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RESUMO 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, com superfície que compreende a 

aproximadamente 21% - 200 milhões de hectares – do território do país, e se encontra contiguo 

aos demais biomas brasileiros: Amazônia, Catinga, Mata Atlântica, Pantanal e Mata de 

Araucária. No Cerrado se encontra aproximadamente 5% da biodiversidade planetária, sendo 

considerada a Savana Tropical mais diversificada do mundo, onde habitam povos tradicionais 

indígenas, camponesas, geraizeiros, ribeirinhos e afrodescendentes brasileiros, herdeiros de 

uma história de ocupação milenar, significando importantes aliados da conservação do bioma. 

Estes povos constroem pequenas organizações agroextrativistas de extraordinária diversidade 

de frutos, muitas das vezes desconhecidos e alguns em risco de extinção. A árvore do Pequi 

conta com grande abrangência territorial no bioma, possui um fruto muito prezado, que há 

séculos vem se consumido, significando fonte de subsistência e identidade para centenas de 

comunidades tradicionais no Cerrado. No entanto, o bioma vem sofrendo grande desmatamento 

proveniente da expansão dos cultivos do agronegócio, pecuária e processos de urbanização que 

derrubaram nos últimos 35 anos 47,84% da superfície original. Neste território passaram a 

existirem pastagens, monocultivos de soja e arroz, milho e algodão assim como, os plantios de 

eucalipto, também chamados contraditoriamente de “reflorestamentos”. Os processos de disputa 

territorial - entre os povos agroextrativistas e o agronegócio- vêm acompanhados de uma história 

de grilagem da terra, violência e corrupção por parte do agronegócio capitalista no despojo de 

territórios de acesso livre, facilitado e promovido pelos programas de investimento do governo 

federal brasileiro. A luta histórica pela terra dos povos tradicionais não se interrompeu hoje, 

representada na busca da declaração e reconhecimento de Reservas Extrativistas- RESEX e leis 

estaduais de acesso livre aos territórios.  

 

Palavras chave: Cerrado; Pequi; Agroextrativismo; Campesinato; Agronegócio; Disputas 

territoriais. 
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INTRODUÇÃO 

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, a sua superfície corresponde a 

aproximadamente 21% - 200 milhões de hectares. - do país, este bioma se encontra contiguo a 

os demais biomas brasileiros: Amazônia, Catinga, Mata Atlântica, Pantanal e Mata de Araucária, 

pelo que é chamado de bioma de contato - também conhecido como ecótonos -, é importante 

ressaltar isto pela extraordinária biodiversidade presente nestas áreas. 

 O bioma Cerrado também contem diversas formações ecossistêmicas específicas que 

ocorrem no interior do chamado Cerrado Contínuo, como: matas de galeria, as veredas, os 

campos rupestres, os cerradões, matas secas, matas de interflúvio, mata de cocais com 

predomínio do coco babaçu, estas ultimas são uma transição de três grandes biomas: Cerrado, 

Amazônia e Catinga -. Segundo o numero de espécies descritas e os cálculos ecogeográficos e 

biogeográficos, se considera que no Cerrado se encontra aproximadamente 5% da 

biodiversidade planetária, sendo considerada a Savana Tropical mais diversificada do mundo 

(MAZZETTO SILVA, 2009; KLINK, 2005).  

No Cerrado habitam povos tradicionais indígenas, camponesas, geraizeiros e 

afrodescendentes brasileiras, herdeiras de uma historiam de ocupação milenar, que mantem 

ricas manifestações culturais tradicionais onde se incluem evidentemente as agroextrativistas 

sustentadas na grande biodiversidade do Cerrado. Outra caraterística importante deste bioma é 

a presencia de estoques de carbono muito notáveis, já que possuem grandes quantidades de 

Matéria Orgânica – MO - no subsolo através das raízes das árvores, que são muito profundas. 

Mazzetto SIlva (2009, p, 42) menciona que “devido a esta característica, muitos dizem que o 

Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo, pois a maior parte de sua biomassa estaria dentro 

da terra” já que da biomassa total do Cerrado aproximadamente 70% é subterrânea (Sawyer, 

2009 p. 151).  

O Cerrado tem ainda uma grande importância na captação hídrica – considerada uma 

caixa d´agua - pois fornece grandes quantidades de água para as grandes bacias hidrográficas 

dos rios São Francisco, Tocantins/Araguaia e Paraná/Paraguai (Bacia Platina), além de 

contribuir para a alimentação de outras bacias importantes como a Amazônica, a do Parnaíba, 

do Atlântico Nordeste e Leste (MAZZETTO SILVA, 2009; PORTO-GONCALVES 2008, 

SAWYER, 2009, 2011).  

Pelo que a agricultura camponesa e o agroextrativismo, como Donald Saweyr aponta 

(2010, p. 6-7) “são importantes aliados da conservação [...] uma vez que mantém grande parte 



3 
 

da diversidade da vida no Cerrado, dos estoques de carbono e dos ciclos hidrológicos”. No 

Cerrado se tem pequenas organizações agroextrativistas que manejam uma grande diversidade 

dos frutos do Cerrado como o pequi, buriti, babaçu, cajá, caju, cajuzinho cajuín, araticum, 

mangaba, guariroba, cagaita, coquinho-azedo, baru, jatobá, murici, juçara (açaí) mama cadela, 

buriti, entre outros muitos. Além de outras plantas não frutíferas que tem enorme diversidade e 

usos ornamentais, medicinais e alimentares.  

No entanto, o Cerrado vem sofrendo mais intensamente depois da segunda metade do 

século XX. Inúmeros fatores contribuem para a degradação e desvalorização do Cerrado, que 

vão desde a pouca difusão do conhecimento científico e popular sobre a importância ecológica e 

também pela perda de conhecimento das populações tradicionais. Essa perda é derivada em 

grande parte pela dinâmica proveniente da revolução verde3 capitalista devido à politica 

globalizante que se converteu no eixo das políticas em relação à agropecuária extensiva através 

da ocupação e despojo de terras dos povos tradicionais. Essas políticas são expressas pelo 

aumento da produção e da produtividade agroindustrial, principalmente de exportação de grãos 

básicos - principalmente arroz, milho, algodão e soja – mas também de celulose e carvão vegetal 

extraídos das plantações de eucalipto e pela queima inteira de coco babaçu para a indústria 

siderúrgica. Esses sistemas agroindustriais vêm acompanhados de pacotes tecnológicos 

agrícolas com utilização de maquinário, insumos químicos e capacitação, telecomunicações, 

contratação de trabalhadores agrícolas, e a construção de infraestrutura viária e hídrica, entre 

outros, na chamada logística do agronegócio (ALVES, 2006; PORTO-GONÇALVES, 2008).  

 

METODOLOGIA 

 

 O presente estudo utiliza dados primários e secundários. A microrregião de Porto Franco 

foi escolhida por sua enorme importância ecológica e agroecossitémica, áreas de extraordinária 

biodiversidade e cultura de povos tradicionais que defendem o uso sustentável da natureza e o 

patrimônio e soberania alimentar desde a perspectiva agroecológica-camponesa. Utilizou-se um 

diário de campo e questionários semiestruturados aplicados aos dirigentes das organizações dos 

produtores agroextrativistas de Pequi e outros frutos presentes na microrregião.  

                                                             
3 Este modelo de produção é denominado de Revolução Verde e se expandiu no mundo principalmente depois da 
Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. 
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O mapa apresentado foi gerado mediante recopilação dos dados secundários. 

Utilizaram-se malhas de informação – incluídas os polígonos de Desmatamento- as quais foram 

empregadas em formato vetorial. O software ArcGis 9.0 foi utilizado para o processamento dos 

dados. 

 

A AGRI-CULTURA CAMPONESA E O AGRO-NEGÓCIO CAPITALISTA 

 

Existe uma clara diferenciação fazendo referência às contribuições dos dois tipos 

principais de agricultura existentes no mundo na chamada sustentabilidade. Murray Bookchin 

(1978) assinalou que o grande contraste entre as práticas agrícolas primitivas – ou tradicionais – 

e as modernas apresentam uma grande diferenciação e não podem ser entendidas uma delas 

através da outra e muito menos reconhecer que ambas estão unidas por alguma continuidade 

cultural. E aponta textualmente: 

Tampoco podemos explicar el contraste por simples diferencias de tecnología. 
Nuestra época agrícola, característicamente capitalista, considera la producción de 
alimentos como un negocio que debe ser operado  con el estricto propósito de 
generar ganancia en la economía de mercado. Desde este punto de vista, la tierra 
es una mercancía enajenable llamada “bienes raíces”, el suelo un recurso natural, y 
los alimentos un valor de cambio que es comprado y vendido impersonalmente a 
través de un medio llamado “dinero” (p. 248).   

 

Por um lado existe a agricultura baseada na monocultura, como por exemplo, a soja, em 

que os efeitos no ambiente se estabelecem na grande propriedade patronal, considerada como 

uma agricultura especializada que contribui as economias nacionais, envolvendo uma variedade 

de problemas sociais e ambientais, incluindo impactos negativos na saúde publica, 

comprometendo a integridade ecossistêmica e a qualidade dos alimentos (ALTIERI & TOLEDO, 

2011). Neste contexto não é surpreendente como Bookchin relata (1978, p. 248) que é uma 

realidade atual deste tipo de agricultura, que um trabalhador agrícola resulte em um piloto 

aviador que rega produtos químicos, que um engenheiro químico que estude o solo como um 

depósito sem vida de compostos inorgânicos, ou um operador de maquinários agrícolas de 

grandes dimensões que conheça mais de motores do que de botânica e, talvez o mais decisivo, 

um empresário financeiro cujo conhecimento da terra poda estar por embaixo de um taxista 

urbano. 
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E, por outro lado, existe a agricultura camponesa, caracterizada pelo policultivo, 

representada por grupos altamente heterogêneos, por exemplo, por uma comunidade de 

produtores familiares de pequenas e medias propriedades baseados num gradiente de sistemas 

produtivos que vão desde a agricultura de subsistência de recursos locais e técnicas 

agroecológicas até os indivíduos e grupos total ou parcialmente adaptados ao modo de produção 

mercantilista. Mas a contribuição do sistema agroecológico se diferencia completamente do 

sistema agrícola agroindustrial. No Quadro 1 apresentam-se as principais diferenças entre o 

sistema agroindustrial e o agroecológico camponês.   

 

Quadro 1. Seleção de algumas diferenças entre o sistema alimentar agroindustrial e o sistema 
alimentar agroecológico camponês. 

Sistema alimentar agroindustrial  Sistema alimentar agroecológico camponês  

Agroexportação, cultura e produção de 
biocombustíveis a milhares de quilômetros, 
principais emissores de gases-estufa. 

Concentra-se em menos de 20 animais e 
espécies de cultivo. 

Monoculturas em larga escala. 

Alto rendimento, variedades híbridas e 
transgênicas. 

Dependência do petróleo e insumos 
agroquímicos. 

Fertilizantes para a nutrição de culturas (para 
alimentar as plantas). 

Esquemas de extensão tecnicistas de cima para 
baixo e pesquisa científica corporativa 
controlada. 

Conhecimento tecnológico estreito. 

Inserida numa matriz simplificada de 
degradação natural e não propícia à 
conservação de espécies selvagens. 

Produção local, regional e/ou nacional de 
alimentos, circuitos locais de consumo. 

Mais de 40 espécies de animais e milhares de 
plantas comestíveis. 

Sistemas agrícolas diversificados de pequena 
escala.  

1,9 milhões de variedades locais –landraces- e 
cultivos.  

Recursos locais, serviços ambientais prestados 
pela biodiversidade. 

Matéria orgânica derivada de plantas e animais 
para alimentar o solo. 

Campesino a Campesino (agricultor a 
agricultor), inovações locais, trocas horizontais 
socialmente orientados através dos 
movimentos sociais. 

Conhecimento holístico da natureza, 
cosmovisão. 

Inserido na matriz de natureza complexa que 
fornece serviços ecológicos aos sistemas de 
produção (polinização, controle biológico de 
pragas etc.). 

Fonte: Altieri & Toledo. The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature, ensuring food 
sovereignty and empowering peasants. The Journal of Peasant Studies. Vol. 38, No. 3, July 2011, 587–
612 pp. (2011, p. 595). Tradução própria. 
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A diferenciação dos sistemas produtivos agrícolas - agroindústria e agricultura 

camponesa- se observa começando com a distinção sobre os tipos e extensão de suas terras e 

de suas caraterísticas organizativas, neste casso o latifúndio, o minifúndio e a propriedade 

camponesa; o papel das ciências agrícolas vinculadas ao agronegócio e, em contrapartida, à 

ciência agroecológica camponesa representada pela Agroecologia e a chamada Agricultura 

radical, assim como o contraste entre a vocação agroexportadora do modelo agrícola brasileiro e 

a importância do fornecimento dos alimentos pelas pequenas propriedades camponesas do 

mercado interno regional e nacional. Esta última é a que chamamos como: a opção 

agroecológica camponesa-agroextrativista. 

 

A DISPUTA PELO TERRITÓRIO ENTRE O CAMPESINATO E O AGRONEGÓCIO NO 

CERRADO 

 

 Ao considerar a construção do espaço como parte resultante tanto das relações entre as 

organizações de produtores locais e as organizações governamentais, não governamentais e os 

movimentos sociais, assim como as disputas e lutas desses agentes, deve-se tomar em conta a 

noção de território, que segundo Santos et al. (2002, p. 96):  

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas 
naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o 
chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer 
àquilo que nos pertence. O território é à base do trabalho, da residência, das trocas 
materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em 
território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território usado, 
utilizado por uma dada população. 

 

 Assim, para compreender o território deve-se partir do conceito de territorialidade e 

identidade, que para Raffestin (1993, p. 158) "reflete a multidimensionalidade do vivido territorial 

pelos membros de uma coletividade, pelas sociedades em geral. Os homens "vivem", ao mesmo 

tempo, o processo territorial e o produto territorial por intermédio de um sistema de relações 

existenciais e/ou produtivistas". 

 O território das disputas, neste caso num contexto agrário entre o agroextrativismo e o 

agronegócio de monocultivos deve ser apreendido como síntese contraditória, como totalidade 

concreta do processo/modo de produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e 

mediações supraestruturais (políticas, ideológicas, simbólicas etc.) onde o Estado desempenha a 
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função de regulação. O território é, portanto, produto concreto da luta de classes travada pela 

sociedade no processo de produção de sua existência. Sociedade capitalista que está assentada 

em três classes sociais fundamentais: proletariado, burguesia e proprietários de terra. O 

processo de construção do território é, pois, simultaneamente, construção / destruição / 

manutenção / transformação. É, em síntese, a unidade dialética, portanto contraditória, da 

espacialidade que a sociedade tem e desenvolve. Logo, a construção do território é 

contraditoriamente o desenvolvimento desigual, simultâneo e combinado, o que quer dizer: 

valorização, produção e reprodução (OLIVEIRA, 1982). 

 A territorialização do monopólio capitalista ocorre mediante a aliança entre capital 

industrial e proprietário fundiário, momento em que se tornam um só agente do capital, situação 

comum no setor sucroalcooleiro e de celulose de papel, no caso da soja a terra é cultivada por 

colonos, as grandes empresas não tem a propriedade da terra de maneira formal. Desta aliança 

total ou parcial – segundo o caso -, resulta um território em conflito/disputa, uma vez que a 

territorialização é sempre um processo de conquista de frações do território pelo capitalista e 

expropriação do camponês que vive nele (PAULINO & ALMEIDA, 2008). 

 O conceito de territorialização do território se articula com a monopolização do território. 

O capital pode monopolizar o território sem territorialização e isso se dá quando o capitalista não 

é dono da terra, mas cria as condições para sujeitar a renda da terra – como o caso da soja-, 

onde aparentemente não existe, como na agricultura camponesa. Contudo, a ação do capitalista 

sobre o território e sua apropriação da renda da terra, tanto pode ser dada na produção e 

circulação, no qual se tem a territorialização e a monopolização, como na circulação, em que 

ocorre apenas a monopolização do território pelo capital (OLIVEIRA, 2002). 

 Mas o conceito de territorialização aplica-se também aos processos construídos pelos 

camponeses em resistência e luta, pois a subsistência do campesinato depende do acesso a 

terra, com seus costumes relativos ao uso da terra e o direito sobre seus produtos. Portanto, o 

funcionamento destes costumes gera formas de subsistência com vistas a proteger a 

comunidade contra a perda da terra e a fome. O campesinato, ao se apropriar de parcelas do 

território, inscreve nele um uso próprio construído no processo de territorialização, que diferem 

do uso capitalista por terem basicamente seus fundamentos na terra, na vida e no trabalho. Esse 

processo de territorialização tenta propiciar ferramentas para compreender como os territórios 

foram sendo construídos politicamente através das mobilizações por livre acesso aos recursos 

básicos em diferentes regiões e em diferentes tempos históricos. Processos dinâmicos e nunca 
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fixos e rígidos, construídos na cotidianidade da luta e da construção de identidade no campo e a 

na cidade (ALMEIDA, 2009; PAULINO & ALMEIDA, 2010). 

 Numa região em que há posseiros, isto é, indivíduos que, sem deter os instrumentos 

legais de propriedade, ocupam o solo, as tensões e disputas se acentuam, especialmente com 

aqueles que possuem “títulos legais” de sua posse; ou então com os chamados grileiros, que 

obtêm escrituras falsas de propriedade. O mesmo ocorre com os pequenos arrendatários e os 

sitiantes que resistem apenas transitoriamente as pressões do sistema. A história recente da 

sociedade rural brasileira conta com diversos conflitos dessa natureza (IANNI, 1979). 

 No caso do Cerrado a mobilização pelo livre acesso a terra e aos seus recursos ocorrem 

principalmente nas disputas por territórios específicos e estratégicos, tanto para o funcionamento 

da agroindústria de monocultivos como também para as comunidades tradicionais 

agroextrativistas tradicionais. As peculiaridades da terra e os recursos contidos nela, como o 

caso dos territórios com topografia plana do Cerrado e da disponibilidade da água. Neste 

contexto, as chamadas chapadas do Cerrado, são territórios estratégicos de disputa. 

 Mazzeto Silva (2009, p.40) neste ponto esclarece que “os ecossistemas de chapada 

representam 80,4% da área do Cerrado contínuo. São áreas de recarga hídrica do bioma e é 

nessa unidade da paisagem que se dá a disputa entre o agronegócio e o agroextrativismo 

camponês pelo modelo de ocupação, produção e desenvolvimento no âmbito do domínio do 

Cerrado”. Essas lutas sociais põe em discussão a racionalidade moderna da noção de 

desenvolvimento. São territorialidades de resistência ao processo hegemônico e 

homogeneizante da globalização via mercado. 

 Estes territórios em disputa resultam assim uma parte águas entre os territórios da 

conservação através do agroextrativismo e o seu uso sustentável do território e pelo outro lado 

os monocultivos agroindustriais depredativos de vegetação nativa e secundaria agrodiversa. 

 

OS TERRITÓRIOS GERAIS TRADICIONAIS DOS POVOS DO CERRADO DESPOJADOS 

PELO LATIFÚNDIO E A EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO. 

 

O conceito de terra comum - ager publicus – das comunidades foi estudado e definido 

por Marx ([1896] 1986, p.70-71) como separada da propriedade privada, significando que a 

independência dos membros da comunidade “consiste em seu mútuo relacionamento como 

integrantes da comunidade, na defesa do ager publicus para as necessidades comuns”. A 
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apropriação da terra só se consegue sendo membro dessa comunidade como condição previa, 

só assim o individuo é proprietário privado, mas com uma relação com a terra e com sua 

comunidade, como membro, para conseguir manter a sua propriedade privada. Essa pertinência 

da terra “é mediada também pela existência como membro do Estado”.  

O autor também coloca os pré-requisitos para harmônica continuação da existência da 

comunidade na “igualdade entre seus camponeses livres autossuficientes, e de seu trabalho 

individual como condição de persistência de sua propriedade”, como proprietários nas condições 

naturais de trabalho (p. 71). E continua, “mas o trabalho pessoal tem de estabelecer, 

continuamente, tais condições reais e elementos objetivos da pessoalidade do individuo, de seu 

trabalho pessoal". Essa condição é extremamente importante hoje na concepção de propriedade 

comum, ainda que sejam colocações provenientes dum sistema pré-capitalista, são condições 

ainda existentes – de resiliência- na concepção camponesa em América Latina. 

Almeida (2008, p.28) explica a diferencia entre as ações individuais e as comuns no 

manejo dos recursos básicos que “não é exercido livre e individualmente por um determinado 

grupo doméstico de pequenos produtores ou por um de seus membros”. Tal uso se dá através 

de “normas específicas, combinando uso comum de recursos e apropriação privada de bens, 

que são acatadas, de maneira consensual, nos meandros das relações sociais estabelecidas 

entre vários grupos familiares, que compõem uma unidade social”, tanto podem “se voltar 

prioritariamente para a agricultura, quanto para o extrativismo, à pesca ou para o pastoreio de 

maneira autônoma, sobre forma de cooperação simples e com base no trabalho familiar”.  

Campos (2001, p.136) estuda as terras de uso comum no caso do Brasil, salientando 

que o uso comum de espaços por inúmeros proprietários individuais independentes servem 

como suplemento das suas parcelas, que podem ser utilizadas também por pessoas ou grupos 

não-proprietários, nesse último caso desaparece a noção de suplemento, pois é a única terra 

com condições muito similares ao uso germânico da terra analisado por Marx ([1857] 1986), em 

sua obra Formações Econômicas Pré-capitalistas. No Brasil algumas formas de uso comum 

foram desaparecendo ou sofrendo profundas transformações segundo o contexto histórico, mas 

tem também as que surgiram em “decorrência das necessidades e contextos socioeconômicos 

específicos” como as terras de índio, terras de santo e terras de negro. 

No processo de ocupação no caso do Sul do Maranhão, Victor Asselin ([1982], 2009) 

nos mostra no sentido histórico como foi acontecendo à apropriação territorial pelo capitalismo e 

discute, neste sentido, a importância e as caraterísticas da região, seu “isolamento” e a 

existência quase exclusiva da agricultura de subsistência, para depois dar passo ao chamado 
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desenvolvimento de grandes projetos agropecuários de forma abrupta em não mais de quarenta 

anos E o autor assinala o seguinte: 

Incorporar as terras livres de Maranhão ao modelo da sociedade capitalista tornou-
se uma tarefa urgente e prioritária a ser executada pelo governo a partir da década 
dos 60. O capitulo da apropriação que se desenrola desde os primeiros dias do 
povoamento branco, em diferentes partes do país, quase sempre de maneira 
dramática [...]. O Maranhão foi e está sendo duramente atingido em todos os seus 
municípios. [...] seus principais produtos agrícolas eram: canha de açúcar, feijão, 
fava, arroz e mandioca, destinados quase exclusivamente ao consumo local. Salvo a 
pequena indústria açucareira, não existia, no município outra atividade de 
transformação. Nos campos criava-se, á solta, gado curraleiro, que fornecia 
anualmente cerca de duas mil reses para as férias de Estado [...] O único acesso 
era pelo rio Tocantins, por onde escoava o babaçu. Os barcos levavam produto 
exportado e traziam querosene, tecidos e outros produtos (p. 32).  

 

 Por outro lado o processo de ocupação de terras por camponeses sitiantes do Cerrado 

começou com maior intensidade ao final do século XIX, esse processo foi complexo e variado 

segundo a região e origem étnica. Mas uma vez que essas áreas foram valorizadas e 

procuradas pelo latifúndio, ocorriam reclamações por esse território e desalojavam aos que 

tinham aberto uma zona de mata para o cultivo de autossuficiência e agroextrativismo (HUIZER, 

[1973] 1977).  

 Os chamados campos Gerais como nos comunica Porto-Gonçalves (2008 p. 215-216) 

“não tem uma especificidade ecológica. Procura-se nos livros de Biogeografia e de Ecologia a 

caraterização desse possível bioma”. Aqui se caracteriza devido a sua imensa diversidade e a 

complexidade. E coloca:  

Campos Gerais indicam um modo de uso, um modo de apropriação comum geral 
das terras. Indica que eles não são particulares, privados. São Gerais, são comuns e 
enormes extensões de terra que não foram apropriadas privadamente - a pesar do 
intenso período de apropriação do latifúndio do período colonial e moderno mediante 
a grilagem de terras [...] Os Gerais se tornaram particulares, seja pelas mãos do 
Estado, através de contratos de concessão de uso para as grandes plantações de 
eucaliptos, seja pela apropriação a mão grande, na ponta do fuzil (p. 215-216). 

 

 Podem se mencionar alguns acontecimentos que marcaram o processo de ocupação 

nos Cerrados. Segundo Mazzetto Silva (2006, p.62), o primeiro foi a “construção de Brasília e 

toda a infraestrutura que a localização da nova capital proporcionou”. O segundo acontecimento 

foram os programas estatais modernizantes de desenvolvimento agropecuário no Cerrado. E o 

terceiro a “lógica privada de expansão do agronegócio, via atuação em rede de grandes 

corporações nacionais e estrangeiras” momentos interligados e interdependentes (Mapa1). 
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Mapa 1. Detalhe da vegetação remanescente e uso de solo no Bioma Cerrado. Sul do Maranhão 

e Piauí, Norte de Tocantins, 2010. 

 

Fonte: IBGE, 2011; MMA, 2011; UFG, 2012. Elaboração própria.  
 

 A apropriação e colonização de terras que aconteceu anterior e paralelamente aos 

programas de investimentos agropecuários se levaram a cabo principalmente através da 

grilagem das terras, por meio de enganos, violência e uso e abuso de poder. Pelo que a grilagem 

não é simplesmente:  

[...] artimanha de papéis de cartório, de títulos falsos; a grilagem também como 
pratica da violência privada, como uma técnica de apropriação econômica: Jagunço4 
e pistoleiro fazem parte deste processo de transformação da terra devoluta, tribal, 
ocupada, em propriedade privada, com título jurídico formalmente correto. Pouco a 
pouco as terras estão se transformando em propriedades, monopolizadas, como 
“reservas de valor”. Se isso de fato está ocorrendo, podemos prever que breve 
estará esgotada a fronteira de expansão da sociedade brasileira – também 
considerada a última fronteira agrícola mundial-. Então, uma nova realidade 
econômica, social e politica pode se abrir (IANNI, 1979, p. 147). 

 

                                                             
4 Indivíduos paramilitares que prestavam serviços violentos aos fazendeiros. 
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A realidade econômica discutida por Ianni é presente ainda hoje, e com grandes efeitos 

no Cerrado. O processo de grilagem está baseado numa complexa trama junto à criação de 

estradas e infraestrutura e as criações de leis estaduais5 relacionadas às terras, que 

favoreceram a apropriação de terras públicas em mãos de latifundiários. E as ações do Estado, 

que foram fundamentais neste processo para, assim:  

[...] transformar as terras devolutas dos Gerais em propriedade privada, ele próprio 
se colocando às vezes como especulador fundiário [...]. Sendo o elo que 
complementa as condições para a reprodução do capital, seja regulamentado 
juridicamente as formas de relações demandadas pelo mercado, seja executando 
agregados de infraestrutura para atender as novas necessidades, seja ainda 
arcando com os custos sócias e ambientais que aparecem (ALVES, 2006, p.6).   

 

Os pretensos proprietários de terras beneficiados, na sua maioria, mineiros, paulistas, 

goianos, paranaenses e capixabas, além de outras regiões em menor proporção, chegaram à 

aos Cerrados e iniciaram o serviço de “limpeza” de camponeses da área adquirida. Tudo se 

conseguiu com a ajuda preciosa de policias sem escrúpulos e com a proteção de políticos, tanto 

na região como fora dela. Posseiros, muitos deles, tendo sua família radicada ali, há mais de 

cem anos, antes mesmo de se pensar nas rodovias Belém- Brasília ou Açailândia- Santa Luzia, 

eles foram forçados por jagunços fortemente armados a abandonarem tudo, e, quantos 

procuravam entendimento para proteção do que lhes pertencei-a por direito, foram 

impiedosamente abatidos em verdadeiras chacinas. 

As arbitrariedades dos poderosos “donos de terras” foram, dia a dia, tomando maior 

vulto, com o único objetivo: afastar os posseiros da área. A violência é inerente à grilagem, uma 

vez que é peca articuladora de apropriação das terras devolutas pelos projetos econômicos e de 

sua incorporação ao modelo da propriedade privada do sistema capitalista. 

A grilagem se constitui então num instrumento privilegiado de incorporação das terras ao 

modelo de propriedade privada do sistema capitalista. Por isso sempre foi praticada pelos 

latifundiários, comerciantes, industriais, banqueiros e representantes do capital monopolista 

nacional ou estrangeiro. Entende-se, pois, que, nos tempos de hoje, o breve esgotamento das 

reservas naturais, minerais e alimentares, nos países altamente em desenvolvimento, aumentou 

                                                             
5 Exemplo destas leis estaduais se tem a Lei de Terras do Maranhão (lei 5.315/1991), que a partir de sua 

promulgação avançou a fronteira das monoculturas de grãos nessa região através da legalização das terras pelo 
Instituto de Colonização e Terra Maranhão- ITERMA, principalmente para agricultores vindos do sul do Brasil e 
empresas agropecuárias de diversas regiões. MAZZETTO SILVA, (2009 p. 163). 
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o interesse sobre regiões ainda em “desenvolvimento” e, em particular sobre uma região como a 

Amazônia e o Cerrado.  

Deste modo, Almeida (2009, p. 167) faz menção que a “expansão capitalista lograria 

destruir tais formas convertendo as terras de uso comum à possibilidade de apropriação 

individual, resgatando-as ao mercado pela desmobilização daqueles fatores, [...] mecanismos 

fundamentais ao desenvolvimento capitalista em detrimento das práticas de mercado de 

sistemas econômicos específicos e subordinados”. Esse processo de expulsão de terras de 

sitiantes não parou, continua ate nossos dias com as diferencias e particularidades 

contemporâneas.  

 Nosso caso de estudo, o aumento das superfícies cultivadas por monocultivos no 

Cerrado ocorreu principalmente por extensos territórios desmatados para dar passo aos 

monocultivos através do arroz e posteriormente da soja, milho e algodão em algumas regiões 

como o Sul do Maranhão. Os gerais do Cerrado foram pelos já mencionados fazendeiros 

paulistas e os chamados “gaúchos”, tanto do Rio Grande do Sul como do Paraná. Isto foi 

acontecendo de forma intensiva mediante ação das empresas vinculadas a bancos e grupos 

multinacionais, buscando terras para pecuária e agricultura, exploração vegetal e mineral, ou 

garantindo espaços para investimentos extraídos do Imposto de Renda e para futura 

especulação, tudo isto, apoiado pelos sucessivos governos brasileiros.  

 O discurso oficial na mídia para levar a cabo a ocupação dos Cerrados foi da “salvação 

dos Cerrados” que sempre foram “carentes de modernidade” agora “desenvolvidas” graças ao 

agronegócio. Mas sabemos que esses processos levam na realidade a gerar exclusão e 

expulsão das populações originais das terras dos Gerais dos Cerrados que existiam para as 

periferias das novas cidades criadas pelo agronegócio como o caso de Balsas- MA, ocasionando 

uma precarização dos modos de vida nas cidades do agronegócio nas periferias e a ampliação 

do trabalho escravo, acompanhado dum grande deterioro e destruição do bioma do Cerrado e 

perda do acervo alimentar nativo (ASSELIN, [1982], 2009; ALVES, 2006) (Mapa1). 

 Segundo Ianni (1984, p. 147) a terra se transforma em mercadoria que ficou apropriada. 

Pouco a pouco se expropriaram os antigos proprietários e as terras se transformam em terras 

griladas ou tituladas. Isso, evidentemente “derivou em conflitos diversos, tensões, lutas, as quais 

ocorrem entre posseiros e índios, entre posseiros, índios e grileiros, latifundiários, etc. uma 

complexa rede de confrontos e disputas” em franco desenvolvimento. 
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AGROEXTRATIVISMO DE PEQUI E OUTROS FRUTOS DO CERRADO NA 

MICRORREREGIÃO DE PORTO FRANCO. 

 

 O uso e consumo dos recursos que a natureza do Cerrado fornece como os frutos 

nativos, são colhidos, cultivados, manejados e por vezes trocados e comercializados pelas 

populações e organizações produtivas agroextrativistas-camponesas. E quando se trata da 

América Latina, os povos indígenas amazônicos, incaicos, mesoamericanos, afrodescendentes, 

etc. oferecem diversos elementos culturais, materiais e simbólicos que representam estas 

atividades em seu cotidiano e enriquecem o processo, dando sentido e vínculo a sua 

coexistência com a natureza.  Os camponeses como aponta Mazzetto Silva (2009 p. 55-56) 

conseguiram manter e talvez enriquecer em alguns casos o conhecimento indígena de uso de 

plantas e animais do Cerrado, forjando identidades camponesas, também diferenciadas no 

âmbito do Bioma Cerrado segundo a região: como os geraizeiros (Norte de Minas), geraizenses 

(Gerais de Balsas/MA), retireiros (áreas alagadas do Araguaia/MT), barranqueiros e vazanteiros 

da beira e das ilhas do São Francisco (MG), quebradeiras de coco (Zona dos Cocais/MA, PA, PI 

e TO), pantaneiros (MT e MS), camponeses dos vãos (sul do MA) entre outras denominações.  

 Marx ([1896] 1986, p. 85-86) dá a este sistema de apropriação de recursos naturais e 

nativos, a pertinência a uma comunidade em sua existência subjetiva / objetiva, no 

relacionamento da comunidade com a terra, do indivíduo com a terra, terra como matéria-prima 

de produção, instrumento de trabalho e fruto. A este respeito, o autor conclui:  

A filiação a uma sociedade naturalmente evoluída é uma condição natural de 
produção de um ser humano [...]. Sua própria existência subjetiva é condicionada 
por ela tanto quanto pelo relacionamento com a terra, como seu laboratório. Na 
verdade, a propriedade é, originalmente, móvel, porque em primeiro lugar o homem 
toma posse dos frutos disponíveis da terra, inclusive animais e, especificamente, os 
passiveis de domesticação. Entretanto, mesmo esta situação – pesca, caça, 
pastoreio, subsistência pela coleta dos frutos das árvores, etc.- sempre 
pressupõe a apropriação da terra, seja como um local de fixação ou um território 
para deslocamento, uma pastagem para animais etc.  

 

 Neste contexto, o agroextrativismo atualmente como uma modalidade do campesinato, 

conjuga a coleta de recursos da biodiversidade nativa à geração de produtos por meio do cultivo 

e a combinação de atividades extrativas, com técnicas agroextrativas e agroecológicas, criação e 

beneficiamento; direcionado para a diversificação, consórcio de espécies, imitação da estrutura e 

dos padrões do ambiente natural, e uso de técnicas geralmente desenvolvidas a partir dos 
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saberes e práticas tradicionais, do conhecimento dos ecossistemas e das condições ecológicas 

de ambientes regionais (NOGUEIRA & FLEISHER, 2005; BRASIL, 2009).  

 O agroextrativismo tem também uma expressão identitária traduzida por extensões 

territoriais de pertencimento e luta, empoderamento, comercialização, participação e cuidado ao 

meio ambiente (IANNI, 1979; ALMEIDA, 2009).  

 No Cerrado em geral o processo de reconhecimento social e político do agroextrativismo 

é incipiente e não há uma valorização social do modo de vida agroextrativista, dos saberes e dos 

produtos locais das populações rurais ao nível da sua devida importância, o que traz a 

consequente perda destas culturas e conhecimentos milenares. A estratégia de conservação do 

bioma Cerrado deve necessariamente passar pelo fortalecimento dessas identidades e de seus 

modos de vida, fomentando e apoiando a permanência das populações rurais e o acesso a terra 

e aos seus recursos. 

 Sobre as estratégias de luta e coordenação, os seringueiros do Estado de Acre na 

Amazônia Ocidental brasileira, por exemplo, se organizaram para enfrentar as situações 

impostas pelos “novos agentes econômicos”. Em suas posses, formadas pelas chamadas 

colocações, discutiram com os poderes públicos formas de regularização fundiária específica 

que atenderam as formas de ocupação e uso de seringais.  

 Até 1992, não existiam Reservas Extrativistas- RESEX6, somente áreas de preservação 

e reservas indígenas. Com a realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – ECO92 foram declaradas pelo Governo Federal a criação de cinco Reservas 

Extrativistas – RESEX no Cerrado e a Amazônia. A criação dessas RESEX foi conseguida pela 

pressão e luta histórica exercida, e pelas reivindicações das famílias, organizações e 

movimentos sociais já atuantes nas regiões onde foram delimitadas. 

 Conforme cita Oliveira (2004, p.171), atualmente existem estudos que calculam 

aproximadamente 6,5 milhões de famílias camponesas sem terra no Brasil. Dado esclarecedor 

sobre o déficit existente entre a concentração de terras pelo latifúndio e repartição agrária para 

as pequenas propriedades camponesas e territórios agroextrativistas. Este direito se estende 

sobre um sem número de situações distribuídas pelo Brasil, que resultaram em deslocamentos 

compulsórios de populações inteiras de suas terras por projetos agropecuários, projetos de 

                                                             
6
 Consoante o Art. 18 da Lei N. 9.985, de 18 de julho de 2000 (apud Almeida, 2009, p.46): “A Reserva Extrativista é 

uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 
complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 
objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos 
recursos naturais da unidade”. 
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plantio de florestas homogêneas – pinus e eucalipto-, projetos de mineração, projetos de 

construção de hidrelétricas, com grandes barragens, e bases militares. 

 Por outro lado Almeida (2008, p. 119) nos fornece dados muito interessantes a respeito 

do agroextrativismo, em números, importância e extensão territorial no sentido das 

territorialidades especificas: 

[...] dos 850 milhões de hectares no Brasil cerca de ¼ não se coadunam com as 
categorias “estabelecimento” e “imóvel rural” e assim se distribuem cerca de 12 % 
da superfície brasileira ou aproximadamente 110 milhões de hectares, 
correspondem a cerca de 600 hectares de terras indígenas. As terras de quilombo, 
estima- se oficialmente que correspondam a mais de 30 milhões de hectares. Em 
contraste as terras de quilombos tituladas correspondem a cerca de 900 mil 
hectares. Os babaçuais sobre os quais as quebradeiras começam a estender as Lei 
do Babaçu Livre, correspondem a pouco mais de 18 milhões de hectares, 
localizados notadamente no chamado Meio-Norte. Em contrapartida as reservas 
extrativistas de babaçu não ultrapassam a 37 mil hectares. Os seringais se 
distribuem por mais de 10 milhões de hectares e são objeto de diferentes formas de 
uso. Embora o Polígono dos Castanhais, no Pará, possui um milhão e duzentos mil 
hectares, sabe-se que há castanhais em Rondônia, no Amazonas e no Acre numa 
extensão não inferior a 15 milhões de hectares, não obstante a extensão dos 
desmatamentos.  

 

FRUTASÃ, ABM E AAPPC: ORGANIZAÇÕES AGROEXTRATIVISMO DE PEQUI E OUTROS 

FRUTOS DO CERRADO NA MICRORREGIAO DE PORTO FRANCO. 

 

 Um projeto produtivo que aparece relevante neste trabalho e que tem ganhado muita 

experiência, inovação e defesa dos frutos nativos e o Cerrado em geral nos últimos anos é a 

Fábrica de Polpas de frutas – a maioria delas nativas- chamada FrutaSã. Essa fábrica foi 

pesquisada em material bibliográfico e visitada nas suas instalações na Cidade de Carolina no 

mês de Julho do ano 2011. 

A fábrica FrutaSã é abastecida de polpa de frutas do Cerrado e outras das chamadas 

“convencionais” pelas comunidades, associações agroextrativistas, indivíduos e aldeias 

indígenas da microrregião de Porto Franco, mas principalmente dos Municípios de Carolina e 

Riachão. Estas pequenas organizações e camponeses vendem o fruto sem nenhum 

processamento post-colheita aos representantes da fábrica. Atualmente os agroextrativistas 

recebem assessorias e capacitações principalmente sobre boas praticas agroextrativas e 

também alguns financiamentos através de outras instancias de apoio como ONGs, agencias 

internacionais e o governo brasileiro. Os principais produtos extrativistas identificados pela 
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FrutaSã na região foram: pequi, bacuri, bacaba, cajá, cagaita, murici, mangaba, araçá, cajuí, oiti, 

buriti e juçara (açaí) (2011, p. 40).  

 O processamento, empaque e comercialização das polpas de frutas7 é realizada pela 

FrutaSã, que possui a maquinaria e mercado para escoamento da produção. Dentro dos 221 

domicílios analisados em campo pela fábrica, 100 já realizaram vendas de frutas para a FrutaSã. 

 A fábrica é propriedade dos povos indígenas Timbira de Maranhão e Tocantins, e da 

ONG chamada Centro de Trabalho Indigenista- CTI –mas atualmente a fábrica conta com 

participação de uma empresa holandesa de 33% -. Essa fabrica tem mais de quinze anos de 

funcionamento e tem recebido alguns prêmios e reconhecimentos, passando por distintas fases 

de implantação, crescimento e dificuldades diversas em sua operação.  

Um exemplo interessante de articulação agroextrativa e de infraestrutura própria se 

encontra localizada no Povoado da Solta, Município de Carolina- MA, esse povoado presenta 

uma unidade de armazenamento e beneficiamento de frutas, produto da atuação da Associação 

dos Pequenos Produtores Bezerra de Morais – ABM, que permite o aproveitamento das frutas 

colhidas nas suas propriedades e alguns campos Gerais e das localidades vizinhas solidarias, 

isso é demostrado no fato de comercializar o fruto do Pequi - ainda que a FrutaSã não o inclua 

nas polpas das frutas comercializadas-. Sem embargo a organização ABM também realiza 

venda de forma coletiva de outras frutas nativas para a fábrica de forma semi-processadas, por 

isso foi denominada como associação integrada à FrutaSã.  

Por as caraterísticas mencionadas anteriormente a organização proximamente será 

beneficiada, pois será realizado um Centro de Apoio de Coleta de Frutas, já que a ABM foi 

avaliada pela FrutaSã e considera-se “apta a receber tais investimentos, para melhoria de suas 

estruturas, já que possui uma associação ativa” (2011, p. 52).  

 Por outro lado a Associação Agroextrativista de Pequenos Produtores de Carolina- 

AAPPC que é parceira também da FrutaSã, atualmente coordena e maneja o Viveiro de mudas 

de árvores e palmas do Cerrado em parceria com o Centro de Trabalho Indigenista- CTI, 

destinado às comunidades que carecem de algumas dessas espécies nativas do Cerrado. As 

mudas das plantas são distribuídas de forma gratuita para seu cultivo nas propriedades 

familiares dos camponeses. Dois membros da AAPPC foram entrevistados também em nossa 

primeira saída de campo na sede do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Carolina- STRC, 

                                                             
7 Atualmente se comercializa: Abacaxi, Acerola, Araçá-goiaba, Araçá-boi, Bacuri, Cagaita, Cajá, Caju, Cajuí, 
Cupuaçu, Goiaba, Juçara (uma variedade de Açaí), Manga, Mangaba, Maracujá e Tamarindo. 
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nessa entrevista a AAPPC também faz menção da importância da organização ABM como 

produtores agroextrativistas referência de trabalho coletivo, e mencionam:  

O pequi a gente ressalta que existe uma instituição um pouco mais nova de que 
APPC, chamada ABM, fica numa comunidade, ela é muito interessante, já tem um 
processo de associativismo bem mais forte em relação a outras comunidades, e eles 
tem processado Pequi para vender, eu foi, tem uma unidade de viverenciamento, 
eles pegam o Pequi e armazenam para vender, assim como eles estão fazendo 
também com juçara e o bacuri. Eles estão processando na própria comunidade, 
então assim, em Carolina a gente tem buscado fazer parceria entre a AAPPC e eles 
para intentar ajudar. A gente tem um pouco mais de experiência com algumas 
coisas, e eles tem um potencial forte que é que dentro da comunidade mesmo já 
conseguem se organizarem.  

 

 Cabe destacar que o povoado de Solta foi visitado com a finalidade de conversarmos 

diretamente com os membros da organização ABM. Foi feita uma entrevista semi-estruturada. A 

relação da ABM com a FrutaSã é relatada a continuação por o tesoureiro da organização ABM 

assim como informação sobre a venda de Pequi e o processamento post-colheita de forma 

autônoma na comunidade (Foto1). 

Nos trabalha com a FrutaSã, fornece, despolpa aqui e passa para eles já 
processado, eles reprocessam, eles embalam, nos não temos como divulgar nosso 
trabalho. A gente vende mais Cajá, Juçara, acerola. Passa diretamente para eles. 
[...] o buriti não trabalha a FrutaSã”. Com Pequi também não, com Pequi nois vende 
mais pra fora, não em grande quantidade, pequenas quantidades, porque o pessoal 
gosta da cidade, aí a gente vende ao pessoal, trabalha com ele, processa ele aqui, 
aí vende para isso, embala, vota no freezer, eles procuram, e tem, sempre tem, a 
gente tem, coisinha, pouco, não é grande quantidade. Fruto inteiro e a polpa, 
trabalhamos com a farofa do Pequi, o creme. O preço não varia, nos cobra 5 reais 
por pacote de 15 a 20 pequi.  

  

Foto 1. Sede da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Bezerra de Morais- ABM, no 
povoado de Solta, município de Carolina-MA. 

 
 
Autor: Rodrigo Meiners Mandujano, Junho de 2012. 
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 A ABM parece ser uma experiência pouco comum, pois nos resultados oferecidos pelo 

relatório da FrutaSã (2011, p. 29) se mostra que “dos 221 entrevistados, só 58 (26%) se 

declararam sócios de alguma organização ou sindicato rural, neste casso principalmente o 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Carolina e de Riachão, sendo que a 

maioria deles procura essas instituições para resolver assuntos previdenciários”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O agroextrativismo é uma atividade de altíssima importância cultural, econômica e 

alimentar para as populações tradicionais do Cerrado, fornecendo recursos formidáveis através 

de manejos sustentáveis dos ecossistemas. Territórios constituídos historicamente e respeitados 

por estas culturas tradicionais. Atividades que ainda hoje são fonte de sustento, identidade e 

alimentação, mas que vêm sofrendo com as intensas atividades econômicas ligadas ao 

agronegócio de monocultivos de grãos, questão que repercute na perda de grandes extensões 

de floresta nativa e a extinção de flora e fauna dos ecossistemas assim como marginalização 

social, econômica e cultural das populações a costa da manutenção do latifúndio e o capitalismo 

agrícola no Cerrado.  

 A produção agroextrativista de Pequi e os seus saberes tradicionais estão sendo, em 

alguns casos, abandonados – ou praticados durante poucos meses por ano – em favor de sua 

inserção na economia urbana. Mesmo assim o agroextrativismo tem uma importância vigente 

como uma das soluções aos grandes problemas socioambientais que acontecem neste bioma, 

uma opção que vira necessidade vinculada ao respeito integral dos povos, do campesinato e o 

reparto agrário das terras além do reconhecimento e criação de novas RESEX, para ajudar a 

manter o Cerrado em pé! 
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