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RESUMO 
 
Recentes pesquisas sobre o rural têm trazido amplos questionamentos sobre o 
as mudanças atuais nestes espaços no Brasil e no mundo. Neste sentido, o 
que se nota é que as novas configurações no rural brasileiro acarretam 
mudanças significativas no espaço amazônico acriano. Nesta perspectiva, 
buscaremos o entendimento a partir das transformações vividas no espaço 
rural tendo como ponto de analise objetos que permeiam o uso do solo que se 
imaginam ser exclusivo do urbano, quando a produção traz raízes do trabalho 
com a terra, sob a lógica rural. Para o alcance e compreensão dos objetivos da 
pesquisa, adotamos os seguintes passos: levantamento de material 
bibliográfico; Ida in loco; elaboração, aplicação do material de pesquisa no 
bairro; processamento e análise das informações obtidas. Além de colocarmos 
como base do estudo teórico - Sergio Schneider “Políticas Publicas, 
Pluriatividade e Desenvolvimento, 2006”, José F. Graziano da Silva “O novo 
rural Brasileiro, 1997”, Silvio Simione da Silva “Resistência camponesa e 
desenvolvimento agrário na Amazônia - acreana 2005” entre outros. Para 
entendermos sobre os fatores que induzem algumas famílias a procurem 
outras atividades para complementação da renda, primeiramente foi necessário 
analisar o nível da renda atual. Entendemos então que estas sobrevivem tanto 
da agricultura quanto de outras atividades não-agrícolas praticadas na cidade 
em atividades como: serviços domésticos, comerciários, operários. São estas 
várias atividades, resultado de todo um processo histórico de mudança do 
espaço rural para o urbano. As formações de práticas pluriativas fazem se 
necessárias para que as famílias criem estratégias de geração de renda, sendo 
muito importante a complementação com dinheiro de fora e dos produtos que 
produzem no lugar para a sobrevivência das pessoas viverem nestes faixas de 
transição. Diante das questões apresentadas acreditamos que os objetivos 
propostos neste trabalho têm sido atingidos, mas agora precisamos apontar 
algumas considerações finais obtida com a pesquisa. Primeiro, ficou claro que 
as categorias, rural e o urbano são parte intrínseca do espaço geográfico e, 
para serem compreendidas se faz necessária a compreensão dos territórios 
campo e cidade. Assim, elas atuam sobre o espaço de forma díspares; é 
partindo dessa perspectiva que explicamos a forma diferenciada que se faz o 
uso do solo no polo do Bujari, e no polo Custódio Freire. Embora perceba estas 
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duas realidades a predominância do uso da terra para cultivo e plantação, 
observa-se também a presença de outras atividades, como o uso para lazer, 
aluguel, criação de animais e etc. Deste modo, eles apresentam um solo 
multifuncional característicos de áreas de transição que é de fato arealidade 
destas localidades. 
PALAVRAS CHAVE Uso do solo. Espaço de transição.  Rural/urbano. Amazônia-

acriana.   
 
 

 
RESUMO  

             
Las últimas investigaciones sobre cuestiones generales rurales han dado lugar 

a los cambios actuales en estas áreas en Brasil y en todo el mundo. En este 

sentido, lo que se nota es que la nueva configuración de las zonas rurales 

suponen cambios significativos en el Amazonas brasileño acriano región. En 

esta perspectiva, buscar el entendimiento de las transformaciones 

experimentadas en las zonas rurales, teniendo como punto de análisis de 

objetos que impregnan el uso de la tierra que se imaginan a sí mismos como 

urbano único, cuando la producción trae trabajo raíces con la tierra, bajo la 

lógica rural. Para alcanzar y comprensión de los objetivos de la investigación, 

adoptamos los siguientes pasos: recopilación de material bibliográfico; Ida 

terreno, la preparación, la aplicación de material de investigación en el 

vecindario, procesamiento y análisis de información. Además de poner como 

base del estudio teórico - Sergio Schneider "Políticas Públicas, la pluriactividad 

y el Desarrollo, 2006," Joseph F. Graziano da Silva "El nuevo Brasil rural, 

1997," Silvio Simione Doe "Resistencia campesina y el desarrollo agrícola en el 

Amazonas - Acre 2005", entre otros. Para comprender los factores que llevan a 

algunas familias a buscar otras actividades para complementar los ingresos, 

primero fue necesario analizar el nivel de ingresos corrientes. Entendemos 

entonces que éstos sobreviven de la agricultura y en otras actividades no 

agrícolas practicados en la ciudad en actividades tales como las tareas 

domésticas, vendedores y trabajadores. ¿Son estas distintas actividades, el 

resultado de todo un proceso histórico de cambio de las zonas rurales a las 

urbanas. Formaciones practica pluriactivas hacer si es necesario para que las 

familias desarrollan estrategias para generar ingresos, es muy importante 

complementar con el dinero de afuera y los productos que producimos en el 

lugar para la supervivencia de las personas que viven en estas bandas de 

transición. Teniendo en cuenta los temas presentados creemos que los 

objetivos se han logrado en este trabajo, pero ahora necesitamos un punto final 

obtenido de la investigación. En primer lugar, se hizo evidente que las 

categorías, rural y urbano son una parte intrínseca del espacio geográfico y ser 

comprendido es necesaria para entender las áreas rurales y urbanas. Por lo 

tanto, actúan en el espacio de manera dispar, que se basa en esta perspectiva 

que explica cómo diferente que hace uso de la tierra en Bujari polo, polo y 

Custodio Freire. Aunque estas dos realidades dan cuenta de la prevalencia de 
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uso de la tierra para el cultivo y la siembra, existe también la presencia de otras 

actividades, como el uso para el ocio, vacaciones, cría de animales, etc. Por lo 

tanto, presentan una característica solo multifuncional de zonas de transición 

que está en realidad arealidade estos lugares.    

PALABRAS CLAVE: uso del suelo. Espacio de transición. Rural / urbano. 

Amazon-acriana.                                              

 

INTRODUÇÃO 
 

As recentes pesquisas sobre o novo rural vêm trazendo uma serie de 

questionamentos sobre o novo rural no mundo, no Brasil essas discussões 

tomaram força a partir da ultima década onde tem se discutido muito esta 

temática. O último acontecimento vem favorecer as novas configurações do 

novo rural brasileiro, e que acarretam mudanças significativas no novo rural 

amazônico acriano, novo rural este que segue a tendência brasileira, mas com 

as peculiaridades da Amazônia. 

As transformações desencadeadas no espaço rural têm mostrado 

dinâmicas cada vez mais íntimas e entrelaçadas entre este e o espaço urbano. 

Deste modo tem sido cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o que é 

urbano. Todavia, vale ressaltar que tal fato era até então pouco visto nas 

discussões teóricas. Pelo contrário, estes espaços antes, consensualmente, 

eram vistos sob uma perspectiva dicotômica. Nessa perspectiva é necessário 

antes frisar que rural-urbano e cidade-campo são conceitos distintos, muito 

embora complementares. O rural e o urbano condizem com o modo de vida, 

combinado à produção territorial da cidade para o primeiro e de campo para o 

segundo (SILVA, p. 06, 2004). Então, o mesmo autor aponta que para os 

primeiros conceitos são concebidos a partir da análise espacial e, para os 

segundos são compreendidos sob o raciocínio territorial. 

O novo rural brasileiro aumentou ainda mais a interdependência entre 

campo o campo e a cidade, bem como deixou mais complexa a relação rural-

urbana, visto que agora se verifica a relações rurais desenvolvidas na cidade, a 

exemplo da agricultura urbana, assim como atividades típicas urbanas sendo 

praticadas no campo, a exemplo do turismo e/ou empregos nas áreas de 

serviços. 

A abordagem que pretendemos fazer neste trabalho refere-se aos 

debates e discussões obtidos com a pesquisa realizada no polo Custódio 
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Freire, e no polo do Bujari a fim de compreender como nestas duas localidades 

se processam o uso do solo. 

A pesquisa se assentou sobre as discussões sobre o “Novo Rural 

Brasileiro”, defendido pelo economista José Graziano da Silva (2005), todavia, 

enfatizando a realidade da Amazônia-acriana. O “novo rural” tem-se mostrado 

como um novo momento vivenciado pelo o espaço rural que começa a se 

delinear na década de 80 e 90, quando são expandidas as políticas de crédito 

para o campo. 

Um ponto de partida para estas transformações bruscas é o crescente 

avanço do capitalismo que propicia grandes transformações na economia de 

produção a nível global, passando a ser o principal investidor das mudanças 

ocorridas no espaço rural dos últimos tempos, um bom exemplo foi à 

industrialização da agricultura concomitante com o transbordamento urbano, a 

primeira tirando o sinônimo de atraso que é característico na identificação do 

rural e a segunda o lugar apenas como moradia que é característico do urbano.      

Nesta perspectiva, buscaremos o entendimento a partir das 

transformações vividas no espaço denominado rural tendo como exemplo 

objetos que permeiam o que se imaginam serem exclusivo do urbano. Assim o 

presente trabalho estará dividido em três etapas sendo a primeira uma 

pequena discussão teórica sobre as novas feições do rural e as mudanças 

ocorridas para esta nova configuração do mesmo. 

No segundo momento vamos falar da configuração do rural no acre das 

características e como se define o rural em um lugar tão peculiar como a região 

amazônica, levando em consideração o avanço do capital que deram as 

diferentes características para a formação deste espaço. 

No terceiro momento vamos nos ater nas características do local de 

pesquisa, mas precisamente nos dados levantados na ultima visita realizada 

em abril de 2012, no Polo do Bujari na cidade do Bujari e no Polo do Custodio 

Freire na cidade de Rio Branco, tendo como referencia a política publica 

adotada nos 90 com achegada da Frente Popular ao poder, que tem como uma 

de suas bandeiras a criação de polos agroflorestais, partindo desse principio 

veremos como é o uso da terra nestas duas localidades e como funciona o 

modelo adotado em uma cidade média que é o caso de Rio Branco e em uma 

cidade pequena como Bujari. 
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O NOVO RURAL: uma nova leitura do rural brasileiro  

O espaço rural palco de uma imensa transformação sofrida nas ultimas 

décadas, transformação esta que pode ser percebida pelo relato de estudos de 

alguns autores como Silva (2000), Schneider (2001), Silva (2004), entre outros 

que diante das bruscas transformações estudaram e reavaliaram o espaço 

rural que perdeu suas características mediante o dinamismo dos tempos 

modernos da economia capitalista. 

Estas mudanças não mudaram apenas o espaço, mas sua própria 

denominação que deixou de ser simplesmente rural para ser conhecido como 

rururbano, periurbano, continuum, estas denominação vem também como 

característica destes espaços, que hoje estar ligado diretamente a outros 

setores da economia ao ponto de ser quase impossível uma separação destes, 

tomamos como exemplo os complexos agroindustriais que na grande maioria 

os fornecedores de insumos agrícolas são os próprios compradores dos 

produtos produzidos nas lavouras. 

Essa constante injeção de capital na agricultura criou uma dependência 

do agricultor com a tecnologia que se aliaram na busca de melhores formas 

para os meios de produção agrícola deixando desta forma de ser um lugar de 

atraso sem se opor ao urbano e passando a ser referencia do moderno. 

O rural e o urbano são partes integrantes visto que se costuram num 

processo imbricatório, fazendo uma só totalidade. Entretanto, a compreensão 

desses espaços ao longo do processo histórico nem sempre foi assim, visto 

que o rural era considerado como sinônimo do atraso e, em contrapartida, o 

urbano ganhava destaque e era destacado como o espaço do progresso e do 

moderno. Esta relação se consolida no século XVIII com a evolução dos 

moldes capitalista de produção, primeiramente na Europa, logo depois a 

dispersão para outras áreas do globo. Isto vai caracterizar um verdadeiro 

rearranjo no modo de produção da população e numa nítida divisão social do 

trabalho entre o urbano que passa a receber maiores investimentos e recebe 

uma parafernália de ordem tecnológica e, o rural que passa a categoria de 

atrasado e atua como fornecedor de matéria prima. Quer dizer, o rural vincula-

se às atividades primárias, principalmente agropecuárias, enquanto que o 
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urbano, nesse contexto, reúne percentual significativo da população em 

atividades secundárias ou terciárias (ENDLICH, p. 16, 2006). 

 Muitos estudos têm buscado romper com essa concepção dicotômica, 

todavia, ela ainda persiste na medida em que as dependências do rural para 

com o urbano e este para com aquele se ampliaram e tornaram-se mais 

intensa, sobretudo, com o aparecimento do quem se tem denominado “Novo 

Rural Brasileiro”. Mas, afinal o que é esse “Novo rural brasileiro”? Essa 

indagação levou muitos estudiosos a discutir e manter o posicionamento 

quanto ao surgimento de novos fenômenos sobre o meio rural atribuindo a este 

um novo caráter denominado no Governo FHC e defendido por Graziano da 

Silva (2002) como “Novo rural brasileiro”. 

O certo é que o rural e o urbano fazem parte de um processo único, 

onde um é complemento do outro e juntos fazem uma totalidade. Portanto a 

compreensão é complexa e partícula, já que o rural historicamente sempre foi 

compreendido como um lugar de atraso e o urbano o inverso, ou seja, o lugar 

de tecnologia avançada onde sempre há progresso, lugar do novo do moderno. 

Isto é a visão européia consolidada no século XVIII e que se espalhou por todo 

o globo. A conseqüência deste modo de ver o mundo criou um rearranjo nas 

divisões sociais do trabalho, onde o urbano passa a receber todo o aparato 

tecnológico e o rural passa a ser apenas fornecedor de matérias primas. 

A partir de meados do século XVIII, foram observadas 
profundas alterações na distribuição espacial da população. O 
modelo econômico vigente evoluía para um estágio mais 
eficiente de acumulação de capitais e, com isso, toda a 
sociedade se reestruturava aos moldes industriais. 
Desencadeou-se um processo de crescimento das 
aglomerações urbanas, concomitantemente ao esvaziamento 
demográfico das áreas rurais. O advento da indústria imprimiu 
novas configurações espaciais em várias regiões do globo, 
com a aparente consumação da separação entre as áreas 
urbanas e rurais. (REIS, p. 03, 2006). 

 

Essa é uma visão dicotômica que foi rompida com estudos 

desenvolvidos principalmente na ultima década com o surgimento do que se 

chama novo rural brasileiro. E foi com auxilio do capital na introdução da 

agroindústria trazendo o mercado de commodities, sendo este o grande 

responsável por esta mudança fazendo a modernização do meio rural com a 

produção em larga escala que necessitava do mínimo de tecnologia na própria 

área onde os produtos são produzidos. 
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Todos procuram de uma forma ou de outra, entender o 
processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção 
em sua etapa monopolista. Essa etapa, por sua vez, apresenta 
traços típicos como à presença de grandes complexos 
industriais a integrar a produção agropecuária. Esse processo 
contínuo de industrialização do campo traz na sua esteira 
transformações nas relações de produção na agricultura, e, 
conseqüentemente, redefine toda a estrutura socioeconômica e 
política no campo. (OLIVEIRA, p. 08, 2007) 

 
Assim o rural deixa de ser sinônimo de atraso, ou simplesmente 

agrícola a partir da economia, da produção em larga escala de produtos 

destinados ao mercado externo, e dentro do modelo econômico capitalista e 

monopolista quanto maior a produção menor é o prejuízo maior lucro. Desta 

forma monopolizada de capital podemos ver no campo elementos que antes 

eram vistos apenas nas cidades. Como nos mostra Oliveira (P. 08, 2007). 

   Outro aspecto que podemos destacar dentro do “novo rural brasileiro” 

são as novas tendências que surgem antes o rural era para trabalhar no 

campo, hoje quem vive no campo possuem alternativas, como moradia, lazer, 

indústria, serviços entre outros. Isso também acontece na cidade onde praticas 

que antes era apenas agrícola hoje vemos na cidade, um exemplo disso são as 

hortas de fundo dos quintais. Neste contexto se configura as novas bases 

territoriais do rural e urbano que nos faz transcende nas diversas formas de 

uso do solo. 

Um outro aspecto que podemos perceber no novo cenário do chamado 

“novo rural brasileiro” são as novas feições de ordem não-agrícolas e/ou as 

Ornas1 vista neste espaço, que está relacionado à moradia, lazer, atividades 

industriais, serviços e etc. Nesse contexto, são novas formas de uso do solo 

que delineia e reconfigura o meio rural e que se mostra além das bases 

territoriais do campo. Isso fica bastante visível quando se observa na cidade 

sendo praticadas atividades de caráter agrícola. 

Vale salientar que embora os estudos feitos sobre a temática 

rural/urbano seje feita de forma separada não temos como separá-los, já que 

um estar intimamente ligado ao outro formando uma totalidade indissociável, 

assim a cidade sofre influencia do campo que por vez é influenciado pela 

cidade. 

                                                 
1
 Ocupações rurais não-agrícolas. Ver Campanhola; Del Grossi e Silva (2002). 
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De forma sucinta o novo rural pode ser estruturado das seguintes 

formas: 

 
Esse “Novo Rural”, como vem sendo denominado, compõem-
se basicamente de três grupos de atividades: 

 Uma agropecuária moderna, baseada em commodities 
e intimamente ligada às agroindústrias; 

 Um conjunto de atividades não-agrícolas, ligadas a 
moradia, lazer, e a várias atividades industriais e de 
prestação de serviços; 

 Um conjunto de “novas” atividades agropecuárias, 
impulsionadas por nichos especiais de mercado. 
(CAMPANHOLA, DEL GROSSI, SILVA, p. 02, 2002). 

 

Foi sob essas bases conceituais que fizemos nosso debate acerca dos 

elementos que caracterizam o momento contemporâneo vivenciado pelo o 

campo. Todavia, temos que considerar que essas feições tidas como não-

agrícolas e mesmo os investimentos, não ocorrem em todos os lugares na 

mesma proporção, então, tomemos cuidado para não fazer crê que o novo 

rural apagou os problemas do campo ou que ele é a resolução de todas as 

questões conflitantes existente neste território. Então é necessário entender 

que tais características não correspondem a todos os espaços brasileiros, de 

modo que se restringem apenas a algumas localidades. 

Então a divisão territorial desses dois espaços é feita a partir da divisão 

social e territorial do trabalho, que criam definições e delimitações a estes 

espaços, sendo estes elementos suficientes para a compreensão das 

dinâmicas que envolvem o rural e o urbano principalmente no que se refere às 

novas ruralidades. 

Com os acontecimentos da contemporaneidade podemos analisar de 

forma sucinta o que acontece no campo, por tanto fizemos nosso debate 

acerca dos elementos que caracterizam o momento considerando estes 

espaços que antes tinha como única paisagem, o oficio das praticas agrícolas, 

tarefas hoje não, mas exclusivas, ressaltando que tal evento não acontece no 

Brasil da mesma forma, e que cada região tem sua peculiaridade, e nem que o 

novo rural vai soluciona as questões agrárias brasileiras. 

Mas, tomando com parâmetro essas discussões, como se processa 

e/ou como podemos entender a dinâmica desse novo rural brasileiro tomando 

como base a realidade amazônico-acriana? 
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Essa, talvez seja a maior contribuição e esforço desta pesquisa, visto 

que as discussões apresentadas sobre o novo rural têm sido feito somente a 

partir da realidade dos grandes centros do país.  

 

O AGRÁRIO AMAZÔNICO: a formação do espaço agrícola no Acre  

Nesta parte enfocaremos a produção do agrário na Amazônia em 

especifico o agrário produzido no acre, enfocando as divergências da realidade 

de outras regiões principalmente na produção do território, território este 

produzido a partir da reprodução de territorialidades econômicas diversas, e 

neste Silva (2004) que afirma que a analise conceitual da produção agrícola no 

Acre tem que ser observadas a partir de três conceitos base e fundamentais 

que são: o campo, a cidade e a floresta (SILVA 2004, p. 54). A introdução da 

floresta neste contexto tem muito, sobretudo com a construção do espaço na 

Amazônia, espaço este de vivencia e de criação identitárea.        

Um aspecto relevante a ser ressaltado, conforme aponta Silva (2005) é 

que o agrário produzido na Amazônia - acriana vai além da relação cidade-

campo forjando-se também para uma dinâmica territorial florestal. Quer dizer, a 

floresta se apresenta enquanto território produzido e produtor do agrário deste 

espaço. 

A compreensão do espaço agrário produzido na Amazônia - 
acreana poderia ser feita, simplesmente, pela apreensão 
campo-cidade ou rural-urbano. Todavia, o agrário regional, no 
contexto das relações que o produziu, traz para os dias atuais 
feições espaciais que não poder ser apreendidas simplesmente 
pela aplicação desses conceitos. [...] Na verdade, na realidade 
local, o agrário também está para a floresta como está para o 
rural e para o campo. (SILVA, 54, 2005). 
     

Para entender os espaços precisamos saber o que órgãos de ordem 

governamental dizem do que é rural e urbano, já que o IBGE não considera a 

maioria das cidades amazônicas como centro urbano veja o que diz o IBGE: 

Constituem áreas urbanizadas: 

 Áreas intensamente ocupadas com edificações, ruas e 
praças, etc., 

 Áreas com uso do solo menos intenso que os da categoria 
anterior, onde se identifica a presença de reservatórios 
d’água, áreas de lazer, cemitérios, estações agrícolas 
experimentais, depósitos ligados à atividade industrial ou 
comercial, aterros sanitários, etc., formando um espaço 
contínuo com o da categoria anterior. [...] (de outro modo, 
caracteriza rural como:) localidade situada em área 
legalmente definida como rural, caracterizada por um 
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conjunto de edificações permanentes e adjacentes, 
formando área continuamente construída, com arruamentos 
reconhecíveis ou disposta ao longo de uma via de 
comunicação. (BRASIL, p. 19-20, 2011). 

 

A Amazônia tem nas suas formas rurais uma complexidade que deve ser 

analisada de forma diferente, já que deve ser introduzido no seu contexto 

agrário a floresta, e estudar suas proporções é tão importante quanto estudar o 

rural e o urbano. Uma das questões é a forma relacionada ao trabalhador rural 

que na floresta deixa de ser apenas agricultor, assim mostrando uma nova 

realidade em relação ao trabalho com a terra e que vai contra a realidade 

mostrada pelo IBGE. 

A verdade é que nem sempre o que vemos como cidade é 
realmente urbano, assim como o que não é urbano não é 
necessariamente apenas campo ou rural. A visão urbanizada 
do Brasil, quando aplicada à realidade amazônica, é 
simplificadora, pois não considera a dimensão territorial, o 
papel local das pequenas localidades e a própria dinâmica em 
que se produz como região essencialmente agrária. (SILVA, p. 
70, 2005). 
 

O rural e o urbano levando em consideração várias elementos 

definidores, como por exemplo, as funções exercidas por seus habitantes ou 

mesmo a relação do homem com a terra pode nos mostrar uma realidade 

contrária mostrada pelo o IBGE. Nesse sentido, áreas consideradas como 

cidade tomando como bases o desempenho econômico que elas assumem, 

podem aproximar bem mais do rural do que mesmo urbano, embora, possua 

uma área administrativa, elemento decisivo para este órgão caracterizar uma 

localidade como cidade. Outrora, percebe-se que algumas áreas rurais 

próximas as cidades médias amazônicas apresentar uma dinâmica 

socioeconômica maior do que muitas cidades interioranas. 

Dessa forma podemos confirmar com o autor a discrepância vivida por 

estas realidades e que existe um vazio conceitual tanto para o urbano que vive 

ares rurais e o campo que não é totalmente rural. 

Contudo o novo rural não contribui para o aumento da reforma agrária 

muito menos para solucioná-lo, este novo modelo contribui apenas para novas 

oportunidades de trabalho e renda, bem como uma solução emergencial para 

solucionar o problema de moradia entre outros. 

Neste sentido a criação do espaço acriano começa a surgir a parti 

dessa relação conflituosa de ocupação impulsionada por diferentes agentes 
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sociais. Onde Silva (2004) afirma que a produção global impôs condições 

especifica para a forma de produção espacial na floresta, partindo deste 

modelo ocupacional é forjado conglomerados populacionais fazendo surgir os 

primeiros espaços citadinos. 

Assim foi se desenhando não somente o espaço rural, mas o espaço 

urbano e como já mencionamos com características únicas e especificas da 

região amazônica graças à atuação de vários agentes sociais que através de 

vários conflitos deram a atual configuração do território acriano. 

 

O NOVO RURAL NO ESPAÇO AGRÁRIO ACRIANO 

 

A abordagem que pretendemos fazer nesta fase refere-se aos debates 

e discussões obtidos com a pesquisa realizada no polo Custódio Freire, e no 

polo do Bujari a fim de compreender como nestas duas localidades se da o 

processo, ou seja, o uso do solo. Diante dessa breve consideração devemos 

acrescentar que as relações entre o homem e o seu espaço geográfico é a 

peça-chave desta última parte deste artigo. 

 

O conceito de espaço na Geografia, enquanto seu objeto de estudo é 

caracterizado como a materialização das relações de trabalho do homem.  O 

espaço é formado por um conjunto indissociável, solidários e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história de dá (SANTOS, p. 

63, 2008). Outros autores no âmbito da Geografia Crítica o consideram 

também como campo de estudo da ciência Geográfica. 

 

Como realidade objetiva, o espaço deve ser entendido no 
sentido do geral, isto é, da natureza que existe objetivamente, 
desde que o mundo é mundo, e da sociedade como realidade 
também objetiva, que independe da consciência do homem, 
sendo fruto do processo histórico que a confirma como real e 
evolutiva. Ao mesmo tempo, são interdependentes, isto é, 
possuem autonomia e dependência recíproca (interação 
mútua). (GOMES, p. 96, 2007). 

 

O espaço é também representado pelo o seu sentido abstrato por meio 

da abstratividade do corpo, como nos afirma Moreira (p. 56-7, 2007). 
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O que chamamos de espaço é o resultado também de um 
processo de abstratividade, tal qual vimos passar-se nas 
sociedades de mercado com o trabalho. A diferença é que o 
trabalho é uma abstratividade do trabalho, e o espaço é uma 
abstratividade do corpo. O objetivo é igualmente atingir o 
homem. 

 
O espaço geográfico só se firma pela íntima relação do homem com a 

natureza. Tal relação ocorre em vários níveis escalares e podem ser 

compreendidos a partir da fragmentação deste conceito maior em outros – 

território, região, paisagem e lugar – que interrelacionados formam o espaço 

geográfico. A base física do espaço é a terra e/ou o palco onde tudo acontece 

e no qual o homem age como seu principal e/ou mais complexo habitante. A 

relação íntima do homem com a terra a partir suas diversas instâncias é o que 

caracteriza a diferenciação do espaço geográfico e, esta foi uma das questões 

observadas nas duas realidades (polo do Custódio Freire e polo do Bujari) 

observadas com a pesquisa.  

Em 2005 quando foi sancionada a Lei n.1.693 de 21/12/2005, pelo 

governo do Estado que foi criado Programas de Pólos Agroflorestais e Quintais 

Agroflorestais - PQA. Esta Lei autorizava o Executivo estadual "a outorgar, sob 

condição resolutiva, concessão de direito real de uso de terras públicas rurais 

localizadas nos pólos agroflorestais, para implantação da Política de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre". 

Pólos Agroflorestais: áreas próximas das cidades, compostas 
de lotes variando entre 3 a 10 ha, onde a produção 
agroflorestal e/ou hortifrutigranjeira é a base de segurança 
alimentar e sustentação da família.  
Quintais Agroflorestais: áreas próximas das cidades, 
compostas de lotes variando de 0,5 a 1 ha, onde a produção 
hortifrutigranjeira é a base de segurança alimentar da família. 
(ACRE, p. 01, 2005). 

 

Estas políticas tinham como meta devolver ao rural pessoa oriunda do 

êxodo rural ocorrido nas décadas passadas com a falência dos seringais 

extrativista e que comprometeu as cidades gerando grandes transtornos devido 

ao inchaço urbano de forma desordenada. Assim os polos criados 

solucionariam de antemão vários problemas e com a vantagem de serem 

localizadas próximas as cidades, teriam características peculiares e seriam 

votados para o modelo de agricultura familiar no desenvolvimento da policultura 

e do hortifrutigranjeiro. Veja o que nos mostra a tabela abaixo: 
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Um dos aspectos relevantes nas realidades pesquisadas é como elas 

utilizam a terra nos termos de produção espacial, ou seja, atividades que são 

exercidas nas localidades. No polo do Bujari verificou-se que dos seis 

questionários aplicados 5 residências utilizam o solo na prática de cultivo e 

plantação de hortifrutigranjeiro, mas do total entrevistado constatou-se 01 

residência que não pratica nenhuma atividade e, portanto utiliza a terra 

somente para moradia. Além dos mais constatou se ainda 04 locais, onde 

conjuntamente com o cultivo e plantação praticam outras atividades, como a 

criação de animais, como criação de galinhas, criação porcos, criação de 

codorna e etc. 

   

Figuras 1, 2 e 3: cultivos de frutas, moradia e plantação de milho respectivamente no Bujari. 
Fonte: Eliudiane 
 

Assim, podemos perceber que a proposta inicial dos polos 

agroflorestais pelo menos em se tratando da realidade do polo do Bujari está 

se cumprindo, muito embora os terrenos estejam fora do padrão dos polos que 

é entre 03 e 10 ha. Deste modo, consideramos que o local se insere bem mais 

nos padrões dos quintais agroflorestais do que mesmo no dos polos. 

A segunda localidade visitada foi o polo agroflorestal Custódio Freire, 

criado em 1993 e localizado no ramal Castanheta Km 08 da BR 364, sentido 

Rio Branco/ Sena Madureira). Conforme, verificam-se, dos 12 questionários 
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Gráfico 01: Atividades desenvolvidas no lote 
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Custódio Freire 



14 

 

aplicados 10 entrevistados afirmaram que usam a terra na prática de cultivo e 

plantação, deste mesmo total, 02 disseram utilizar a terra para fins de aluguel 

no final de semana para eventos. Dentro do número total constataram-se três 

locais em que conjuntamente com as atividades acima desenvolvem outras 

atividades, como a criação de peixe, criação de outros animais e etc. Não 

diferente da primeira realidade, no polo Custódio Freire a prática de várias 

atividades na terra garante a sobrevivência do agricultor/morador seja através 

do cultivo para o consumo e, mesmo do dinheiro conseguido a partir da venda 

de produtos e dos alugues de seus espaços para lazer de terceiros. 

Os polos agroflorestais do Bujari e Custódio Freire, por se tratarem de 

assentamentos agroflorestais apresentam uma característica peculiar que é a 

de se localizarem próximos á cidade, condição estratégica para atender tal 

mercado e, por esse motivo se insere enquanto espaços transicionais, haja 

vista que, embora sejam áreas rurais estão em verdadeira sintonia com o 

espaço urbano, importando características deste, a exemplo da energia 

elétrica, a tipologia das casas, os desenvolvimentos do trabalho pluriativo e etc. 

Estas duas áreas são consideradas como áreas de transição e pelo que foram 

pesquisadas as duas localidades mesclam ares do urbano e do rural e isso fica 

mais evidente a partir das relações dos moradores com as duas realidades. 

 

Tabela 01: TRABALHO COM A TERRA 

Locais 

Categorias 

P. Bujari P. Custódio Freire  

Trabalho Familiar 06 12  

Arrendamento 0 0  

Parceria 0 0  

Nenhum 0 0  

Total 06

 12*  

Fonte: Trabalho de campo, 2012 

 

A produção do espaço nas duas localidades é deveras distinta e, 

portanto, por atores sociais diferentes com funcionalidade diferenciada, pois, no 

Bujari e Custódio Freire verifica-se a presença maciça de produtores familiares 

que detém a terra, sobretudo, para garantir a sobrevivência. Com isso, são 

predominantemente as condições de trabalho familiar nos dois polos. 

                                                 

 Número total de questionários aplicados 
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O espaço de transição denota uma maior complexidade e inter-relação 

entre os espaços rurais e urbanos. Essa interdependência é verificada na 

prática, que também nos dar condições para entendermos revermos melhor o 

conceito de rural e urbano, bem como o de espaço geográfico no seu sentido 

abstrato, tal como aponta Moreira (2007), Silva (2004) e entre outros. 

As duas localidades pesquisadas a partir dos dados coletados no 

trabalho de campo são tratadas neste trabalho e conceituadas por nós como 

espaços transicionais, visto que em num único espaço a partir do aspecto da 

vivência, eles mesclam aspecto urbanos conjuntamente com rurais. O polo 

agroflorestal do Bujari e Custódio Freire, por se tratarem de assentamentos 

agroflorestais apresentam uma característica peculiar que é a de se 

localizarem próximos á cidade, condição estratégica para atender tal mercado 

e, por esse motivo se insere enquanto espaços transicionais, haja vista que, 

embora sejam áreas rurais estão em verdadeira sintonia com o espaço urbano, 

importando características deste, a exemplo da energia elétrica, a tipologia das 

casas, os desenvolvimentos do trabalho pluriativo e etc. 

 

As questões expostas acima demonstram o porquê do Custódio Freire 

se inserir em primeiro lugar na categoria mais de um salário e o polo do Bujari 
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não se fazer presente na categoria menos de um salário. Isto mostra que o 

progresso não se faz presente somente na cidade, e que o campo também por 

meio do trabalho familiar consegue auferir bons rendimentos, isso claro se for 

dado às condições necessárias. 

Isto mostra de forma categórica que é possível criar assentamentos 

com uso multifuncional do solo sem se desprender de sua característica central 

e com garantia de renda. Além do mais, está comprovada com base na 

pesquisa que esta pode ser a forma ideal de concretizar um planejamento rural, 

ou seja, oferecendo condições de produzir tal como vêm sendo a produção de 

peixes no Custódio Freire a fim de garantir renda familiar ao produtor e 

fortaleça a política de inserção social. 

Dentro dos dados coletados com a pesquisa percebe-se que a cidade 

abriga tanto o urbano como rural, do mesmo modo que se atributos tanto 

urbanos quanto rurais no campo. Isto se explica pelas condições diferenciadas 

e particulares de produção do espaço, ressaltando que este particular se torna 

coletivo na medida em que se parte de uma análise mais ampla. 

 

CONCLUSÃO 

Diante das questões apresentadas acreditamos que os objetivos 

propostos neste trabalho têm sido atingidos, mas agora precisamos apontar 

algumas considerações finais obtida com a pesquisa. Primeiro, ficou claro que 

as categorias, rural e o urbano são parte intrínseca do espaço geográfico e, 

para serem compreendidas se faz necessária a compreensão dos territórios 

campo e cidade. As relações sociais, econômicas, políticas, culturais e 

religiosas praticadas pela a sociedade é o que animam o espaço geográfico 

e/ou dão condições a sua existência. Assim, elas atuam sobre o espaço de 

forma díspar é partindo dessa perspectiva que explicamos a forma diferenciada 

que se faz o uso do solo no polo do Bujari, e no polo Custódio Freire. 

No Bujari e Custódio Freire as relações de produção são o que 

dinamiza o espaço geográfico, todavia, neste último, tais dinâmicas são bem 

mais nítidas e o uso do solo dar-se-á majoritariamente para cultivo e plantação, 

embora, outras atividades sejam desenvolvidas. No polo do Bujari o uso do 

assemelha, embora de modo nem tão intensa o que se explica pelo o tamanho 

dos lotes desse polo serem menores. Embora perceba estas duas realidades a 
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predominância do uso da terra para cultivo e plantação, observa-se também a 

presença de outras atividades, como o uso para lazer, aluguel, criação de 

animais e etc. Deste modo, eles apresentam um solo multifuncional, essa 

multifuncionalidade ocorre pela sua proximidade com a cidade que os 

caracterizam como espaço transicional. 

Embora perceba estas duas realidades a predominância do uso da 

terra para cultivo e plantação, observa-se também a presença de outras 

atividades, como o uso para lazer, aluguel, criação de animais e etc. Deste 

modo, eles apresentam um solo multifuncional característicos de áreas de 

transição que é de fato arealidade destas localidades. 

Outro aspecto a ser salientado é quanto ao fator da renda, que é 

proveniente tanto da cidade como do campo, observou-se que as práticas 

agrícolas dão grande contribuição no complemento da renda, portanto 

consideramos ser de grande importância levar em consideração o fator terra 

para o planejamento rural de localidade de assentamentos. 

Então, consideramos ser de grande importância levar em consideração 

o fator terra para o planejamento rural de localidade de assentamentos. Ou 

seja, a terra se caracteriza como o elemento essencial na geração de renda e 

inclusão social da população do campo. 
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