 

destacando-se a Bahia e o Ceará. No caso do Ceará, a maior concentração se 

encontra em extensas áreas de oito municípios da porção setentrional, como se 

verifica na figura 1. 

Esses municípios apresentam feições semiáridas e litorâneas com riquezas 

naturais, como o potencial fértil de suas terras e às singulares belezas paisagísticas. 

Essas condições têm despertado interesse não apenas dos empresários do 

agronegócio, mas também do trade turismo, de investidores em energia eólica e dos 

mais diversos ramos da indústria. Essas demandas vêm contribuindo para intensos 

embates com os grupos indígenas, camponeses, pesqueiros e quilombolas que 

construíram sua história de vida nesses lugares, há séculos. 
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A partir da década de 1990, o agronegócio tem se tornado um dos agentes 

mais envolvidos na construção no que denominamos de territórios tensionados e 

territórios em tensão. Lembramos que as plantações de coqueiros já floresciam nas 

pequenas propriedades, contribuindo para o desenvolvimento familiar.  

Muitos índios tinham como principal atividade a agricultura familiar e 

possuíam como bases de reprodução social a vida em comunidade, características 

muito semelhantes ao campesinato. Para eles, a terra é considerada como lugar de 

produção, meio para gerar o alimento e também onde os homens e mulheres 

constroem seu território, portanto constituindo terra de trabalho, como nos indica 

Martins (1991), quanto terra de alegria, como nos presenteia Mariátegui (2010).  

O trabalho e a alegria constituem, para os índios, as divindades, os próprios 

deuses e os “encantados”, figuras ancestrais que são representadas pelos animais, 

plantas e pelas frutas. Para as comunidades camponesas, ainda que resguardando 

suas especificidades e, portanto, suas diferenças, tais aspectos estão expressos nos 

ritos, religiosidades e nos fortes laços com a vizinhança.  

Para os povos indígenas, é indiscutível seu direito à terra, versado, inclusive, 

na própria Constituição Brasileira de 1988. É indiscutível, também, o direito que vem 

sendo construído historicamente pelos camponeses, em busca da terra e por tudo 

que representa a reforma agrária (para além dos aspectos produtivos).  

Figura 1. Localização da área de estudo 
Fonte: Adaptado do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará (IPECE), por Victa Andrade e Tereza Vasconcelos (2012). 
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Com enfoque na análise dos territórios tensionados e em tensão gerados e 

geridos pelo agronegócio, delimitamos as territorializações das agroindústrias do 

coco no estado do Ceará, chegando ao recorte espacial sugerido. Posteriormente, 

identificamos os territórios presentes, entre os quais se concentravam indígenas da 

etnia Tremembé, assentamentos rurais planejados e construídos pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, projetos de irrigação do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS e agroindústrias de 

coco.  

As reflexões aqui presentes vêm alimentando a construção e delineamento 

da seguinte tese: partimos do entendimento que no processo de reestruturação 

socioespacial, o modo de produção dominante busca hegemonizar-se sob as formas 

de reprodução diferenciadas e materializar-se no espaço geográfico, imprimindo, 

dessa forma, territórios tensionados, visto o embate entre as horizontalidades e 

verticalidades, o que impulsiona a constituição de territórios em tensão.  

 
2. O agronegócio do coco e os territórios tensionados nos espaços de 
esperança 
 

Percebemos o incentivo à entrada das agroindústrias já nos primeiros 

perímetros irrigados construídos, auxiliando o domínio das terras para aqueles que 

detivessem certos recursos financeiros, conforme nos apresenta o artigo 11 do 

Plano Nacional de Irrigação (1979, p. 7),  

 

o poder executivo concederá financiamento ou estabelecerá linhas de 
incentivos aos projetos de irrigação que vierem a ser executados por 
iniciativa de empresas privadas, cooperativas e produtores rurais isolados, 
desde que os respectivos projetos tenham sido aprovados pelo Ministério 
do Interior [organismo responsável naquele período] (acréscimo nosso). 

 

A política de modernização instituída no Ceará estava direcionada, desde 

então, aos mercados externos, o que se intensificou no final da década de 1980 

priorizando as atividades econômicas relacionadas ao turismo, à industrialização e 

ao agronegócio.  

No estado do Ceará, em 2012, as exportações provenientes do agronegócio  

representaram 49,4% do total exportado, enquanto o setor calçadista concentrou 

26,7% das exportações, considerado pela Agência de Desenvolvimento do Estado 
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do Ceará S. A.- ADECE como um dos principais produtos exportados pelo estado 

(tabela 1).  

 

TABELA 1. Exportações cearenses (2012)  
PRODUTOS 2012 

JAN-DEZ (US$ FOB
2
) PARTICIPAÇÃO 2012 (%) 

AGRONEGÓCIO 

Couros e peles 205.932.324 16,3% 

Castanha de Caju 148.575.140 11,7% 

Fruticultura 
(1)

 108.289.898 8,5% 

Cera de Carnaúba 66.842.620 5,3% 

Sucos de Frutas 45.840.727 3,6% 

Lagosta 
29.037.413 

 
2,3% 

 

Extrato Vegetal (LCC) 
(2)

 
10.755.509 

 
0,8% 

Mel natural 
8.152.477 

 
0,6% 

Flores/Prod. Floricultura 4.279.536 0,3% 

Total exportado do agronegócio 627.706.644 49,4 

DEMAIS EXPORTAÇÕES 

Calçados 338.648.951 26,7% 

Têxteis 72.685.577 5,7% 

Produtos Minerais 44.365.700 3,5% 

Combustíveis minerais 18.759.585 1,5% 

Máquinas e equipamentos elétricos 17.095.748 1,3% 

Máquinas e equipamentos mecânicos 
11.341.371 

 
0,9% 

Confecções 
7.639.132 

 
0,6% 

Móveis 
1.993.362 

 
0,2% 

 

Demais setores 
126.732.221 

 
10,0% 

 

Total das demais exportações 639.261.647 50,4 

Total exportado  1.266.968.291 100,0% 

Fonte: Elaborado pela ADECE (2013), com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior-SECEX/MDIC  
(1) Frutas secas e elaboradas, exceto castanhas, amêndoas, avelãs, nozes e frutas rijas; (2) L.C.C. - 
Líquido da Castanha de Caju. 

 

A criação de infraestruturas e a modernização das já existentes surgem 

para contribuir com a fluidez das mercadorias, desde o processo de produção até o 

consumo final, dinamizando o circuito espacial da produção (SANTOS, 2008 b), por 

                                                 
2
 A expressão Free On Board – FOB trata do valor das mercadorias exportadas e, geralmente, vem 

após a cifra da moeda norteamericana. Conforme as explicações do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA, o FOB significa que o exportador é responsável pelo transporte das mercadorias até 
as suas entradas no navio, no porto indicado pelo comprador. Tais produtos, já devem ter sido 
fiscalizados nas alfândegas locais e estarem livres para o deslocamento. Daí, a expressão free. 
(http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2115:catid=28&Item
id=23)  
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meio das informações midiáticas, normas territoriais e da viabilidade de estradas, 

aeroportos, infovias, fontes de energia e dos portos. As condições infraestruturais3 

oferecem, desse modo, o substrato material das ordens pré-estabelecidas pelas 

superestruturas e, assim, desde o seu momento criativo, possuem intencionalidades, 

ainda que estas se dissimulem sob as aparências dos objetos geográficos.  

No Ceará, a expansão do agronegócio do coco 4  vem se destacando, 

especialmente após a década de 1990, sob duas conjugadas facetas: (1) a 

monocultura, com o domínio e invasão de terras; (2) a entrada de agroindústrias de 

beneficiamento e transformação do coco, em produtos diversos direcionados ao 

comércio nacional e exterior, compondo também a relação de indústrias de 

alimentação e bebidas. Utilizando-se da tecnologia da irrigação e de inovações 

organizacionais no processo produtivo, a matéria-prima agrícola destinada ao 

abastecimento agroindustrial provém das propriedades dessas agroindústrias, mas 

também é oriunda das relações de produção, como a “parceria”, arrendamento e/ou 

compra de outros produtores, por meio de “atravessadores”, tendo em vista atender 

a produtividade exigida pelo mercado.  

Os fatores climáticos e pedológicos contribuíram para avançar a produção 

de cocos secos e cocos frescos (cocos verdes), de onde se extraem, por meio do 

consumo in natura e/ou industrial, a fibra para fabricação de esponjas e jarros, 

polpas para o uso comestível, mas, sobretudo, a água de coco que abastece, 

principalmente, o mercado europeu e norte-americano, compondo a relação de 

“sucos” produzidos no Brasil.  

A monocultura do coco ocupa vastas extensões territoriais, embora os 

coqueiros também florescem nas propriedades familiares, com objetivos destoantes 

daqueles ambicionados pelo agronegócio. Andrade (2005, p. 138), por meio de suas 

observações, já indicava as diferentes formas em que se apresenta o cultivo do coco 

no campo:    

 
[...]. Como planta de “fundo de quintal” para uso doméstico, sobretudo para 
fornecer “água de coco verde”, tem tido grande aceitação. Muitas vezes, o 

                                                 
3
 As condições infraestruturais correspondem às instâncias econômicas, enquanto as superestruturais 

relacionam-se às instâncias políticas, jurídicas e ideológicas.  
4
 De acordo com os dados da ADECE (2013), com base nos dados da SECEX/MDIC, o Ceará 

ocupou a terceira posição, estando à sua frente os estados da Bahia e de Pernambuco, entre os 
maiores exportadores de frutas no Brasil, dentre as quais se destacam o melão, a banana, melancia, 
manga, mamão e o coco.  
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coqueiro é cultivado em pequenas propriedades de 20 a 30 metros de 
frente, de testada para o mar, estendendo-se por centenas de metros para 
o interior, outras vezes forma verdadeiros latifúndios explorados por 
grandes proprietários.  
 

Na atualidade, as grandes extensões de terras misturam-se e transmutam-

se sob a denominação de fazendas do agronegócio ou, ainda, do agribussiness. É 

dessa forma que empresários do agronegócio de várias partes do Brasil e do mundo 

instalam-se em terras cearenses: montam unidades fabris, recebem auxílio 

governamental, por meio dos incentivos fiscais, cultivam coqueirais e/ou compram 

cocos de pequenas produções ao preço que determinam e, em seguida, exportam 

as “suas” mercadorias.  

Dentre as “vedetes” escolhidas pelo mercado internacional está a água de 

coco, com a comercialização crescendo a passos largos, nos últimos anos. A 

industrialização e o envase em embalagens contribuem para que o produto percorra 

largas distâncias até chegar aos principais mercados consumidores: Estados Unidos, 

Holanda e Canadá (International Trade Centre - ITC/Trademap, 2011). Dessa 

maneira, a dinâmica do agronegócio do coco no estado cearense contribuiu para 

avantajar o país no ranking mundial da produção e também industrialização dessa 

commodity. 

De acordo com os dados de 2008 organizados por Martins e Jesus Júnior 

(2011), o Brasil ocupa a quarta posição na produção de cocos, atrás apenas da 

Indonésia, Filipinas e  Índia (tabela 2). 

 

TABELA 2. Produção e área colhida dos principais produtores de coco (2008) 
PAÍS ÁREA COLHIDA (HA) PRODUÇÃO (1.000 T) 

Indonésia 2.950.000 19.500.000 

Filipinas 3.379.740 15.319.500 

Índia 1.940.000 10.894.000 

Brasil 287.016 2.759.044 

Sri Lanka 394.840 2.210.800 

Tailândia 245.725 1.483.927 

México 178.500 1.246.400 

Vietnã 138.300 1.086.000 

Papua   Nova   Guiné 203.000 677.000 

Malásia 174.000 455.408 

Outros 1.339.505 5.081.057 
MUNDO 11.230.626 60.713.136 

Fonte: Martins e Jesus Júnior, 2011 apud Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação - FAO,  2011 
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Com base no Censo Agropecuário do Instituo Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2010), o Nordeste brasileiro representa 81% das áreas plantadas 

e colhidas no Brasil com o cultivo do coco, predominando na Bahia, enquanto o 

Ceará ocupa a segunda posição na quantidade de frutos produzidos e no valor da 

produção nordestina (tabela 3). 

 

TABELA 3. Área plantada, área colhida, quantidade produzida e valor da produção 
da lavoura permanente (coco-da-baía), 2010 

Brasil, 
Grande 

Região e 
Unidade da 
Federação 

Variáveis 

Área 
plantada 
(Hect.) 

Área 
plantada 

(%) 

Área 
colhida 
(Hect.) 

Área 
colhida 

(%) 

Quantidade 
produzida 
(Mil frutos) 

Valor da 
produção 

(Mil 
Reais) 

Valor da 
produção 

(%) 

Brasil 276.616 4,40 274.773 4,44 1.891.687 788.584 2,41 

Nordeste 224.095 8,93 223.368 8,91 1.294.075 534.512 7,53 

Ceará 44.093 8,49 44.090 8,49 263.684 104.631 17,00 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2010 (Produção Agrícola Municipal) 

 

No recorte espacial da pesquisa encontram-se, de acordo com os dados do 

IBGE, 62% das áreas plantadas e colhidas no Ceará, com destaque para a presença 

dos seguintes projetos de irrigação: Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Perímetro 

Irrigado Curu-Paraipaba e Perímetro Irrigado Curu-Pentecoste.  

 
TABELA 4. Área plantada, área colhida, quantidade produzida e valor da produção da 
lavoura permanente (coco-da-baía), por município, 2010 

Brasil, 
Grande 
Região, 

Unidade da 
Federação 
e Município 

Variáveis 

Área 
plantada 
(Hect.) 

Área 
plantada 

(%) 

Área 
colhida 
(Hect.) 

Área 
colhida 

(%) 

Quantidad
e 

produzida 
(Mil frutos) 

Valor da 
produção 
(Mil Reais) 

Valor da 
produção 

(%) 

BRASIL 276.616 4,40 274.773 4,44 1.891.687 788.584 2,41 

NORDESTE 224.095 8,93 223.368 8,91 1.294.075 534.512 7,53 

CEARÁ 44.093 8,49 44.090 8,49 263.684 104.631 17,00 

Trairi CE 7.132 37,46 7.132 37,46 32.074 12.342 85,23 

Acaraú CE * 5.010 27,74 5.010 27,74 22.881 8.293 59,95 

Itarema CE 5.493 30,51 5.493 30,51 21.902 7.660 82,85 

Itapipoca CE 3.675 16,07 3.675 16,07 14.860 5.649 38,71 

Paraipaba 
CE * 

1.362 53,69 1.362 53,69 16.806 5.567 74,58 

Pentecoste 
CE * 

1.293 53,39 1.293 53,39 13.331 4.631 82,29 

Amontada 
CE 

2.235 25,18 2.235 25,18 13.263 4.748 86,12 

Paracuru - 
CE 

1.182 71,33 1.182 71,33 6.373 2.617 82,11 

* Municípios com perímetros irrigados. Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2010 (Produção Agrícola 

Municipal) 
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Nesses espaços cearenses, identificamos, especialmente, a partir da 

década de 1990, uma elevação crescente da produção agrícola, até o ano de 2010. 

Dentre esses municípios, apenas em Itapipoca houve um decréscimo nos últimos 

anos, ranking influenciado pela forte atividade industrial preponderante no município, 

fazendo com que a produção agrícola, de fato, se alargue pelos municípios contíguos. 

No entanto, Paraipaba, por exemplo, entre 1990 a 2010, atingiu uma produção de 

cocos vinte vezes maior, num acréscimo contínuo, ao passar das estatísticas.  

Se por um lado a fertilidade natural dos solos contribuiu para alargar a 

produção agrícola, o aumento da produtividade também está atrelado ao movimento 

da entrada de agroindústrias, impulsionadas pelas políticas neoliberais que 

açambarcaram o comércio agroalimentar. Sobre isso, Pinazza e Araújo (1993, p. 150) 

num olhar aguçado ao agronegócio, expõem: 

No período de 1970 a 1990, o comércio agroalimentar cresceu cinco vezes, 
de 50 bilhões de dólares para 250 bilhões de dólares. Os produtos 
processados foram os que apresentaram o melhor desempenho, 
sextuplicando seu faturamento de 25 bilhões de dólares para 150 bilhões 
de dólares. Já os produtos semi processados e in natura tiveram 
comportamento semelhante, saindo de 20 bilhões de dólares para 50 
bilhões de dólares cada um.  

Entre os municípios destacados, identificamos, pelo menos, quatorze 

agroindústrias, relacionadas com a produção e beneficiamento do coco e de seus 

derivados. Numa observação superficial da realidade, a aparente “perfeição” da 

engrenagem movida pelo agronegócio, abre frestas para uma análise harmoniosa da 

configuração e reestruturação do espaço geográfico, em que todos os aparatos 

necessários são convocados para preparar o espaço à fluidez do capital. Assim, 

para cada ação demandada por essa dinâmica é orquestrado um fixo geográfico, 

induzindo novos fluxos e vice-versa. No entanto, ao passo que esses mesmos fixos 

relacionados ao agronegócio do coco instalam-se no Ceará, os fluxos implicados 

voltam-se à mesma atividade econômica, no processo típico da reprodução do 

capitalismo na agricultura. Isso não se dá de modo abrandado como possa simular, 

representando a conflitualidade elemento intrínseco ao movimento de reestruturação 

socioespacial, resultando nas tensionalidades e, em alguns casos, em tensões, haja 

vista que os municípios supracitados compreendem também territórios ricos em 

expressões indígenas e camponesas, dentre outras.  
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Conforme os Povos Indígenas do Brasil-PIB 5 , apesar dos etnocídios e 

genocídios a que foram submetidos, os índios Tremembé no estado do Ceará, ainda 

se concentram às margens dos rios Acaraú e Aracatimirim, em terras de Amontada, 

Itarema, Itapipoca e Acaraú, como uma das 14 etnias, conforme os dados do IBGE 

(Censo Demográfico de 20106), entre as outras paragens cearenses. Assim como os 

camponeses construíram seus territórios, por meio dos assentamentos rurais nesses 

municípios, como nos apontam os dados do INCRA (2011), expostos na tabela 5. 

Os incentivos fiscais, a fertilidade natural das terras e a possibilidade de 

exploração da mão-de-obra indígena e camponesa constituem algumas das 

motivações para a entrada dos grupos empresariais. Essas condições da realidade 

comprovam a teorização exposta por Santos (2008a, p. 247-248), quando este nos 

diz que a “[...] diferente capacidade de oferecer rentabilidade aos investimentos, em 

virtude das condições locais de ordem técnica (equipamentos, infraestrutura, 

acessibilidade) e organizacional (leis locais, impostos, relações trabalhistas, tradição 

laboral)”, contribuem para a localização desses empreendimentos. 

 

TABELA 5. Número de assentamentos rurais (Ceará - Nordeste - Brasil) 
MUNICÍPIOS ASSENTAMENTOS FAMÍLIAS ASSENTADAS ÁREA OCUPADA 

BRASIL 8.865 931.730 87.559.858,9467 

NORDESTE 3.617 288.631 9.592.089,9219 

CEARÁ 436 22.225 896.231,9939 

Itapipoca 11 808 16.323,9306 

Amontada 11 445 16.381,6248 

Itarema 6 343 13.306,4707 

Pentecoste 2 78 2.322,6168 

Paraipaba 2 93 4. 696, 0697 

Trairi 2 218 3.154,9076 

Paracuru 1 39 172, 0000 

Fonte: Adaptado dos dados do INCRA (2012), por Tereza Vasconcelos (jan./2013). Dados atualizados 

até 31.12.2011.  
http://www.incra.gov.br/index.php/reforma-agraria-2/projetos-e-programas-do-incra/relacao-de-projetos-de-
reforma-agraria  

 

Os fatores locacionais possuem significativa relevância para a seletividade 

dos espaços no Ceará, por parte das agroindústrias de coco. Foi assim, por 

exemplo, com a “Faz. B.”, que ocupa 2.600 hectares no município de Trairi, 

                                                 
5
 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/tremembe/1065    <Acesso em 25.05.2011> 

6
 Vale ressaltar que no Ceará apenas a comunidade indígena Tremembé Córrego João Pereira, entre 

os municípios de Acaraú e Itarema, possui suas terras homologadas no Diário Oficial da União. As 
outras terras indígenas ainda lutam pela regularização fundiária. Algumas possuem somente o 
reconhecimento, mas ainda tramita a delimitação para a posterior homologação. 
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expandindo-se até o município de Paraipaba, contando, para tanto, dos incentivos 

fiscais e creditícios do Banco do Nordeste do Brasil – BNB. 

A propriedade é de domínio de um grupo de espanhóis, que controlam no 

Ceará outros empreendimentos relacionados à agricultura na Chapada da Ibiapaba 

(municípios de São Benedito, Ubajara e Carnaubal), ao turismo, do qual a própria 

“Faz. B.” tornou-se espetáculo, com o programa televisivo brasileiro realizado entre 

as terras de seu domínio e, nos últimos meses, tramitam-se negociações para 

projetos de energia eólica, dentre essa extensão de terra.  

Essas são exemplos de estratégias para aproveitar o máximo possível das 

riquezas naturais do estado do Ceará, retornando aos seus países os lucros obtidos, 

a partir especialmente das formas tomadas pelo agronegócio, que dentre os 

aspectos elencados ainda estão a exploração da força de trabalho e a utilização 

indevida de recursos financeiros subsidiados, influenciando, desse modo, no 

estabelecimento de territórios em tensão. 

 

3. Por uma leitura relacional e multidimensional do(s) Território(s) 
 

Nos últimos anos, especialmente, a partir das políticas neoliberais, a 

discussão do conceito de território se ampliou de tal modo, que seu uso foi, por 

muitas vezes, feito de modo deliberado e equivocado ou, ainda, compreendido, 

enquanto sinônimo de governança e controle, tendo em vista as ações das políticas 

públicas, fomentando a criação de projetos como os “Territórios da Cidadania7”. Isso 

contribuiu para que autores como Costa (2010; 2004), Saquet (2011; 2007) e 

Fernandes (2005), discutissem o conceito de território no seu âmago propondo 

categorias como a multidimensionalidade e multiterritorialidade, tendo em vista os 

territórios que se apresentam como diversos.  

Enquanto Fernandes (2009) aborda a multiterritorialidade, a partir da 

escalaridade, Costa (2004) a compreende, por meio dos processos de (des)-

(re)territorialização, ao ponto que Saquet (2011) o trata sob a perspectiva da 

dinâmica relacional. A partir dessa amplitude conceitual, Costa (2004, p. 341) 

esclarece: 

Mais do que “território” unitário como estado ou condição clara e 
estatisticamente definida, devemos priorizar assim a dinâmica combinada 

                                                 
7
 Ver: http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/one-community 
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de múltiplos territórios ou “multiterritorialidade”, melhor expressa pelas 
concepções de territorialização e desterritorialização, principalmente agora 
que a(s) mobilidade(s) domina(m) nossas relações com o espaço. Essas 
dinâmicas se desdobram num continum que vai do caráter mais concreto 
ao mais simbólico, sem que um esteja dicotomicamente separado do outro. 
No caso de um indivíduo e/ou grupo social mais coeso, podemos dizer que 
eles constroem seus (multi)territórios integrando, de alguma forma, num 
mesmo conjunto, sua experiência cultural, econômica e política em relação 
ao espaço.    

 

Assim, é necessário, sobretudo, “compreender bem que o espaço é anterior 

ao território. O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 

conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer 

nível” (RAFFESTIN, 1993, p. 143). 

Esses atores, em nossa opinião, são agentes8, não apenas personagens 

principais e/ou coadjuvantes desse palco, como denominam Carlos (1997) e 

Raffestin (1993), pois produzem, organizam e transformam, quando se apropriam do 

espaço, por meio do trabalho, imprimindo-lhe simbologias, identidades e poder, 

criando territorialidades, assim contribuindo para a construção dos territórios. Costa 

(2010, p. 166) busca clarear esses diálogo, quando propõe que,  

 
Talvez pudéssemos afirmar, de maneira mais simples, que assim como o 
espaço é a expressão de uma dimensão da sociedade, em sentido amplo, 
priorizando os processos em sua extensão e coexistência/simultaneidade 
(incorporando aí, obviamente, a própria transformação da natureza), o 
território se define mais estritamente a partir de uma abordagem sobre o 
espaço que prioriza ou que coloca seu foco, no interior dessa dimensão 
espacial, n-a “dimensão”, ou melhor, n-as problemáticas de caráter político 
ou que envolvem a manifestação/realização das relações de poder, em 
suas múltiplas esferas.  
 

Considerado como um dos precursores, Friedrich Ratzel, na sua obra 

Antropogeografia, já trabalhava nessa perspectiva, tratando o território como uma 

categoria essencialmente política. Segundo ele, “o território seria, em sua direção, 

uma determinada porção da superfície terrestre apropriada por um grupo humano. 

[...]. Dessa forma, o território é posto como um espaço que alguém possui, é a posse 

que lhe atribui identidade” (MORAES, 1990, p.23).  

 

Raffestin (1993) reforça que as relações sociais são fundamentalmente 

políticas, mas que, no entanto, não se poderia, apenas, conceber o território e as 

territorialidades a partir do poder exercido pela natureza e/ou pelo Estado, sem 

considerarem-se o poder imanente a outros grupos sociais, muito embora se 
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reconheça a figura estatal como importante elemento de intervenção na organização 

dos territórios.  

De fato, é o território a materialidade e arena dos interesses e das disputas 

dos agentes sociais envolvidos, conforme nos apontou Castro (2009) e quando 

esses propósitos divergentes se atenuam no e pelo território os conflitos são 

iminentes. Nessa relação há aqueles, que por meio do poder buscam a dominância 

a qualquer custo, expressando a relação assimétrica, característica inerente ao 

território relacional, na abordagem de Raffestin (1993). 

Nesse caminhar, diversos são os olhares de como se expressa o poder no 

território. Desse modo, para Saquet (2011, p. 14) predominam nas pesquisas e 

estudos envolvendo o conceito quatro tendências e/ou perspectivas de território. 

Nestas, há uma discussão predominantemente econômica, outra pautada na 

dimensão geopolítica, a terceira estruturada na fenomenologia e, por fim, aquela que 

ganha força, especialmente a partir dos anos de 1990, considerando as relações 

políticas de governança, sem deixar de envolver as outras instâncias. 

Dentre as concepções clássicas, está à desenvolvida pelo geógrafo francês 

Raffestin (1993, p. 144), para quem “o território é um espaço onde se projetou um 

trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações 

marcadas pelo poder”.  

Seja qual for à dimensão (econômica, política, cultural) do vasto temário 

conceitual de território, o poder e a possibilidade (conflitualidade) de conflitos se 

sobressaem. Dois aspectos merecem nossa atenção: os princípios da 

multidimensionalidade e multiescalaridade, elementos que possibilitam analisar a 

totalidade das dinâmicas territoriais. A multidimensionalidade está relacionada à 

interação das variáveis que desenham e compõem os territórios, tais como a política, 

economia e a cultura. Ainda que os mesmos estejam “recortados” em determinados 

enfoques, as dimensões estão correlacionadas. Quanto à multiescalaridade, esta 

corresponde às diferentes escalas e variados usos e apropriações dos territórios, 

que podem, de acordo com as dimensões e/ou escalas, inferirem em conflitos. É 

dessa forma, por exemplo, que derivam conflitos, inclusive, entre comunidades 

camponesas e indígenas ou, até mesmo, entre os próprios integrantes das 

comunidades. 

De acordo com Fernandes (2008) há territórios materiais e imateriais. Os 

primeiros são construídos nos espaços físicos-concretos, enquanto os últimos são 
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concebidos, a partir dos pensamentos, do conhecimento e da ideologia. No entanto, 

a materialidade somente pode ser sustentada, por meio da imaterialidade, porquanto 

o território material é indissociável do território imaterial. O autor, tomando por base 

os princípios intrínsecos ao território, aportados acima, propõe uma tipologia 9 

abrangendo três tipos de territórios: (a). O território constituído pelo país, estados da 

federação e municípios; (b). O território composto pelas propriedades privadas 

capitalistas e propriedades privadas não capitalistas; (c). Espaços que são 

controlados por relações de poder, que não necessariamente possuam como 

referência a propriedade privada, mas que são produzidos dentre o primeiro e 

segundo território, a exemplo dos territórios dos traficantes, prostitutas, comércio 

informal, dentre outros.  

A conflitualidade presente nesses territórios, segundo Fernandes (2008, p. 

9), “[...] é concebida como um conjunto de conflitos que constitui um processo 

gerador e indissociável do desenvolvimento na disputa territorial”. O conflito é o 

conteúdo instituído, correspondendo um dos componentes da conflitualidade, que 

assim se apresenta por conter a unidade-diversidade, consenso-crítica, 

padronização-variedade, centralização-centralidades, regra-conflito e território-

territórios, reportando disputas territoriais, ao mesmo tempo em que aborda os 

princípios da dialética.  

Dessa maneira, compreendemos que enquanto a conflitualidade 

corresponde ao território tensionado, o conflito instituído representa o território em 

tensão, entre os desejos de liberdade, segurança e autonomia. Isso porque quanto 

mais complexa e diversificada é a sociedade mais diferenciados e antagônicos serão 

os seus interesses. Para concretizar os seus intentos, os indivíduos ou grupos 

exercem o poder valendo-se, para tanto, desde a “persuasão à manipulação, da 

ameaça de uma punição à promessa de uma recompensa” (STOPPINO, 1991). 

Dessa forma, utilizando-se do poder, os agentes sociais envolvidos buscam a posse 

do território e o alcance de seus propósitos. 

                                                 
9
 Fernandes (2008, p. 9) nos atenta para a seguinte observação: “[...]. Não confundir a tipologia de 

territórios com a multiterritorialidade. Da tipologia nasce a multiterritorialidade e são objetos distintos. 
As territorialidades são as representações dos tipos de uso dos territórios”.  
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Esses modos de exercício de domínio e os possíveis conflitos, por meio das 

conflitualidades, podem ser identificados em várias escalas, seja nas suas formas 

mais elementares10 ou, ainda, nas mais complexas.  

Os conflitos, conforme Santos (2008a), surgem do embate entre as forças 

locais, fundamentadas em regras localmente formuladas, e as forças exógenas que 

buscam impor-se com normas hierárquicas nos territórios. Enquanto as primeiras 

criam as horizontalidades, em que as relações se dão no cotidiano, as segundas são 

oriundas das verticalidades, (im)postas de modo hierárquico perturbando a vida de 

relações. 

A “tensionalidade” e a tensão no território, dessa forma, são resultantes do 

embate entre as horizontalidades e verticalidades, a última desejando sobrepor-se à 

primeira, implicando  necessidade de mudança e, por isso, sendo considerado como 

elemento perturbador às horizontalidades. Nas palavras do autor, as 

horizontalidades “são o alicerce de todos os cotidianos, isto é, do cotidiano de todos. 

As verticalidades agrupam áreas ou pontos, ao serviço de atores hegemônicos não 

raro distantes. São os vetores da integração hierárquica regulada, doravante 

necessária em todos os lugares da produção globalizada” (SANTOS, 1994a, p. 26). 

Podemos, então, considerar que esses são embates, sobretudo entre a 

globalidade e a localidade, entre os interesses econômicos e políticos mundiais que 

desejam dominar os componentes dos territórios.  

A autoridade, a ideologia 11  e as influências econômicas mediam esse 

avançar das verticalidades e de agentes/atores sintagmáticos, no intuito de realizar 

seus desígnios,  nas territorialidades já presentes. Podem auxiliar, nesse sentido, o 

Estado, a Igreja e os organismos financeiros, a exemplo dos bancos com os créditos 

agrícolas, com o discurso da suposta “prosperidade” e da geração de emprego e 

renda. 

Para Raffestin (1993, p. 183), essa territorialidade é expressa pela vida 

cotidiana, pelos hábitos, costumes e particularidades. O autor ainda considera que 

“destruir essa territorialidade é destruir toda uma simbologia cujo desaparecimento 

impede a manutenção de um diálogo com o meio espaço-temporal. É o fim de um 

                                                 
10

 Conforme Claval (1979), todas as relações são mediadas por formas de poder. O autor esclarece 
suas ideias utilizando exemplos desde a relação de poder e os conflitos vividos por uma criança e 
seus genitores, até formas mais complexas instituídas na sociedade. 
11

 As ideologias “formam-se como mascaramentos da realidade econômica, meio pelo qual a classe 
social dominante oculta os seus verdadeiros propósitos. Por outro lado, a ideologia pode servir como 
instrumento de luta, como sucede quando o proletariado toma o poder” (MORA, 1978, p. 134). 
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diálogo multidimensional: somente o diálogo alto versus baixo é mantido. [...]. É 

evidente que isso faz parte da lógica do poder”. 

Portanto, o território expressa a materialização da luta de classes e, como 

tal, representa a busca contínua, por sua apropriação e domínio, expressas na sua 

configuração histórica, tornada mais esclarecedora, a partir de um olhar que se 

proponha sobre os territórios de modo relacional e multidimensional.  

 

4. Considerações finais 

 

Inferimos que as configurações dos territórios estão relacionadas às classes 

sociais, demandando aspectos materiais e imateriais, que se coadunam com os 

diversos usos que as mesmas instituem. Esse “uso” para Calabi e Indovina (1992) 

está associado à produção e ampliação do sistema capitalista, tendo o mesmo como 

substrato geográfico para se reproduzir. Segundo Santos (2006; 1994b) o território 

usado compete que no processo de territorialização, os agentes sociais imprimem 

territorialidades diferenciadas. O uso do território pode ser conjugado pela 

apropriação, quando é conduzido e motivado pelo pertencimento e pela identidade, 

por normas, que, muitas vezes, são construídas pelas relações comunitárias. Na 

transposição ao domínio, o homem encontra-se estranhado ao território, que 

assume posição de valor e, desse modo, está submetido à troca, conforme as 

normas e leis impostas pelo mercado.  

Nesse compasso, entre apropriação e domínio é que proprietários de terra, 

capitalistas, trabalhadores assalariados, bem como os indígenas e camponeses se 

apropriam distintamente do território, conforme suas diferentes concepções de 

propriedade e interesses de classe.  

De fato, a base econômica prepondera, enquanto meio pelo qual se 

relaciona a sociedade capitalista, mas não é apenas essa dimensão capaz de se 

compreender as territorialidades e territórios construídos no campo, sendo, portanto, 

necessário envolver e relacionar os aspectos políticos, econômicos e culturais dos 

agentes sociais envolvidos, que, por sua vez, possuem temporalidades diversas e 

que devem ser consideradas pela Geografia. Daí considerarmos o território, 

enquanto multidimensional e relacional.  

O que podemos perceber, a partir das lutas indígenas e camponesas é a 

sua presença ainda marcante, mesmo que com novos conteúdos, na formação 
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socioespacial, desmoronando o “mito” da homogeneização do território e dos 

conhecimentos produzidos nos mesmos, contribuindo para provocar debates e 

embates teóricos profícuos que ganham grande ressonância na atualidade e 

colocam a questão indígena e camponesa, num dos cernes das discussões, entre 

territórios tensionados e/ou em tensão, compostos por materialidades e 

imaterialidades, mas, sobretudo, enquanto possibilidades de transformações, 

enquanto espaços de esperanças. 
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