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Resumo 

O presente artigo trata dos conflitos socioterritoriais associados ao Projeto Nova 

Transnordestina no sertão do Estado de Pernambuco, sendo este um dos objetivos específicos 

de minha pesquisa de mestrado curso no Programa de Pós Graduação em Geografia Humana. 

O Projeto Nova Transnordestina consiste em um complexo logístico que integra 1728 km 

de estrada de ferro, a construção de diversos terminais, um porto seco e ampliação de dois 

portos litorâneos. O principal objetivo da ferrovia seria a exportação de produtos do agronegócio. 

O sertão pernambucano, por sua vez, apresenta alta concentração da terra por parte de 

latifundiários que possuem vastas extensões, muitas com área acima de 2000 ha. Contudo, a 

maioria das propriedades possui menos de 30 ha, e são caracterizadas pela produção 

camponesa voltada para o autoconsumo e cujos produtos excedentes são comercializados nos 

próprios municípios sertanejos. 

A introdução dos trilhos e de sua faixa de domínio constitui um obstáculo físico que limita 

a locomoção, o acesso aos meios de produção, a sociabilidade, além de demandar a 

desapropriação das terras e benfeitorias das famílias camponesas sem o devido 

reestabelecimento das condições antes existentes. Os relatos destes camponeses 

problematizam as condições de permanência na terra e relacionam-se diretamente com a 

questão da reprodução do camponês sertanejo, historicamente atrelada a conflitos fundiários. 

(Andrade, 2008) 

De modo a identificar transformações e conflitos, têm sido utilizadas diferentes escalas de 

análise, abordando desde as relações entre Estado, capitalistas e latifundiários, através de seus 

discursos e ações articuladas, até a incidência territorial, por meio da pesquisa qualitativa a partir 

de estudo de caso em campo. 

O andamento dos estudos nas diferentes escalas de análise visa o exercício contínuo de 

retroalimentação, de modo que os levantamentos teóricos e de campo estejam continuamente 

atrelados, favorecendo a compreensão do desenvolvimento contraditório do modo de produção 

capitalista sob o campo sertanejo pernambucano. Pretende-se, desta forma, relacionar as 

concepções de “desenvolvimento” - personificadas em ações, projetos e políticas - com as 

transformações na estruturação fundiária, no uso do solo e nas relações de produção e trabalho 

no campo. 

Logo, a forma violenta como a ferrovia vem sendo introduzida na região parece explicitar a 

ação simbiótica entre Estado, latifundiários e capitalistas, e favorece, ainda que com nova 



roupagem, a um chamado „desenvolvimentismo‟ que trata o sertão como mais uma área a ser 

desenvolvida e onde o „progresso‟ deve ser levado, permitindo o avanço das relações 

capitalistas de produção, visão já muito criticada por diversos pesquisadores, como Andrade 

(1998), Oliveira (2008), Haddad (2009), entre outros. 

 

1. Introdução 

O estudo dos conflitos no campo vinculados à construção e operação da ferrovia Nova 

Transnordestina está aqui inserido no campo disciplinar da Geografia, em específico na área da 

Geografia Agrária, com objetivo de analisar e compreender os processos envoltos às 

transformações quanto à reprodução sertaneja, especificamente aquelas relacionadas à 

expropriação parcial das terras e de outros meios de produção dos camponeses sertanejos. 

Inserida no debate teórico sobre as estratégias e formas de criação e recriação do 

campesinato e do latifúndio, a presente pesquisa utiliza-se do levantamento de dados sobre a 

estruturação fundiária – em uma área restrita do sertão pernambucano para fins de estudo de 

caso – e de aporte qualitativo a respeito das implicações nas relações de produção e de 

trabalho, bem como na sociabilidade camponesa. Contexto este que leva o estudo à 

identificação de resistências socioterritoriais, através de distintas estratégias de reprodução do 

campesinato. 

A escolha do tema, envolvendo o setor ferroviário, permite aproximações aos estudos 

sobre circulação e transporte. São muito diversas as abordagens e os campos de discussão. 

Pouco mais frequentes na Engenharia de Produção e de Transporte, os estudos são 

comumente associados a técnicas de planejamento voltadas à otimização do processo de 

produção. No âmbito da ciência geográfica as temáticas de circulação e transportes têm sido 

timidamente tratadas, e mesmo entre os estudos recentes é necessário identificar diferenças de 

abordagem por não haver aqui positivação a priori do aspecto tecnológico e ou da leitura sobre 

desenvolvimento regional ou nacional, frequentemente associada às ferrovias e demais tipos de 

circulação. 

Exemplos podem ser encontrados entre as produções científicas do Prof. Dr. Márcio 

Rogério Silveira da Universidade Federal de Santa Catarina e de seus orientandos. Segundo 

Silveiras (2002), o setor ferroviário, que voltou a ser privatizado em 1995, ao delegar a 

manutenção e operação de suas malhas aos interesses capitalistas das concessionárias, acaba 

atrelando os investimentos à capacidade de geração de lucro, o que por sua vez está associada 



às demandas do principal setor que utiliza o transporte ferroviário de carga: o agronegócio 

exportador. A questão da privatização, e da forma como ela se sucedeu, seria o aspecto central 

que teria desfavorecido o desenvolvimento regional e nacional. 

Contudo, partimos da crítica ao sistema capitalista de produção e, neste sentido, em que o 

que rege é a produção da mais valia, mesmo quando da condução de serviços públicos pelo 

Estado, conforme coloca Oliveira “(...) em síntese, o planejamento num sistema capitalista não é 

mais que a forma de racionalização da reprodução ampliada do capital. Pode operar, 

exatamente nesse sentido, na mudança da forma da mais-valia que deve ser reposta para a 

continuidade do ciclo. (...)” (OLIVEIRA, 2008: 140, grifos do autor). 

Através do método dialético, a análise aborda os processos em seu movimento 

contraditório, permitindo a interpretação tanto do desenvolvimento de relações tipicamente 

capitalistas no campo, quanto de relações não capitalistas, com realce à agricultura camponesa. 

Problematiza o sentido do planejamento e da produção e reprodução ampliada de capital. E, 

assim, a atenção para esta obra ferroviária, divulgada como uma das principais obras do 

Governo Brasileiro neste início de século XXI, se dá pela pertinência de analisar criticamente 

suas implicações territoriais à população do campo. 

O desenvolvimento do capitalismo no mundo, como processo desigual e combinado, traz 

à questão agrária especificidades e características ímpares às diferentes sociedades a depender 

de sua formação socioterritorial, em que pesa a organização de sua base fundiária. Os 

processos se dão de forma complexa e heterogênea, no tempo e no espaço. No Brasil, o 

processo de apropriação privada da base fundiária do território é causa maior, ainda hoje, das 

desigualdades sociais que colocam este entre um dos países mais desiguais do mundo. 

Ressalta a intrínseca relação entre as questões agrária e das relações de produção capitalistas e 

não capitalistas, entendendo-as como inerentes ao desenvolvimento do capitalismo e que, 

respectivamente, vinculam-se à reprodução capitalista do capital no Brasil e no mundo, bem 

como à produção não capitalista de capital. 

No que se refere ao processo de desenvolvimento na agricultura, especialmente quanto 

às relações de produção, Oliveira (2007) identifica três principais grandes correntes de 

pensamento: uma delas que vê a destruição dos camponeses e a modernização do latifúndio, 

uma segunda que considera a permanência das relações feudais e a terceira que identifica 

processos de criação e recriação do campesinato e do latifúndio. A terceira corrente contrapõe-

se às leituras da teoria clássica que homogeneízam as relações no campo e enxergam aquilo 

que destoa como resquício a ser superado pelo processo histórico de desenvolvimento do 



capitalismo no campo. É por meio das contribuições da última corrente - que analisa o processo 

como contraditório, capaz de comportar, pois lhes são necessárias, relações heterogêneas de 

produção, capitalistas e não capitalistas - que seguimos realizando os estudos em curso.  

Desta forma, temos um contexto no qual o Estado participa de diversas formas: ora como 

planejador através da idealização e proposição da Ferrovia Nova Transnordestina e analista dos 

estudos necessários para sua efetivação2, ora como implementador ao realizar diretamente a 

desapropriação parcial das terras, ora como financiador ao subsidiar e conceder empréstimos 

para a realização das obras e concretização da possibilidade de materialização da reprodução 

ampliada do capital, através da circulação de bens pela ferrovia. 

As observações em campo e a análise dos documentos de licenciamento e de 

desapropriação indicam que a ferrovia está sendo construída sem as devidas mitigações e 

compensações aos desapropriados. (Ibama, 2009, 2010) Em diversos documentos oficiais3 é 

apontada a necessidade de melhor caracterizar os imóveis e populações afetadas e, somente a 

partir deste conhecimento, tomar-se-iam as providências cabíveis. 

Na questão específica dos conflitos socioterritoriais faz-se necessário retomar aos estudos 

de Andrade (2008), Martins (1979;1980) e Oliveira (1988;2004) que explicitam os processos que 

caracterizaram, e ainda qualificam, o Brasil como um país do latifúndio, da grilagem de terras4 e 

da violência no campo. Processos estes que acirram os conflitos já existentes e que são reflexo 

do processo histórico dialético de formação territorial. 

Nesta pesquisa de mestrado, coloca-se como hipótese a recriação do campesinato, ao 

invés da transformação destes camponeses em trabalhadores assalariados, fossem urbanos ou 

                                                      
22

 A respeito dos estudos, há instrumentos característicos aos processos de licenciamento 
ambiental, advindos a partir da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 
CONAMA, os quais levaram à obrigatoriedade de acompanhamento das obras via programas 
sociais, por sinal propostos por empresas de consultorias ambientais que são contratadas e 
pagas pelos empreendedores. No entanto, é preciso verificar os limites e as reais possibilidades 
de tais instrumentos, principalmente em relação às análises das relações de produção e trabalho 
na área impactada, sem as quais ficam comprometidas quaisquer proposições de 
reestabelecimento socioeconômico das famílias. 
3 São eles: LI 638 (EMT) – Itens 2.17 O e 2.17 P; (ii) Parecer nº 90/2011 (EMT) – 
COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA (parágrafo 41);(iii)LI 646 (SPS) – Itens 2.21 P e 2.21 Q; (iv) 
Parecer nº80/2011 (SPS) – COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA (parágrafo 50); (v)LI 669 (MVP) – 
Itens 2.21; (vi)Parecer nº204/2009 (MVP) – COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA – Item XXI P e Q.; 
(vii)MVS - LI 367 – Item 2.1.(viii)SAT - LI 548 – Item 2.2. 
4
 Mesmo que as contradições sejam datadas do período colonial, o caráter de latifúndio e 

grilagem a partir da instauração da propriedade privada da terra no Brasil a rigor ocorre somente 
em 1824, quando foi outorgada a primeira Constituição brasileira, a chamada Constituição 
Imperial de 1824. (MOTTA, 2009) 



rurais. Ao mesmo tempo, considera-se também a tendência de maior inserção dos latifundiários, 

alterando a estrutura fundiária para ampliação das terras com fins rentistas ou mesmo de 

produção de culturas exportáveis por meio da ferrovia. Contudo, dado que temporalmente não 

será possível visualizar tamanha transformação territorial no sertão pernambucano, e tampouco 

alteração substancial das reações de produção e de trabalho, a pesquisa se concentra somente 

na primeira hipótese mencionada. 

 

2. A Nova Transnordestina e a questão agrária 

O projeto Transnordestina, que desde o final do século XIX era tido somente como 

possibilidade, passa por inúmeras alterações e, em 2006, deixa de ser somente uma proposição 

e um de seus trechos passa a ser construído no sudoeste do estado do Ceará.  

Segundo informações do empreendedor, o projeto da Nova Transnordestina é 

compreendido como a construção de novos trechos de ferrovia (1.128km de linha), a 

remodelação de trechos de ferrovia desativados (600km), a construção de novos subramais, 

além da instalação de dois terminais portuários privativos, um no Porto Pecém (CE) e outro no 

Porto de Suape (PE), capazes de receber navios de maior calado que farão a exportação das 

matérias primas industriais. (COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, 2011). A estimativa é de 

três mil imóveis rurais afetados, sendo 88% deles imóveis de particulares em diversas situações 

de posse e propriedade, majoritariamente pequenas propriedades rurais, e os 12% restantes são 

imóveis da luta pela reforma agrária, como assentamentos do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária – INCRA e dos institutos estaduais, ta é o caso do Instituto de Terras e 

Reforma Agrária de Pernambuco - Iterpe, além de imóveis em núcleos urbanizados, entre outras 

categorias tais como terras do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.  

A ferrovia é composta por seis trechos. Destes, há dois, os trechos - Salgueiro/PE à 

Trindade/PE – SAT e Missão Velha/CE a Salgueiro/PE - MVS – que estão em estágio avançado 

de obras (etapa da superestrutura) e de liberação das áreas para a construção (acima de 70% 

dos imóveis tiveram o alvará emitido para resgate dos depósitos), além de serem os mais 

antigos 2009 e 2006, respectivamente. É nestes trechos que foram concentradas as visitas de 

campo – por conta do envolvimento profissional entre 2010 e 2012 –, permitindo assim 

aproximação à realidade das propriedades que tiveram áreas desapropriadas e foram 

fragmentadas pela ferrovia. 



Dentre os dois trechos, MVS é um trecho cujo início de supervisão das obras e realização 

das desapropriações foram responsabilidades do DNIT. A base de dados existentes, no entanto, 

está comprometida, inclusive com dificuldade de acesso à listagem dos diretamente atingidos 

pela obra. Desta forma, o Trecho SAT aparece como a área mais viável para focar os estudos. 

Uma vez definido o Trecho SAT, aparece um novo aspecto metodológico a ser trabalho: a escala 

de análise versus o método de investigação. O Trecho SAT possui 176,42 km de extensão linear 

(IBAMA, 2008) que interceptam seis municípios. A soma dos imóveis diretamente afetados 

nestes seis municípios chega a 429, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 

SDEC, órgão responsável pela execução dos processos de desapropriação no estado de 

Pernambuco (2011). Deste modo, a priorização por metodologias qualitativas de investigação de 

campo exigiram que a escala fosse ainda mais reduzida, levando à identificação de um único 

município, no caso Ouricuri/PE, para a vivência de campo, tanto junto aos estabelecimentos e 

comunidades afetados, quanto para as pesquisas cartoriais e documentais. 

Voltando ao caráter geral do empreendimento, os órgãos de governo e a empresa 

Transnordestina S.A. justificam a Nova Transnordestina pela necessidade da integração regional 

pelo modal ferroviário visando o transporte de grãos, do gesso oriundo da extração da gipsita e 

do biodiesel produzido pelo beneficiamento de oleaginosas. De todos, destaca-se a soja 

produzida principalmente no sudoeste do Estado do Piauí, visto que é nesta região que se 

encontra a estação final da ferrovia Nova Transnordestina em Eliseu Martins-PI, conforme 

mostra o croqui adiante. 

Mapa  1 - Ferrovia Nova Transnordestina, segundo seus trechos componentes, 2012 

 



Fonte: Http://www.transnordestinaambiental.com.br, acessado em 01 de agosto de 2012. 

 

A sua construção somente é economicamente viabilizada pelos recursos alocados por 

diversos fundos de investimento e financiamentos, que viabilizam cerca de 705% do total de R$ 

5,4 bilhões estimados para custeio de toda a obra. É parte integrante do “novo 

desenvolvimentismo”, posicionamento político-ideológico do governo federal desde o primeiro 

mandato do Governo Lula, em 2003, que colocou o projeto “Nova Transnordestina” em destaque 

desde a primeira edição do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, em 2007. 

A estrutura fundiária do sertão pernambucano continua concentrada, a produção 

camponesa ali presente, caracterizada pelas relações não capitalistas de produção, depara-se 

com novos processos que pressionam de forma rápida e incisiva as condições de sua 

reprodução. Ao mesmo tempo, a monopolização do território pelo capital para a produção de 

soja em médias e grandes propriedades no sudoeste do Piauí é um processo que vem 

ocorrendo paralelamente e que tende a se acentuar com o término das obras e início de 

funcionamento da ferrovia, do Porto Seco em Eliseu Martins (sudoeste do Piauí) e dos Portos 

Marítimos Pecém no Ceará e Suape em Pernambuco. 

VENCOVSKY (2006) discute a estreita associação entre o complexo da soja e o 

transporte ferroviário de produto agrícola no Brasil. Menciona que em 2004 85% do total de 

produtos agrícolas transportados pelo modal ferroviário era de soja e farelo de soja, enquanto o 

milho e o trigo representavam menos de 10%. 

Este predomínio da soja, segundo o autor, condiciona a monofuncionalidade, concluindo 

que “O território fica organizado de tal maneira que apenas os agentes participantes do circuito 

espacial produtivo da soja, principalmente, são beneficiados. As demais regiões, atividades 

produtivas e a própria sociedade, são marginalizadas.” (VENCOVSKY, 2006: 109/110) 

O aumento da produção da soja e dos investimentos no beneficiamento e comercialização 

e infraestrutura, produtiva (energia/comunicação) e de circulação (transporte), está diretamente 

                                                      
5 Somente 30% do recurso necessário são dos empreendedores e os 70% restantes distribuem-
se entre diversos empréstimos públicos e incentivos fiscais, a saber do que já foi noticiado: R$ 
2,67 bilhões oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FNDE, 823milhões do Fundo 
de Investimento do Nordeste – FINOR, R$ 1,4 bilhões da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste – SUDENE, 180 milhões do Banco do Nordeste, 225 milhões do PAC por meio do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Há ainda o Financiamento 
do Nordeste – FNE. No PAC 2 estão previstos R$3.250.700.000,00, parte já contemplados pelos 
fundos anteriores. 



associado às dinâmicas mundiais da produção e do consumo, este último liderado pela China e 

União Européia. O processo de territorialização da soja vem avançado no centro-oeste, no 

cerrado, e também em direção à fronteira cerrado e caatinga no sudoeste do Piauí e no 

Maranhão. 

Segundo Oliveira (2006), esta nova geografia da soja vem produzindo “Novas rotas, novas 

estratégias de transportes compõe a infra-estrutura que articula sistemas modais articulados de 

hidrovias, ferrovias, rodovias e portos.” (Oliveira, 2006:14) A ênfase da análise de Oliveira (2006) 

está na alteração do “desenho geográfico da agricultura brasileira” provocada pela soja. 

A vinculação entre o Projeto Nova Transnordestina e a expansão da soja não quer dizer, 

contudo, que a única justificativa para a construção e existência da ferrovia seja o transporte de 

soja. Além do transporte de produtos do agronegócio, o discurso governamental e da 

Transnordestina S.A. faz menção à produção mineral. É o caso da extração mineral da gipsita 

concentrada nacionalmente na Bacia Sedimentar do Araripe, na divisa dos estados de 

Pernambuco, Ceará e Piauí, onde estão 84% das minas ativas no Brasil, exatamente onde está 

o traçado da ferrovia. O próprio relatório técnico produzido pelo consultor Marcelo Soares 

Bezerra para o Ministério de Minas e Energia (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2009b) 

recomenda a implantação da malha ferroviária para a circulação da gipsita a partir do Pólo 

Gesseiro do Araripe, como é mais conhecido. 

No entanto, visto que as obras ainda não estão concluídas, vale retomar Orrico e Aragão 

(2005) que destacam ser recorrente a alocação de recursos públicos em rodovias, ferrovias, 

hidrovias e portos para atrair outros investimentos privados, que acabam não se realizando e 

tornando ociosa aquela infraestutura.  

Para além desta perspectiva da infraestrutura como fomentadora de investimentos, há 

ainda a questão das malhas desativadas por desinteresse econômico das próprias 

concessionárias que venceram as licitações. As ferrovias sob concessão da Transnordestina 

Logística S.A. exemplificam desta situação. Somente para citar os trechos da Nova 

Transnordestina, dentre os 1728km de sua malha, 600km, ou seja 34%, são de trechos 

desativados, que perderam a sua função, deixaram se ser utilizadas. A inutilização de parte 

significativa da malha ferroviária do Nordeste e do Brasil evidencia que os efeitos do 

redirecionamento dos investimentos em transporte para o setor rodoviário de meados do século 

passado (CFN, 2010; 2011) e a privatização de 1995 que delegou aos interesses privados a 

conservação e ampliação de significativa parte da malha nacional (Silveira, 2003).  



Assim, o projeto „Nova Transnordestina‟ está alicerçado no posicionamento político-

ideológico governamental do “novo desenvolvimentismo”, o qual reproduz com grande 

semelhança as ações estatais intimamente vinculadas aos anseios da burguesia e dos 

proprietários de terra que historicamente marcaram o sertão nordestino. 

 

3. O obstáculo físico da ferrovia e a segregação socioespacial  

O estudo das transformações socioterritoriais no sertão pernambucano tem nos levado à 

observação da realidade em campo e ao levantamento de dados que relevaram e evidenciaram 

a ocorrência de conflitos no campo diretamente associados ao projeto „Nova Transnordestina‟.  

Para tanto, a investigação vem sendo realizada em diferentes escalas de análise: desde 

as relações entre Estado, capitalistas e latifundiários, através de seus discursos e ações 

articuladas, até a incidência territorial, por meio da pesquisa qualitativa nas terras de uso 

camponês. 

Essa perspectiva de análise cria, pois, condições para relacionar as informações e 

vivências de campo com a interpretação de documentos e leitura de uma bibliografia mais 

ampla. Relaciona, assim, as concepções de “desenvolvimento”, personificadas em ações, 

projetos e políticas ao sertão pernambucano neste início de século XXI, tal qual o Projeto „Nova 

Transnordestina‟, com a questão agrária, particularmente as transformações na estruturação 

fundiária, no uso do solo e nas relações de produção e trabalho no campo. 

As propriedades atingidas pela obra do sertão pernambucano são, em geral, de pequenas 

dimensões, inferiores a 30 ha, caracterizadas pela produção familiar principalmente voltada para 

o autoconsumo e cujos produtos excedentes são comercializados no comércio local dos 

municípios. Os principais produtos agrícolas são milho, feijão e fava e a produção pecuária está 

centrada na criação de aves (galinhas), caprinos e ovinos. 

A introdução dos trilhos e da faixa de domínio6 constitui um obstáculo físico, que limita a 

locomoção e desapropria as terras e benfeitorias das famílias camponesas sem o devido 

reestabelecimento das condições antes existentes. Os valores atribuídos aos bens 

desapropriados entre outros aspectos são ínfimos, justificados pelo preço da terra bruta e pela 

                                                      
6 A faixa de domínio das ferrovias é constituída pela largura dos trilhos, obras de arte e faixa 
lateral de segurança e delimitada por cercas que as separam das propriedades por ela 
fracionadas. 



depreciação das construções, avaliados pelo Método de Quantificação do Custo7. Os processos 

indenizatórios estão sendo conduzidos pelos Governos dos estados do Pernambuco e Piauí 

desde 2009 e do Ceará desde 2006. Esta divisão de responsabilidade são tratativas entre o 

Governo Federal e a Transnordestina S.A., antiga Companhia Ferroviária do Nordeste – CFN, 

empresa concessionária de capital aberto que é controlada pela Companhia Siderúrgica 

Nacional – CSN que possui 71% de participação no capital social. 

Documentos da CFN (2006; 2011) e do governo federal propagandeiam a Nova 

Transnordestina como àquela capaz de transformar a realidade socioeconômica de boa parte do 

sertão nordestino. Tais concepções são reproduzidas pela imprensa brasileira, como coloca o 

jornalista Alberto Mawakdiye na Revista Problemas Brasileiros: “Uma ferrovia de carga de 1,7 mil 

quilômetros de extensão poderá retirar o interior do nordeste brasileiro do estado de crônica 

pobreza e subdesenvolvimento econômico em que vegeta desde os remotos tempos do Brasil 

Colônia”. (Mawakdiye, 2012) 

As atenções governamentais e do empreendedor estão voltadas ao avanço das obras, 

enquanto que os conflitos e as questões decorrentes da desapropriação e das transformações 

fundiárias têm sido discutidos quase que exclusivamente pelas comunidades eclesiais de base, 

apoiadas pela Comissão Pastoral da Terra – CPT (Comissão Pastoral da Terra, 2011; Gereon, 

2010). 

Para além das questões vinculadas à desapropriação, os caminhos e atalhados utilizados 

pelas famílias moradoras das comunidades rurais impactadas foram interrompidos pelas cercas 

da faixa de domínio da ferrovia, dentro e fora de suas propriedades. Acessos que as levavam à 

água para consumo próprio e/ou dos animais, às áreas de pastagens e à vizinhança. Agora 

estas famílias têm que percorrer distâncias bem superiores até chegar às passagens autorizadas 

pela Transnordestina S.A.. Compromete-se, de distintas formas e intensidades, a continuidade 

do usufruto de meios de produção fundamentais à sua reprodução, repercutindo na própria 

dinâmica da vida em comunidade rural8.  

Neste sentido, analisar os conflitos no campo atrelados ao projeto „Nova Transnordestina‟ 

significa estudar as estratégias deste campesinato para garantir sua permanência na terra, na 

                                                      
7 Este método é descrito brevemente na norma brasileira - NRB nº 14653 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2001). Utiliza a média dos valores pesquisados nas 
fontes consultadas, como Banco do Nordeste – BNB e entidades sindicais locais. 
8 O impacto direto da desapropriação e da instalação da faixa de domínio cercada sob os meios 
de produção foi verificado em campo e também é mencionado no Relatório Técnico do Ibama 
(2011) sobre o meio socioeconômico. 



tentativa de resistir às condições agora ainda mais adversas de trabalhar a terra. Ao mesmo 

tempo, significa poder também visualizar e compreender as transformações que possivelmente 

estejam contribuindo para a criação e reprodução do latifúndio, seja ressaltando-o como reserva 

ora patrimonial, ora de valor, assumindo a forma característica ao modo capitalista de produção, 

qual é a do caráter rentista da propriedade da terra pela fusão em uma só pessoa do proprietário 

de terra e do capitalista (Oliveira, 2007). 

 

4. Considerações Finais 

A extrema concentração da terra no Brasil - em pouquíssimos grupos econômicos e 

proprietários - e a extrema desigualdade social possuem os mesmos fundamentos dos conflitos 

que nem sempre são conhecidos, muito pouco divulgados, comumente combatidos com 

violência. Os milhões de miseráveis, as milhões de famílias que passam fome, podem buscar o 

caminho da migração, seja para a cidade ou para a conquista da terra, ou sua retomada. De 

qualquer modo, a estratégia deveria ser outra. Deveria ser de romper com as amarras de um 

sistema de produção onde não cabem todos, mesmo que saibamos que caberiam muitos 

milhões a mais. 

No caso da área em estudo, municípios do sertão pernambucano, as famílias 

camponesas vêm criando novas estratégias de permanência na terra, tentando superar as 

adversidades impostas pela obra Nova Transnordestina. 
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