
1 

 

A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO PARAIBANO E FORMAÇÃO 

TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB1 

 

Rômulo Luiz Silva Panta2-  
romulolspanta@yahoo.com.br  
Ivan Targino Moreira3-  
ivantargino@bol.com.br  

 

1. Introdução 

 

O presente trabalho refere-se aos resultados parciais da pesquisa que está sendo 

desenvolvida para elaboração da dissertação de mestrado em Geografia do Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba. Neste artigo, 

realizamos um resgate da formação socioeconômica do espaço agrário paraibano e o 

surgimento do município Sapé a partir de leituras efetuadas e da análise das 

transformações ocorridas neste espaço.  

Como perspectiva metodológica, optamos pelo materialismo histórico- dialético 

como método de interpretação da realidade, fundamentado nos princípios da Geografia 

de posição crítica. Este método é eleito tendo em vista que seus recursos e concepções 

de análise que poderão prover uma melhor explicação sobre a problemática envolvendo 

sujeitos, objetos e fenômenos verificados.  

No que se refere aos aspectos conceituais, se evidenciará os seguintes conceitos: 

assentamento, espaço e território (estes dois últimos se apresentam para a ciência 

geografia também como categoria de análise). Sobre o conceito de espaço, nos 

amparamos nos referenciais de Lefebvre (2008), que compreende o espaço como um 

“produto do trabalho e da divisão do trabalho, a esse título, ele é o lugar geral dos 

objetivos produzidos, o conjunto das coisas que o ocupam e de seus subconjuntos, 

efetuado, objetivado, portanto, funcional”. 

Para o conceito de território, partimos da construção de Raffestin e Quani. Esses 

autores compreendem o conceito de território a partir da ação contraditória de forças, 

emanadas pelas relações de poder.   

                                                           
1 Pesquisa elaborada para produção da dissertação de mestrado. 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Paraíba.  
3 Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, orientador da Pesquisa. 
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Sobre o referencial de Assentamento, optamos pelo conceito estabelecido a 

partir de Moreira e Ivan (2013), que compreendem assentamento como uma “nova 

territorialidade, onde se estabelecem novas relações espaciais”, contudo, é “um 

território dentro de um território maior dominado pelo capital”, fruto do conflito 

estabelecido entre classes no espaço agrário. Os autores ainda acrescentam este 

território como “lugar de morada, de produção de base familiar, da policultura”, porém 

não deixando de haver uma subordinação, como diz Mitidieiro Jr. (2011), um território 

de “resistência subordinada”.   

Como forma de organizarmos nosso pensamento quanto ao processo de 

produção e organização do espaço agrário paraibano, estabelecemos a partir dos 

referencias propostos por Moreira e Targino (2001), seis importantes momentos: a) a 

criação dos Engenhos (do início da colonização ao final do século XIX); b) a efêmera 

experiência dos Engenhos Centrais (final do século XIX e início do século XX, cabe 

colocar que estas experiências não lograram êxito, só havendo um em toda Paraíba); c) 

o surgimento da Usina de Açúcar (início do século XX à década de setenta daquele 

século); d) a expansão e crise do Proálcool (1975 a 1999); e) a criação e instalação dos 

Assentamentos Rurais da Reforma Agrária (a partir de 1999), que se compreende como 

o período de rebatimento da classe trabalhadora à subordinação da agricultura ao 

capital.  

Na atualidade o espaço agrário passa por outro processo de transformação 

provocada pela “recuperação da atividade sucroalcooleira, impulsionada pelo aumento 

do preço do açúcar no mercado internacional e pelo incentivo ao programa de produção 

de bioenergia” (MOREIRA e TARGINO, 2011, p. 149). 

 Posteriormente, nos debruçaremos a compreender como se deu a formação 

territorial e o uso do solo, por se comporem como elementos chave no processo de 

compreensão das transformações vindas com o processo de modernização da 

agricultura, processo este que acirrou o conflito entre capital versus trabalho e instigou 

os movimentos sociais de luta por terra e trabalho, que se espacializaram a partir da 

territorialização dos Assentos Rurais da Reforma Agrária, e conformaram o território do 

município de Sapé na atualidade.  

Contudo, nesse ensaio procuramos compreender as contradições que envolvem esse 

processo de formação territorial e o campesinato, entendendo a dialética que envolve as 
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experiências de recriação e subordinação da agricultura camponesa ao capital e suas 

manifestações no território. 

2. A organização do espaço agrário paraibano e formação territorial do 
município de Sapé PB 

  

             A organização do espaço agrário nordestino, bem como do espaço agrário 

paraibano não se deu forma homogênea, pelo contrário, se estabeleceu gradualmente a 

partir do conflito entre capital e trabalho. A estrutura agrária paraibana, desde o período 

colonial, esteve inserida no processo de ocupação para implantação, “da monocultura 

da cana-de-açúcar e da pecuária extensiva, ambas atividades absorvedoras de grandes 

extensões de terras e de capital humano, que são as características do desenvolvimento 

do capitalismo comercial” (VARELA, 2006, p.139).  

O processo de ocupação colonial do espaço agrário trouxe, em seu bojo, profundas 

transformações na estrutura socioespacial, a partir da implantação e expansão da cultura 

de cana-de-açúcar nas áreas do litoral paraibano. De início, a estrutura colonial 

estabelecida nesse espaço alicerçou-se a partir da apropriação territorial e da expropriação 

das nações indígenas Tabajaras e Potiguaras que habitavam neste espaço.  

O processo de ocupação território do litoral paraibano se consolidou 

“semelhante a toda fachada oriental nordestina: baseava-se na exploração da cultura 

da cana-de-açúcar em grandes unidades produtivas, os engenhos4”.  O processo de 

implantação dos engenhos decorre da territorialização do capital no espaço. Como essa 

territorialização do capital, também vieram os conflitos. Os “índios passaram a lutar 

contra a expropriação de suas terras e a dominação de seu povo, dificultando a 

subordinação do espaço” às leis coloniais, que se fundamentavam na exploração da 

terra e na escravidão. (MOREIRA, 1990, p.1).  A reação indígena foi a primeira forma 

de luta pela terra e em defesa do seu povo contra a subordinação ao colonizador ao 

modelo de exploração implantado a partir dos Engenhos5.   

                                                           
4 Estabelecimento produtor de açúcar com caráter mercantil à sua natureza agroindustrial. Trata-se de 
uma unidade de economia de mercado - o mercado internacional para onde se voltavam todos os 
interesses em função dos quais se foi criando e ampliando toda uma estrutura de produção. Esses fatores 
somados ao fato de ser absorvente de capital de força-de-trabalho no processo produtivo de açúcar, 
explicam o caráter monocultor do estabelecimento rural canavieiro (LACERDA, apud MOREIRA, 1990, 
p. 3). 
5 O primeiro engenho da Paraíba - o Engenho D’EL-Reino Tibiri (1587)-apelou para o trabalho do índio 
manso (...). Isto porque “o escravo africano, nos primeiros tempos, por sua diminuta proporção, não bastava 
para todas as necessidades de um Engenho corrente a moente” (ALMEIDA apud MOREIRA e TARGINO, 
1997, p.36). 
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  Com a implantação dos engenhos de cana-de-açúcar, que data do final do 

século XVI, o espaço agrário paraibano foi organizado sob o sistema de “plantation”. 

Sistema de exploração capitalista que se estruturava com base na grande propriedade, na 

monocultura da cana-de-açúcar e na exploração da força de trabalho escrava, com 

produção voltada para o mercado externo. Nessa organização, o trabalho indígena era 

utilizado sob forma escrava para produção de alimentos e em tarefas não-especializadas 

das obras de instalação. 

Posteriormente surgiram na Paraíba, as primeiras usinas no baixo-Paraíba, no 

início do século XX. “A mais antiga é a Usina Santa Rita, fundada em 1910, no 

município de Santa Rita-PB”. A Usina Santa Helena, que se localizava-se em Sapé-PB, 

município objeto desta pesquisa, “surgiu em 1917, como o nome de Usina Bonfim, de 

propriedade de Gentil Lins”, que se tornou, nos anos seguintes, o primeiro prefeito da 

cidade. Posteriormente, na década de 1930, a usina foi vendida a Renato Ribeiro 

Coutinho, membro da aristocracia rural paraibana que detinha o poder econômico e 

político da região da várzea do Rio Paraíba (MOREIRA e TARGINO, 1997, p. 59). 

Nesse caso, percebemos a estruturação da aliança histórica entre o poder 

econômico com o Estado, que legitimava a favor da classe dominante privilegiando os 

interesses de uma classe minoritária em detrimento da exploração da classe majoritária 

da população. Nesse sentido, a formação socioeconômica do Município de Sapé esteve 

diretamente relacionada com a expansão da atividade canavieira no estado da Paraíba. 

Foi a partir dessas contradições que se estruturou a organização do espaço agrário 

paraibano, espaço fruto dos conflitos entre classes, conflitos estabelecidos pela dialética 

capital versus trabalho. 

             Neste contexto, compreendemos que as transformações socioeconômicas, que 

deram origem ao município de Sapé, sempre estiveram subordinadas ao 

desenvolvimento e expansão das atividades agropecuárias do litoral que estavam 

atreladas aos interesses da aristocracia rural, que detinha poder político e administrativo 

no estado da Paraíba. Foram estes elementos as bases estruturais que dinamizaram o 

surgimento do núcleo de povoamento da cidade de Sapé. Surgimento este que se deu em 

promoção e atrelado ao desenvolvimento do setor primário exportador do açúcar. 
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  Sua criação se deu com o surgimento do “povoamento em 1883 a partir da 

construção da estrada de ferro Great – Western”, administrada pela companhia inglesa 

“The Conde d’Eu Railway Company Limited”, que lançou seus trilhos na região com o 

propósito de ligar a cidade de Paraíba do Norte, atual João Pessoa, ao interior do Estado 

(MAIA, 1985, p. 36). 

 Nesse sentido, a ocupação do pretenso território do município se consolidou com 

a construção da estação de trens de embarque e desembarque de passageiros e 

mercadorias. Ao local onde se situava a estação foi dado nome de Sapé, que viria a ser 

uma vila que posteriormente viria a si constituir em sede municipal. 

  No que se refere à construção da linha férrea, esta se deu em cumprimento aos 

projetos governamentais de facilitar a circulação de mercadorias produzidas pelos 

Engenhos de açúcar e pelas fazendas cotonicultoras até a capital do Estado para serem 

exportadas para o mercado internacional e para outras regiões do Brasil.  

 No decorrer do século XX, o povoamento foi aumentando, bem como figuras que 

representavam o poder político e econômico da região, moveram pedido de transformação 

da vila em município, que por sua vez seria controlado e administrado segundo os seus 

interesses. E “em 1925, o Presidente do Estado da Paraíba do Norte, João Suassuna, 

sancionou a Lei nº 627 de 1º de dezembro do mesmo ano, criando o município de Sapé”, 

que pertencia ao Município de Cruz do Espírito Santo, sendo por esta Lei desmembrado 

(MAIA, 1985, p. 42). 

 No que se refere a sua localização, o município de Sapé está inserido no litoral, 

mais especificamente na mesorregião da Zona Mata Paraibana. Limita-se ao Norte com 

os municípios de Cuité de Mamanguape, e Capim; ao Sul com Sobrado e Riachão do 

Poço; a Leste com Cruz do Espírito Santo e Santa Rita; e a Oeste com Marí (ver mapa 

1). 
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Mapa 01: Localização do município de Sapé PB 

 Fonte: IBGE- 2013 

 

 Atualmente o município possui uma área de 315,532 km², com população 

absoluta de 50.143 habitantes, com base nos dados do Institui Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), colhidos pelo censo demográfico de 2010. 

(http://www.cidades.ibge.gov.br/).  Seu relevo é levemente ondulado, se enquadrado 

em “áreas dos tabuleiros costeiros de solo podzólico vermelho amarelo e solo podzólico 

amarelo eutrófico (www.ibge.gov.br).  

 Historicamente, ponderando elementos administrativamente constituídos, a 

formação territorial do município se deu inicialmente em dois distritos: Sapé, 

pertencente ao seu núcleo central e Araçá. “Pelo decreto-lei estadual nº 520, de 31-12-

1943, o distrito de Araçá passou a denominar-se Mari. Em divisão territorial datada de 

1.07.1950, o município é constituído de dois distritos: Sapé e Mari, ex-Araçá”. Em 

19.09.1958, pela lei Estadual nº 1862, é desmembrado do município de Sapé, o distrito 

de Mari, que passa à categoria de município (http://www.cidades.ibge.gov.br/).  

 Essa configuração territorial permaneceu até 1966, quando pela Lei municipal nº 

3438 de 07.10.1966, foi criado o distrito de Sobrado e em 1978, cria-se o distrito de 

Riachão do Poço pela Lei estadual nº 3972 de 13.03.1978, assim permanecendo até o 

ano de 1989, quando pelo Ato de Disposições Transitórias do Estado, no seu artigo nº 5, 

cria-se o distrito de Renascença. Essa estrutura permaneceu inalterada até o ano de 

1994, quando são desmembrados do município de Sapé, passando a serem municípios, 
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os distritos de Sobrado (Lei Estadual nº 5927/94) e Riachão do Poço (Lei Estadual nº 

5892/94). (http://www.cidades.ibge.gov.br). Na atualidade o município de Sapé é 

constituído de sua sede urbana e do distrito de Renascença. 

 A fragmentação político-adminitrativa dos municípios, corresponde a um 

fenômeno ocorrido na Paraíba entre os anos de 1994 – 1996. Visto que, nesse intervalo 

de tempo, foram criados 52 (cinquenta e dois) novos municípios, somente no litoral 

foram criados 8 (oito). Neste sentido, “nenhum fato parece justiçar tal fragmentação, a 

não ser interesses político-partidários bem localizados”, pois do ponto de vista 

econômico, “esse período marca uma forte crise no setor primário em torno do qual 

gira a organização dos novos municípios” (MOREIRA, 2003, p. 91).  

 No que se refere à organização do espaço agrário, bem como da formação 

territorial do município de Sapé, este, não diferentemente dos outros municípios do 

litoral paraibano, fundamentou-se a partir das transformações decorrentes da 

apropriação territorial capitalista, que se alimentou da exploração do ambiente natural e 

da espoliação do ser humano, em favor dos interesses das classes patronais, 

representadas pela aristocracia rural e pela classe política, que muitas das vezes 

convergiam em uma só.  

Em Sapé, o sistema açucareiro, grande absorvedor de terras e de trabalho, 

monopolizou o uso do solo até quase o final do século XX. Ao lado da cana, outros 

produtos também tiveram importância na organização agrária do município, a exemplo 

do abacaxi. Com efeito, “em 1930 o abacaxi passou a ser produzido, no município, 

mas, somente a partir da década de 1960”, foi que a produção do abacaxi teve nítidos 

objetivos comerciais e “passou a ser vendido para o mercado interno (Rio de Janeiro e 

São Paulo) e para o exterior com exportação para a Argentina e posteriormente para 

Europa”, dando ao município o título de maior produtor e exportador estadual e um dos 

maiores no âmbito nacional dessa cultura. Contudo a grande absorvedora territorial 

continuava a ser a cana-de-açúcar (CARVALHO, 1985, p. 74). 

 Essas culturas alcançaram grande expansão a partir das modificações ocorridas 

nas décadas de 1950 e 1960, quando a dinamização do processo produtivo, decorrente 

da  integração entre agricultura e indústria, o que ocasionou profundas transformações 

no espaço agrário e na formação territorial da Paraíba. Essas transformações referem-se 

ao processo de modernização da agricultura. Processo este que se ampliou à custa da 
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subordinação do trabalho e da produção às necessidades de acumulação capitalista 

implantas. 

Para Moreira e Targino (1997): 

 

Ao subordinar-se as leis do lucro, a agricultura necessita aumentar a 
produtividade do trabalho, ou seja, ele necessita que cada trabalhador 
produza mais em menos tempo. Isso só é possível de obter-se 
aumentando a jornada e/ou intensificando o ritmo de trabalho das 
pessoas. Para tal, se faz necessário uma mudança nas relações técnicas 
de produção, o que leva a uma integração maior da agricultura com a 
indústria (MOREIRA e TARGINO, 1997, p.197-198). 
 

Esse processo é tipificado como “modernização conservadora”6. Modernização 

esta que trouxe um grande avanço no aporte tecnológico e científico, contudo, não 

resolveu os problemas estruturais existentes na agricultura, como exploração do 

trabalho, a concentração de renda e de terras, pelo contrário, ela ergueu-se sobre esses 

elementos, ampliando-os. Sobre isso comenta Guimarães (1977):  

(...) a ‘estratégia de modernização conservadora’, assim chamada, 
porque, diferentemente da reforma agrária, tem por objetivo o 
crescimento da produção agropecuária mediante a renovação 
tecnológica, sem que seja tocada ou grandemente alterada a estrutura 
agrária (GUIMARÃES, 1977, p. 3). 

 

 Ainda sobre esse período comenta Silva (1981), 

 

“No início dos anos sessenta, que corresponde ao final da fase de 
industrialização pesada no Brasil, instalam-se no país as fábricas de 
máquinas e insumos agrícolas. Assim, por exemplo, são implantadas 
indústrias de tratores e equipamentos agrícolas (arados, grades, etc.), 
fertilizantes químicos, rações e medicamentos veterinários, etc. 
Evidentemente, a indústria de fertilizantes e defensivos químicos só 
poderia se instalar depois de constituída a indústria petroquímica; a 
indústria de tratores e equipamentos agrícolas, depois de implantada a 
siderúrgica; e assim por diante. O importante é que, a partir da 

                                                           
6 O termo modernização conservadora foi cunhado primeiramente por Moore Junior (1975) para analisar 
as revoluções burguesas que aconteceram na Alemanha e no Japão na passagem das economias pré-
industriais para as economias capitalistas e industriais. Neste sentido, o eixo central do processo 
desencadeado pela modernização conservadora é entender como o pacto político tecido entre as elites 
dominantes condicionou o desenvolvimento capitalista. No Brasil, o processo é concebido por autores 
como Guimarães, Prado Jr e Souza, como a penetração do progresso técnico na unidade de exploração 
agrícola sem que houvesse qualquer fragmentação na estrutura fundiária nacional (PIRES, 2009, p.413). 
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constituição desses ramos industriais no próprio país, a agricultura 
brasileira iria ter que criar um mercado consumidor para esses 
“novos” meios de produção. Para garantir a ampliação desse mercado, 
o Estado implementou um conjunto de políticas agrícolas destinadas a 
incentivar a aquisição dos produtos desses novos ramos da indústria, 
acelerando o processo de incorporação de modernas tecnologias pelos 
produtores rurais. A industrialização da agricultura brasileira entrava 
assim numa outra etapa” (SILVA, 1981: p. 27). 

 
Essa nova etapa trouxe em seu bojo um conjunto o transformações no espaço e 

no território, que resultaram em um maior uso da mecanização; uma maior absorção na 

extensão de terras; o maior uso de fertizantes e insumos agrícolas; a precarização do 

trabalho; a retração das culturas alimentares em detrimento da expansão de culturas de 

exportação; a violência e a espoliação do trabalhador do campo.   

ntes do movimento desigual e contraditório do capital. 

3.  As transformações no território e o uso do solo no município de Sapé 

 

Na geografia, os estudos espaciais e territoriais são elementos-chave para o 

entendimento das transformações decorrentes da estruturação do modo de produção 

capitalista no campo. A partir dessas categorias compreendemos que a produção do 

espaço e a formação do território não ocorrem em um processo de neutralidade, pelo 

contrário, acontecem e são estruturados pelas ações políticas e pelas intencionalidades 

dos sujeitos. 

A leitura que nos propomos aqui tem como intenção compreender a produção 

espacial e territorial por meio das relações sociais, bem como as transformações e o uso 

do solo, decorridas das contradições estabelecidas entre classes que estão em 

permanente conflitualidade. Nesse sentido, a relação entre classes-território é 

indissociável. Nessa relação, o território não se restringe apenas à noção escalar de 

espaço, ou de espaço governança do Estado, porque o território, compreendido apenas 

como espaço de governança é utilizado como forma de ocultar os diversos territórios e 

garantir a manutenção da subalternidade entre relações e territoriais de dominantes e 

dominados. 
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Nessa compreensão, “o território aparece como processo histórico e social, isto 

é dotado de sentido pela ação dos homens, o que não pode ser confundido com 

qualquer acepção naturalista dos processos sociais” (LIMA, 2013, p. 59). É por este 

prisma que procuraremos compreender o território do município de Sapé (objeto dessa 

pesquisa), como uma estrutura das conflitualidades estabelecidas entre capital e 

trabalho. 

Nesse sentido, partimos da investigação do uso do solo como suporte 

metodológico, por entendermos que é a partir da funcionalidade e do uso da terra, que é 

base das contradições e manifestações da divisão do trabalho, que podemos 

compreender as desigualdades e os mecanismos de organização do capitalismo no 

campo, e sua conformação no território. 

Em Sapé, no período de 1998 a 2001, foram criados sete Assentamentos: Padre 

Gino, Vinte um de Abril, Nova Vivência, Boa Vista, Rainha dos Anjos, Santa Helena e, 

Vida Nova. Juntos representam uma reorganização do território do município na ordem 

de 39% de área reformada, o que compreende 8.697,00 hectares (IBGE, 2014). 

  A criação desses Assentamentos, além de romper com o padrão homogêneo do 

território monopolista da cana em favor da ampliação da fronteira de produção agrícola 

familiar, promoveu também, uma reorganização do trabalho e do setor produtivo, 

notando-se um aumento na área ocupada por produção de culturas alimentares e 

consequentemente retração da produção da cana-de-açúcar, bem como a diminuição de 

seu aporte produtivo. Tal dinâmica pode ser observada na Tabela 2 que compreende aos 

dados dessas culturas entre os 1997- 2012, período este caracterizado pela crise do setor 

canavieiro e da reforma do território pelas instalações dos Assentamentos. 
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Produção agrícola da Sapé (em toneladas) 
1997-2012 

 

ANO 

PRODUTO 

Batata-
doce 

Feijão Mandioca Milho Abacaxi 
(frutos) 

Cana-de-
açúcar 

1997 495 300 2464 343 3423 221858 

1998 960 32 2000 50 7040 200000 

1999 100 0 2800 8 7040 160000 

2000 240 360 2000 8 9600 202500 

2001 120 0 8490 0 10950 180000 

2002 160 0 8490 0 10950 180000 

2003 200 0 8439 0 12390 179999 

2004 1440 20 8540 48 12000 180000 

2005 1360 86 8540 48 9600 126000 

2006 1600 52 10000 40 9600 171000 

2007 1600 52 10000 40 9600 171000 

2008 1840 33 7000 24 7500 405000 

2009 2000 21 3000 16 7500 450000 

2010 1400 13 3000 10 7500 400000 

2011 1040 33 7000 32 7500 450000 

2012 1040 4 5600 20 7500 875700 

 
Fonte: IBGE- Produção agrícola municipal 

Adaptação: Rômulo Panta, 2014 
 

Contudo, a expressividade produtiva das culturas alimentares de base 

diversificadas não conseguiu quebrar o monopólio da cana no uso do solo. Esta ainda 

mantém-se como forma de uso de recurso dominante na paisagem. Os melhoramentos, 

sejam na perspectiva fundiária, ou, de produção de alimentos foram pontuais e isolados, 

restritos as áreas ocupadas pelos Assentamentos.  
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  Nesse sentido, ocorreu uma reforma quanto à estrutura fundiária, contudo, “não 

foi suficiente para reverter o alto grau de concentração da propriedade fundiária na 

Zona da mata Paraibana onde o índice de Gini ainda permaneceu superior a 0,8”, 

processo este percebido na atualidade (século XXI) (MOREIRA, TARGINO e SILVA, 

2003, p. 55).  

Contudo, as mudanças na conjuntura econômica do mercado de petróleo 

ocorridas no início do século XXI promoveram a reestruturação das políticas de geração 

de energia brasileira através do estímulo à agroenergia com destaque para a produção do 

etanol, que derivaram no aumento do preço do açúcar no mercado internacional, se 

constituíram como fatores foram responsáveis por novas mudanças na organização do 

espaço, bem como da expansão da atividade canavieira que repercutiu 

significativamente sobre o espaço agrário da Zona da Mata paraibana. 

Na Paraíba, a retomada da produção de cana-de-açúcar nessa região foi derivada 

a partir do aumento da área plantada e da quantidade produzida. Entre 2000 e 2009 

constata-se um aumento da ordem de 32,0% da área plantada e de 56,9% da quantidade 

produzida de cana-de-açúcar na região. Tal expansão tem sido alimentada também pela 

penetração dessa cultura em áreas de Assentamento. De fato, das 64 áreas de 

Assentamento existentes na região em 2009, em 34 (53,1%) plantava-se cana. Das 

5.145 famílias assentadas em 2009, 576 (11,2%) plantavam cana em seus lotes 

(MOREIRA e TARGINO, 2011, p. 152). 

Em Sapé, sobretudo a partir de 2008, a cana-de-açúcar se alastra no espaço 

agrário na proporção de ocupação de mais 62% da área total do município, cercando a 

cidade, os assentamentos, destruindo as matas ciliares, alcançando o entorno dos rios, 

dos afluentes (Ver Figura 02- Carta Imagem do uso do solo Sapé/PB). Apesar da 

resistência camponesa, vivenciada como experiências de enfrentamento que se dão nos 

Assentamentos em pequenos sítios, a cana ainda continua expropriado e espoliando os 

camponeses no interior das próprias pequenas unidades de produção.  
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Figura 02- Carta Imagem do uso do solo Sapé/PB. 
Fonte: www.mapstore.com.br 
Imagem de Satélite: Landsat-7 

Elaboração Cartográfica: Rômulo Panta- 2014 
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O esboço cartográfico partiu das análises e interposições das imagens de satélite 

Ladsat-7 sobre a ocupação e uso do solo, sendo georeferenciado a partir da base de 

dados do IBGE 2010. A interposição entre imagem de satélite e a realidade se deu “in 

loco”. Nesta análise foi efetuado o geoprocessamento da extensão das áreas e 

consequentemente a ocupação e uso do solo. Para tanto utilizamos como marcas os 

pontos de latitude e longitude estabelecidos pelo GPS (Global Positioning System), 

ferramenta que nos permitiu zonear as áreas rurais do município de Sapé PB quanto ao 

uso do solo. 

A partir das imagens podemos perceber a continuidade da dominação da cana-

de-açúcar no município em detrimento das áreas antes destinadas ao abacaxi e às 

culturas de alimentos, bem como notamos a retração das áreas de pastagens. A pesquisa 

efetuada por Moreira em 1985, já demonstrava a expansão da cana-de-açúcar sobre 

grande parte da vegetação de cerrado e mata, como sobre culturas alimentares e o 

abacaxi. 

Na atualidade, as observações apontadas por Moreira (1988), se repetem com 

algumas diferenças nos discursos, mas com os mesmos propósitos: garantir a ação do 

monopólio do capital.  Atualmente, apesar do avanço no aporte tecnológico que garante 

uma maior capacidade produtiva na relação produção por área colhida, aliado ao 

processo de mecazinação da produção, melhoramento genético, a cana continua a 

absorver grandes porções do território e a ampliar-se de forma significativa em espaços 

antes não ocupados pela atividade canavieira. 

No que se refere as áreas antes pertencentes, a usina Santa Helena, que não 

foram desapropriadas para fins de Reforma Agrária, as mesmas foram leiloadas para 

pagamento das dívidas trabalhistas. Essas áreas hoje, que compreendem a parte nordeste 

do município (Fazenda Pacatuba, Fazenda Moreno e Fazenda Açúde do Mato), 

continuam a se constituir latifúndio e a servir ao capital agroindustrial do setor 

canavieiro paraibano.   

Em pesquisa de campo constatamos que todas estas áreas continuam a ser 

exploradas pela atividade canavieira por meio de arrendamento a Japungu- Santa Rita 

Usinas de Açúcar e Álcool e Biodiesel, ou seja, mudou-se a titularidade, porém os fins e 

a função continuam os mesmos de períodos anteriores. 
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No que se refere parte noroeste, esta inda é de propriedade da família Ribeiro 

Coutinho, agora atrelada ao Grupo Una Açúcar e Energia LTDA, uma companhia do 

Estado de Pernambuco. Contudo, há dois anos desativa, tendo suas terras arrendadas a  

Miriri- Santa Rita Usinas de Açúcar e Álcool e Biodiesel, pertencente ao mesmo grupo 

da Japungu, que representa o capital incorporador agroindustrial canavieiro na Paraíba. 

 Por este plano de compreensão, percebemos que o capital consegue mesmo em 

período de retração e fechamento de algumas das tradicionais agroindustrial do setor 

canavieiro reincorporar as áreas a grande exploração capitalista. Na atualidade, este 

momento é caracterizado pelo pseudo-discurso “politicamente correto” da produção de 

energia renovável para justificar a expansão das áreas canavieira na Paraíba, contudo, 

continuam a existir e se acentuar a concentração fundiária. 

4. Considerações Finais 

O espaço agrário paraibano que em nossa compreensão se estrutura como um  

produção do trabalho, teve sua produção sempre atrelada aos interesses de uma classe 

minoritária que capitaneou terras, mão-de-obra, e crédito a favor dos seus interesses. No 

seu processo histórico, toda a estrutura de base capitalista, como a concentração da 

propriedade privada dos meios de produção, a espoliação e expropriação da força de 

trabalho e a violência, foram às bases que consolidaram sua conformação. 

Todas as feições capitalistas nele implantada como os Engenhos, Usinas e 

Destilarias, sempre tiveram nesse panorama de exploração os recursos necessários para 

estabilização do capitalismo no campo. Contudo, esse processo não se deu de forma 

pacífica e homogênea. Desde o princípio pontos de resistências sustentados pelo 

explorados deram a tônica do processo de formação territorial que se baseou no conflito 

direto entre capital e trabalho, os quais podemos citar a luta indígena, a resistência 

quilombola, as Ligas camponesas e ultimamente os movimentos sociais que se 

territorializam nas experiências dos Assentamentos. 

No que se refere às áreas ocupadas pelos Assentamentos Rurais da Reforma 

Agrária, se faz necessário frisar que a espacialização dessas experiências, que se 

constituem como novas áreas de produção de base familiar de alimentos e que 

modificaram a paisagem, o uso do solo, as condições de vida e trabalho, demonstrando 
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assim claramente as conquistas da classe trabalhadora, ou seja, resultado do conflito 

estabelecido entre capital e trabalho no campo.  

Contudo, apesar da criação dos Assentamentos, estes não resolveram os entraves 

da Questão Agrária nacional, que tem origem com a concentração fundiária e 

exploração do trabalho e se ampliam pelo monopólio produtivo e pela subordinação da 

agricultura ao capital. No que se refere a estes últimos condicionantes, percebemos que 

a cana-de-açúcar consegue penetrar nas áreas de produção policultora alimentar, de 

modo que o processo de territorialização do capital não se significa, necessariamente a 

sua propriedade sobre a terra, e sim, o domínio sobre o território.   

No bojo dessas transformações, alguns avanços como a melhoria das condições 

de trabalho no setor canavieiro resultante da forte ação das lutas dos trabalhadores e da 

fiscalização do Estado, são obsorvidos pelo processo intensificação da exploração 

adotada pelo modelo produtivista incentivado pelo Estado. Estas contradições são 

interpretadas como novo-velho processo de acumulação do capital na agricultura, 

processo este que direciona as ações de reinvenção da organização das relações de 

apropriação de terra e do trabalho em atendimento às velhas feições de subordinação da 

agricultura.  
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