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RESUMO 
 

 
PERCEPÇÕES NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS EM 

ENERGIA EÓLICA E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL DO GOSTOSO 

 
 
Sob o ponto de vista econômico, o aproveitamento do potencial eólico trouxe ao estado do 
Rio Grande do Norte vultosos investimentos de capital nacional e estrangeiro, transformando-
se em interesse político prioritário e representando uma alternativa à dependência do regime 
hidroelétrico que predomina no país. Tal matriz energética tem ainda um viés ambiental, na 
medida em que seus impactos no meio físico são comparativamente menores. Ademais, é 
considerada pelos acordos internacionais do clima, como a principal alternativa sustentável 
para o controle do efeito estufa a partir da redução da queima de combustíveis fósseis. 
Contudo, a implantação de torres eólicas tem gerado questões sociais graves, identificados em 
estudos ao redor do mundo, especialmente no que tange à apropriação de territórios, impactos 
paisagísticos, ruídos, dentre outros. Trata-se de uma questão de injustiça ambiental, onde os 
efeitos nocivos da atividade recaem justamente sobre os mais desamparados. Particularmente, 
seus efeitos também podem ser sentidos no município de São Miguel do Gostoso, localizado 
no litoral setentrional do RN. Na comunidade de Morro dos Martins, onde se desenvolveu a 
pesquisa, essa problemática se repetiu, ainda que em 2011 o empreendimento tenha sido 
objeto de um procedimento de licenciamento ambiental previsto na lei brasileira. A 
problemática surge, então, em verificar se o licenciamento alcança seus objetivos no tocante 
ao lado social da sustentabilidade e, também, se este possui um caráter democrático. Para 
tanto, foi realizada uma observação participante no local, bem como foi analisado o processo 
em questão e obtidos dados diretos da Prefeitura do Município. Durante a observação, foram 
realizadas 20 entrevistas com moradores que venderam suas terras à empresa que construiu o 
parque. Dentre os resultados, observou-se que a população vendeu suas terras à empresa, 
assediados pelo dinheiro e desamparados pelas instituições, e agora não têm mais como 
produzir, bem como fizeram mau uso do produto da venda dos seus bens. Além disso, os 
moradores se queixam da inércia do órgão ambiental na defesa de seus interesses, sendo que 
os regulamentos não concedem poder algum de decisão às pessoas diretamente afetadas pelos 
impactos das obras, o que não se traduz em ferramenta verdadeiramente democrática. 
Conclui-se que somente após a adoção de métodos que contemplem a participação da 
população de maneira efetiva, atendendo aos princípios da justiça ambiental, bem como a 
criação de uma associação que represente os interesses populares e os defenda em face de 
novas arbitrariedades. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
 
Sustentabilidade, democracia, energia eólica, impactos ambientais, justiça ambiental. 
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ABSTRACT 

 
 

PERCEPTIONS IN THE LICENSING PROCESS OF WIND ENERGY EMPLOYMENT 
AND SOCIO-ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN THE MUNICIPALITY OF SÃO 

MIGUEL DO GOSTOSO 
 
 
From the economic point of view, the exploitation of the wind potential brought to the state of 
Rio Grande do Norte large investments of national and foreign capital, becoming a priority 
political interest and representing an alternative to the dependence of the hydroelectric regime 
that prevails in the country. This energy matrix also has an environmental bias, insofar as its 
impacts on the physical environment are comparatively smaller. In addition, it is considered 
by international climate agreements as the main sustainable alternative for controlling the 
greenhouse effect by reducing the burning of fossil fuels. However, the deployment of wind 
towers has generated serious social issues, identified in studies around the world, especially in 
what concerns the appropriation of territories, landscape impacts, noise, among others. It is a 
question of environmental injustice, where the harmful effects of the activity fall precisely on 
the most helpless. In particular, its effects can also be felt in the municipality of São Miguel 
do Gostoso, located on the northern coast of the RN. In the community of Morro dos Martins, 
where the research was developed, this problem was repeated, even though in 2011 the project 
was subject to an environmental licensing procedure provided according to the brazilian law. 
The problem then arises in verifying if licensing reaches its objectives with respect to the 
social side of sustainability and also if it has a democratic character. For that, a participant 
observation was carried out in the place, as well as the process in question was analyzed and 
direct data obtained from the Municipality. During the observation, 20 interviews were 
conducted with residents who sold their land to the company that built the park. Among the 
results, it was observed that the population sold their lands to the company, harassed by the 
money and abandoned by the institutions, and now they have no more how to produce, as well 
as they made misuse of the product of the sale of their goods. In addition, residents complain 
about the environmental agency's inertia in defending its interests, and the regulations do not 
grant any decision power to those directly affected by the impacts of the works, which does 
not translate into a truly democratic tool. It is concluded that only after the adoption of 
methods that contemplate the participation of the population in an effective way, taking into 
account the principles of environmental justice, as well as the creation of an association that 
represents popular interests and defends them in the face of new arbitrariness. 
 
KEYWORDS: 
 
Sustainability, democracy, wind energy, environmental impacts, environmental justice. 
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INTRODUÇÃO GERAL E REVISÃO DA LITERATURA 
 

 Um conceito é uma delimitação. Aparam-se as arestas e objetivam-se os critérios para 

se chegar a um significado. Propor a análise de um conceito é, então, debruçar-se sobre as 

representações da realidade tais quais elas são apreendidas pelos sujeitos, sendo a realidade o 

espaço para a apreensão do conhecimento. 

 Por falar em conhecimento, Bruno Latour ( ), afirma que: 

  
por mais que os pesquisadores sejam ligados aos industriais, por mais 
numerosos que sejam os técnicos, por mais ativos que sejam os instrumentos 
para transformar os dados (...), nada adianta, vamos declarar sem cerimônia 
que a Ciência não pode sobreviver senão com condição de distinguir 
absolutamente, e não relativamente, as coisas ‘tais como elas são’, da 
‘representação que os humanos fazem delas’. 

 
Ou seja, o autor afirma que todo conhecimento, em especial o científico, é uma 

representação, uma visão compartimentada, comumente separada de um conceito amplo que 

implique concepções multiéticas e abrangentes. Seriam as epistemologias ecológicas aquelas 

capazes de trabalhar a existência material do mundo para além das formas de apreensão 

humana, da nossa condição própria de existir, pensar, criar e viver. A razão semiótica operou a 

desmaterialização capaz de considerar apenas o “significado” como objeto das ciências 

humanas, como algo à parte, como se fosse coisa diferente da própria realidade.  

 Trata-se de uma crítica ao que denomina de perspectiva representacional, 

considerando que os significados, os conceitos e abstrações não pertencem ao mundo 

imaginário, metafísico, compartimentado e dual, mas sim ao mundo real e integrado.  

 Assim é que “conhecer é fundamentalmente uma habilidade que adquirimos na relação 

com outros organismos e seres que habitam o mesmo mundo, e não uma prerrogativa humana 

que se processaria no espaço restrito da mente como uma operação racional” (STEIL e 

CARVALHO, 2014, p. 164.). Trata-se, pois, do questionamento e tentativa de desconstrução 

da dualidade como única resposta que permeou o pensamento científico ocidental, 

comumente considerado como corolário da tecnologia. 

 Nessa mesma linha está o pensamento de Tim Ingold (2013). Ao abordar as discussões 

da obra de Gibson e Merleau-Ponty, conclui afirmando que todo organismo vivo está 

primordialmente e irrevogavelmente ligado ao tecido do mundo. Sendo assim, nossa 

percepção não seria nada mais nada menos que a percepção do mundo por ele mesmo, mas 

dentro de nós e através de nós. Ser é muito mais um caminho, uma série de linhas e 

possibilidades onde habilidades são apreendidas, observações são feitas e entendimentos do 

mundo acontecem de maneira diferente para cada indivíduo. 
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 E sobre a apreensão do conhecimento, Ingold (op. cit., p. 158), se questiona: “dado 

que o mundo de nossa experiência sensorial é um fluxo sem forma e mutável, como nós 

conhecemos o que percebemos?” 

A “percepção” entendida de acordo pelo autor e utilizando-se da concatenação de 

ideias propostas por Latour, aponta caminhos para a delimitação de um conceito que não deve 

ser descolado da realidade. Perceber é uma atividade de observação e interação construída a 

partir da perspectiva de caminhos percorridos pelos sujeitos e não a partir de pontos fixos 

donde e por onde passam os acontecimentos. 

 De acordo com Carvalho (2014, p. 76), esse entendimento de percepção proposto por 

Ingold faz parte da ontologia simétrica na delimitação conceitual da área das epistemologias 

ecológicas e afirma que “o engajamento, ou o estar no mundo no sentido experiencial, é 

condição para conhecê-lo”. 

 Tanto é que, mais à frente, o antropólogo americano arremata: “Percepção é um 

fenômeno de dois estágios: o primeiro envolve, pelo organismo individual humano, a 

recepção de dados efêmeros e sem sentido. O segundo consiste na organização desses dados 

em representações coletivamente duráveis e que são apreendidas” (INGOLD, op. cit. p. 159). 

Assim é que afirma Mary Douglas (1966, p. 37): 

 

Como perceptores, nós selecionamos de todos os estímulos que chegam aos 
nossos sentidos apenas aqueles que nos interessam, e nossos interesses são 
governados por uma tendência de criação de padrões (...). No caos das 
mudanças de impressões, cada um de nós constrói um mundo no qual 
objetos têm formas reconhecíveis, são localizados em profundidade e têm 
permanência. 
 

 Portanto, em suma, perceber é conhecer, é engajar, é experimentar para aprender. Não 

apenas para o cientista, mas também para todo aquele que conhece em todo tipo de 

conhecimento, pois como afirma Morin (2003, p. 18), “da percepção à teoria científica, todo 

conhecimento é uma reconstrução/tradução por um espírito/cérebro numa certa cultura e num 

determinado tempo”. 

 É como diria Claude Levi-Strauss (1955, p. 408): “estou obrigado aos homens como 

estou ao conhecimento”. Para o autor, a história, a política, economia e sociedade são espaços 

dos quais é impossível se evadir sem conceder uma parcela de si mesmo. Essa fração doada  

remete-se justamente à significância do conhecimento por meio da percepção, como afirmou 

Morin, ou seja, uma rede de elementos que, organizados pela mente, se torna palpável. Por 

isso que Levi-Strauss arremata afirmando que ao passo em que conhece, se obriga, se envolve 

na teia.  



11 
 

 Essa iniciação é a base para o entendimento da pesquisa sobre a qual ora nos 

debruçamos. 

 Busca o presente trabalho, basicamente, conhecer a percepção dos moradores de uma 

população tradicional que passou por um processo de negociação de suas terras por empresas 

que ali instalariam parques eólicos e analisar os impactos apontados face à perspectiva do 

dever-ser do licenciamento ambiental. Ademais, intenta questionar o modelo do licenciamento 

ambiental e a sua própria aplicação no caso estudado diante da perspectiva da participação 

popular, abordando os conceitos e teorias da democracia. Por fim, alinha-se à discussão sobre 

justiça ambiental e o papel das instituições democráticas na garantia e proteção do meio 

ambiente. 

 Sobre a definição do que seriam populações tradicionais, Manuela Carneiro da Cunha 

(2009, p. 300) discorre que: 

 
são grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar (prática e 
simbolicamente) uma identidade pública conservacionista que inclui 
algumas das seguintes características: uso de técnicas ambientais de baixo 
impacto, formas equitativas de organização social, presença de instituições 
com legitimidade para fazer cumprir suas leis, liderança local e, por fim, 
traços culturais que são seletivamente reafirmados e reelaborados. 
 

 Este conceito se adequa ao espaço estudado e aos sujeitos da pesquisa. A comunidade 

retratada no trabalho é um dos locais onde esses traços se apresentam e onde uma situação de 

conflito tomou forma a partir do processo anteriormente citado. Denominada de Morro dos 

Martins, a aglomeração está localizada na microrregião do Litoral Nordeste, mesorregião do 

Leste Potiguar, pertencendo ao município de São Miguel do Gostoso, estado do Rio Grande 

do Norte. 

A questão que se torna premente na discussão que será tratada nos capítulos seguintes 

diz respeito aos impactos que a implantação de um modelo de geração de energia que se diz 

vetor da sustentabilidade – a matriz eólica de geração de energia -, amplamente reforçada 

pelas convenções internacionais sobre o clima e amparada pelas políticas conservacionistas de 

cunho global, nacional e regional, frente ao modelo tradicional de viver de uma população 

que se funda na união indissociável dos elementos trabalho, família, terra e meio ambiente na 

sua constituição.  

O fato é que, entre fins de 2008 e até a presente data, o aproveitamento do potencial 

energético proveniente dos ventos no estado do Rio Grande do Norte vem sendo explorado 

por diversas empresas, concretizando-se no desenvolvimento de uma economia que 

movimenta vultosos valores e figurando na pauta das prioridades político-energéticas para a 

região. Apenas no RN, em setembro de 2016, a capacidade de geração foi de 3,1 GW, 
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divididos em 116 parques eólicos (ABBEOLICA, 2016). Isso significa 31% de toda a matriz 

eólica brasileira, a qual foi responsável, no mesmo mês de setembro de 2016, por 6,9% de 

toda a energia produzida no Brasil, em todas as matrizes.  

Tais interesses político-econômicos foram capitaneados por meio da Lei nº 

10.438/2002, que criou o Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(Proinfa), o qual tem por metas a diversificação da matriz energética e a consequente redução 

da dependência hidrológica por meio da complementaridade sazonal, incluindo nesse aspecto 

o regime eólico. 

Esse programa foi fundamental para catalisar o setor de energias renováveis para o 

panorama energético brasileiro. Entre 2004 e 2012, 80% de toda a produção energética 

nacional provinha da matriz hidroelétrica. Em 2014, com o crescimento do mercado das 

energias renováveis, esse percentual chegou a 66%. Ou seja, o país vem se tornando menos 

dependente da energia hidráulica cujos limites de aproveitamento estão se tornando críticos 

em diversas frentes, especialmente pela incapacidade de aproveitamento dos cursos d’água 

em face de desafios geográficos e sociais. Os megaprojetos, por enfrentarem grande 

resistência em razão dos impactos ambientais e humanos, não conseguem obter o máximo de 

aproveitamento e eficiência, o que dificulta seu crescimento (IRENA, 2016). 

Luiz Antônio Ugeda Sanches (2011, p. 380), por sua vez, aponta outra característica 

que pode ser identificada como vantagem do Proinfa: “o desenvolvimento vertiginoso da 

região Nordeste, [...] na matriz eólica, haja vista a relevante incidência de ventos naquele 

litoral”.  

Veja-se que, embora a ideia de criar um ambiente de priorizar as energias renováveis 

tenha como pano de fundo a sustentabilidade ambiental, a questão se trata de efetivar os 

interesses do poder político, calcando-se na manutenção de estratégias para a continuidade do 

crescimento econômico.  

 Tanto é assim que Manoel Gonçalves Rodrigues (2012, p. 61), ao discutir as 

alternativas aos combustíveis fósseis afirmou que “a política econômica deverá passar a 

interagir sistematicamente com a política energética e com a política ambiental, através da 

gestão estratégica da matriz energética e da construção de uma sustentabilidade efetiva”. 

 Entretanto, o que seria uma “sustentabilidade efetiva”? Aliás, que parâmetro para 

sustentabilidade se utilizam os atores políticos quando definem as estratégias para a política 

ambiental? 

 A sustentabilidade entendida e percebida pelo morador da comunidade de Morro dos 

Martins é a mesma sustentabilidade do órgão estatal que incentiva e autoriza a construção de 

usinas eólicas naquele local em consonância com os interesses econômicos dominantes? 
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 O fato é que a discussão da questão ambiental publicizou conceitos e ideias que 

vieram a se tornar pilares para diversos acordos em função do meio ambiente, bem como o 

reconhecimento do ambiente sadio e ecologicamente equilibrado como um direito 

fundamental do ser humano. Por sua vez, introduz-se também a necessidade da discussão e da 

busca de uma nova forma de desenvolvimento com base não apenas na sustentabilidade, mas 

que respeite limites ecológicos (LUCHESE, 2009). 

 De acordo com essa definição, as tecnologias chamadas de “limpas” ou “sustentáveis” 

assim denominadas por uma visão restrita de ecoeficiência ou economia verde, desligadas dos 

seus aspectos políticos e sociais, de acordo com a literatura, são capazes de gerar conflitos e 

injustiças ambientais, em especial no atual contexto energético. 

 Neste ponto é imprescindível mencionar o termo utilizado por Porto (2013), “injustiça 

da sustentabilidade”, que se torna um dos paradigmas da 'injustiça ambiental'. O autor afirma 

que, difundido acriticamente, o conceito de sustentabilidade pode adquirir conotações 

conformistas e problemáticas. A ideia está por vezes ligada exclusivamente à perspectiva 

ambiental, biofísica, ou dos serviços ecossistêmicos fundamentais à manutenção da vida 

humana, podendo ignorar processos sistêmicos ou estruturais de reprodução das 

desigualdades socioespaciais e injustiças decorrentes do capitalismo globalizado e seu 

metabolismo social. 

 Assim sendo, a justiça ambiental, fundada sobre as bases de um pensamento racional e 

ético que tem o propósito de açambarcar o contexto sociopolítico na fundamentação de uma 

sustentabilidade mais completa, acaba por fomentar o debate sobre os impactos comumente 

ignorados quando se fala em geração de energia limpa. 

 A energia eólica encaixa-se nesse perfil, pois a sustentabilidade é um dos seus motes, 

tanto que vem sendo a saída encontrada e utilizada para reformular a hegemonia dos 

combustíveis fósseis nos encontros globais referentes ao clima. Entretanto, de acordo com a 

premissa que adotaremos nesse trabalho, referendada por diversos outros estudos apontados 

na literatura nacional e internacional, situações de 'injustiça da sustentabilidade' são passíveis 

de existir e, portanto, devem ser levadas em conta pelas políticas públicas para o setor, para se 

evitar, prevenir e corrigir situações de injustiça ambiental. 

 Sobre esse específico caso, o processo de implantação de parques eólicos no litoral 

potiguar e que será objeto da análise que se segue, parece obedecer à dinâmica do paradigma 

tecnicista da modernidade, ainda que batizado sob o nome da 'sustentabilidade'. São situações 

em que populações tipicamente marginalizadas suportam sozinhas os riscos e os impactos 

decorrentes da atividade. 
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 Delicado (2013), ao tratar dos 'argumentos desfavoráveis' à implantação dessa matriz 

energética em uma comunidade rural de Portugal, afirmou que estes abraçam uma diversidade 

de fatores que vão desde a defesa dos valores ambientais, à salvaguarda da integridade 

paisagística, à proteção do patrimônio, aos impactos na saúde das populações locais, à falta de 

transparência nos procedimentos de avaliação do risco, bem como a intrusão visual na 

paisagem.  

 Esses argumentos se reverberam, em maior ou menor grau, em estudos desenvolvidos 

também no Brasil. Pelo menos essa é a conclusão dos trabalhos de Moreira (2013) e Meireles 

(2011), cujos temas discorrem justamente sobre o impacto da geração de energia eólica nas 

comunidades no litoral do Nordeste.  

 A problemática muito se assemelha com os históricos embates decorrentes das 

intervenções ambientais e sociais na geração de energia hidrelétrica, já intensamente relatados 

na literatura nacional e internacional.  

 Por exemplo, Bermann (2007) e Sigaud (1992), ao discutirem os impactos sociais 

observados áreas de implantação de usinas hidrelétricas, afirmam que o privilégio da escolha 

dessa forma de geração de energia, que implica na inundação de milhares de hectares de terra 

e de outros recursos naturais, se manifesta em defasagem na apropriação do território para 

outros fins.  

 Os custos socioambientais das usinas eólicas também existem, embora de uma 

maneira diversa daquela enfrentada pelos afetados pelas barragens. Contudo, é possível 

vislumbrar que conflitos existem e são descritos ao redor do mundo e, possivelmente, revelam 

uma dinâmica parecida, sobejando questões que podem ser aplicadas a ambos os casos. 

 Por exemplo, a especulação imobiliária e a ocupação de extensas áreas necessárias 

para a implantação de parques eólicos vêm redesenhando os espaços tradicionalmente 

utilizados para a pecuária e agricultura familiar pela população local. Trata-se da 

desterritorialização, que implica na tomada abrupta de espaços antes utilizados e concebidos 

pela comunidade – e também pelo indivíduo – como extensão de sua natureza, ressignificados 

diante da desvinculação.  

 Soma-se a essa ruptura simbólica a ocupação de largos trechos de litoral, dificultando 

o acesso ao mar pela comunidade, a interferência em aquíferos, as denúncias de aterramento 

de lagoas, de movimentação de dunas, desmatamento, ruídos e aumento da violência. A 

hipótese é corroborada por Porto (2013), quando diz que a privatização de áreas públicas e/ou 

o deslocamento de populações, principalmente campesinas e tradicionais, restringindo o uso 

de recursos naturais e diversas atividades, como a pesca e a agricultura familiar são 

fundamentos da injustiça da sustentabilidade. 
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 A questão toma forma quando se tem em mente que essa tensão severa ocorre sob os 

auspícios dos órgãos ambientais, responsáveis pela avaliação dos impactos no âmbito do 

processo de licenciamento ambiental. Como é possível conceber ou justificar o surgimento de 

tantas questões a partir de empreendimentos que se autodenominam sustentáveis, limpos, 

modernos e, principalmente, licenciados? O fato de a comunidade diretamente afetada não ter 

nenhum papel decisório está incluído em um ideal de democracia? Os procedimentos são 

legais, mas são eles justos? Há mitigação efetiva desses impactos sociais? 

 A hipótese identificada é que as medidas de controle encontram-se especialmente 

conectadas a uma estratégia materialista e orientada pelo mercado. Annie Lamontagne (2010), 

por exemplo, afirmou que o órgão consegue resultados palpáveis no que tange à mitigação 

dos impactos e compensações, mas não é capaz de questionar o discurso hegemônico sobre o 

desenvolvimento, tão pouco consegue colocar alternativas aos megaprojetos, reverberando-se 

em uma situação que denomina de 'colonial' ao capitalismo. 

 Roseilda Moreira et al. (2013), por sua vez, concluem seu trabalho afirmando que é 

preciso haver maior rigidez quanto ao licenciamento e realização do EIA/RIMA para 

implantação de empreendimentos, planejamento do local, dentre outros aspectos de gestão. 

 O problema abordado figura, pois, em descobrir o papel que o órgão ambiental 

licenciador, na tutela do espaço do indivíduo e sua correlação e interação social com o meio 

ambiente, desempenhou na comunidade impactada com base na percepção dos indivíduos da 

comunidade. Buscou-se analisar os institutos de direito ambiental que cuidam desse processo, 

em face de uma escala que mede a concessão de poder em razão da participação popular, 

corroborando os resultados com discursos colhidos da narrativa dos entrevistados 

 De igual maneira, busca-se identificar a influência da mercantilização da terra em 

virtude da substituição de seu valor de uso por um valor de troca e as implicações dessa 

mudança a partir da chegada da empresa ao local, identificando se o processo obedeceu aos 

princípios equitativos preconizados pela justiça ambiental. Uma etnografia básica do local, 

construída a partir dos dados colhidos, ajuda a observar os efeitos da mudança social. 

 Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo Programa, 

esta Dissertação se encontra composta por esta Introdução geral, uma Caracterização geral da 

Área de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da obra e por três capítulos que 

correspondem a artigos científicos a serem submetidos à publicação. O Capítulo 1, intitulado 

“O valor da terra: a quebra da ética camponesa em Morro dos Martins”, está submetido ao 

periódico ETNOGRÁFICA (eISSN 2182-2891) e, portanto, está formatado conforme este 

periódico (Normas no site do referido periódico http://etnografica.revues.org/387#tocto1n5); 

O Capítulo 2, intitulado “Democracia e participação popular no licenciamento ambiental de 
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um empreendimento eólico em São Miguel do Gostoso/RN, foi submetido ao periódico 

DIREITO AMBIENTAL E SOCIEDADE (ISSN 2237-0021) e, portanto, está formatado 

conforme este periódico (Normas no site http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/direito 

ambiental/about/submissions#authorGuidelines). O Capítulo 3, intitulado “Desenvolvimento e 

sustentabilidade: os conflitos e impactos da energia eólica no Município de São Miguel do 

Gostoso/RN” foi submetido ao periódico REVISTA DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE – UFPR (ISSN ) e está formatado de acordo com as normas desse periódico 

(Normas disponíveis em: http://revistas.ufpr.br/made/about/submissions#authorGuidelines). 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de São Miguel do Gostoso, onde se desenvolveu a pesquisa, de acordo 

com o Censo mais recente, em 2010 tinha a população de 8.670 pessoas residentes, sendo 

4.539 na área rural e 4.131 na área urbana (IBGE, 2010). Em 2016, a população estimada é de 

9.518. A Figura 1, a seguir, mostra a localização espacial do município. 

 

Figura 1 – Localização espacial do município de São Miguel do Gostoso. 

 

Fonte: Google, 2016. 

 

Localizado integralmente no semiárido, a vegetação predominante é a caatinga, 

marcado por um baixo índice pluviométrico, de apenas 726mm (IBGE, 2010). Está 108km 

distante da capital do estado, Natal. 

O Índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDH-M), conforme mostra o 

Atlas Brasil 2013 foi de 0,591 (PNUD, 2013), o que o qualifica como “Baixo”. É considerado 

baixo até mesmo para os padrões do estado do Rio Grande do Norte, cujo IDH foi aferido em 

0,684 no mesmo ano, e do Brasil, cujo IDH encontrado foi de 0,727. Ou seja, é um município 

cujos componentes de longevidade, renda e escolaridade retratam um cenário de precariedade 

e vulnerabilidade. 

Exemplo disso é que, de acordo com o Atlas Brasil de 2013, o qual utilizou dados 

coletados em 2010, 40,3% da população acima de 25 anos era formada por analfabetos com 

ensino fundamental incompleto e outros 32,6% por alfabetizados com ensino fundamental 

incompleto, fator que se corresponde com o índice de 63,72% da população ser considerada 

“pobre” ou “extremamente pobre” (PNUD, 2013). 
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A atividade econômica local está concentrada na agricultura, pesca, no turismo e na 

cadeia de serviços da energia eólica. O turismo, embora recente no local, tem modificado 

fortemente a cidade. As praias paradisíacas, o vento adequado para esportes náuticos e o 

aspecto bucólico de interior atraem turistas de todas as partes do mundo. A Prefeitura estima 

que em 2014, São Miguel atraiu 120 mil turistas, ou seja, mais de 12 vezes a sua quantidade 

de habitantes. A Figura 2, a seguir, mostra umas das praias mais visitadas da localidade, 

Tourinhos, que fica na mesma estrada que leva São Miguel a Morro dos Martins. 

 

Figura 2 – Praia de Tourinhos, São Miguel do Gostoso 

 

Fonte: do autor. 

 

Morro dos Martins, por sua vez, é o maior dos distritos da municipalidade. Em 2010, 

contava com 337 habitantes. Nesse mesmo ano, a comunidade vizinha, onde vive parte dos 

entrevistados nessa pesquisa, o assentamento Canto da Ilha II, tinha 199 habitantes (IBGE, 

2010). Esta foi considerada no estudo pois, além de estar fisicamente próxima de Morro – as 

residências localizadas nos extremos das comunidades distam pouco mais de 150m uma da 

outra -, seus moradores estão intrinsecamente conectados à mesma dinâmica social. Canto da 

Ilha II é parte de um assentamento constituído pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA no ano de 1996. Canto da Ilha I, por sua vez, está um pouco mais 

distante de Morro dos Martins. Como não foi diretamente afetado pela implantação das torres, 

a pesquisa não incluiu seus moradores dentre os entrevistados. Ademais, segundo os relatos, 

nenhuma família assentada em Canto da Ilha I chegou a negociar com a empresa que adquiriu 

as terras para as torres.  

De maneira sucinta, contudo, impende deduzir que o assentamento como um todo 

(Canto da Ilha I e II) é formado por 89 propriedades, cada uma delas habitada por uma família 
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proveniente de Morro dos Martins.  

As atividades econômicas principais dos distritos considerados são a agricultura e a 

pesca artesanal. Não há indústrias e o setor de serviços é praticamente inexistente. Quanto à 

estrutura de serviços públicos, há um posto de saúde e uma escola de ensino fundamental no 

local; para os estudantes de outras séries há transporte escolar. Não há delegacia de polícia. 

Em que pese não haver tratamento coletivo de esgoto, há coleta de lixo uma vez por semana e 

há água encanada na maioria das casas, ainda que os moradores reclamem que a água muitas 

vezes não chega às torneiras por pressão baixa total do sistema. Está ligada à rede elétrica. Há 

uma operadora de telefonia celular que abrange as comunidades. As figuras 3 e 4 mostram o 

aspecto de Morro dos Martins, e as Figuras 4 e 5, de Canto da Ilha II, como seguem. 

Figura 3 – Praia de Morro dos Martins, localizada a aproximadamente 1km do distrito 

 

Fonte: do autor. 

 

Figura 4 – Escola de ensino fundamental localizada em Morro dos Martins. 

 

Fonte: do autor 
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Figura 5 – Assentamento Canto da Ilha II 

 

Fonte: do autor 

Figura 6 – Casa de farinha da comunidade Canto da Ilha II 

 

Fonte: do autor. 

 

Ainda segundo dados do Censo 2010, a comunidade de Canto da Ilha II contava com 

52 domicílios ocupados e Morro dos Martins, 91. Somados, são 143 residências ocupadas. 

Assim, a média de ocupação é de 3,74 pessoas por domicílio, o que condiz com os resultados 

encontrados in loco, conforme será demonstrado nos capítulos que seguem. 

O parque eólico que é citado no presente trabalho é chamado de União dos Ventos. 

Trata-se de um complexo de 10 parques (UV 1 ao 10), ocupando áreas dos municípios de 

Pedra Grande e São Miguel do Gostoso. Foi construído pela empresa Serveng S.A., uma 

holding nacional que atua em diversos segmentos de infraestrutura. A sua capacidade 

instalada é de 152 MW (ANEEL, 2013). 
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METODOLOGIA 

 

 Tim Ingold (2012), trabalha a complexidade de uma maneira particularmente 

brilhante. Em seus escritos, demonstra por meio de abstrações que as coisas estão conectadas 

entre si e desempenham variados papeis por meio de suas interfaces de conexão com o 

mundo. 

 Habitar o mundo é, pois, se juntar ao seu processo de formação a partir da conexão. É 

interagir com as superfícies externas e as compleições internas das coisas e, por elas elaborar 

fios, nós, que se entrelaçam, ao passo que circulam entre si e entre mais e mais seres, 

formando um emaranhado onde se é possível viver. 

 Esse relevante processo filosófico de compreensão ecológica da realidade é importante 

para situar o pesquisador em sua posição de investigador em uma comunidade. 

 O pesquisador não existe como um fantasma, ignorado pelo pesquisado, simplesmente 

pelo fato que ele não pode ser ignorado. Ele é um nó e, como tal, é capturado e emaranhado 

em outros nós, integrando-se e reintegrando-se à malha de eventos e coisas daquela situação 

de onde agora faz parte. 

 Essa concepção se relaciona com o impasse sobre o qual se viu Levi-Strauss (1955) ao 

questionar a objetividade do pesquisador ao comparar sociedades quando na feitura de suas 

etnografias. Os costumes do observador frente aos dos pesquisados sempre parecerão 

diferentes e o papel da pesquisa deve ser então o de compreender a estrutura que cria a 

situação do indivíduo. 

 É assim que compreende Kroeber (1946) ao afirmar que a caracterização de culturas 

consiste na identificação de seus valores, pois que inerentes à cultura, de modo que a pesquisa 

seja descritiva ou fisionômica, mas não normativa. 

 Para tanto é que, para a realização do presente trabalho, utilizou-se como método de 

investigação o ecológico, assim entendido como aquele que aborda a relação entre o homem e 

o seu meio ambiente. De acordo com Miller (1991), esta abordagem é essencial para 

compreender problemas de adaptação e sobrevivência de comunidades em circunstâncias 

distintas, as suas atividades de produção, a divisão do trabalho, o acesso às fontes de produção 

e seus meios, os padrões de redistribuição e tudo que esse conjunto implica em termos de 

organização social. 

 Ao adotar essa abordagem, busca-se identificar os padrões e desvios da configuração 

da comunidade. Nesse espectro, torna-se possível identificar o objeto da pesquisa que é a 

percepção dos indivíduos sobre um processo de interação que está em curso. 
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 Assim como o pesquisador é um nó dentre os nós do filamento da comunidade, para se 

chegar aos dados que compõem a problemática específica abordada, natural que se utilize a 

técnica da Observação Participante, que tem como principal fundamento buscar a linguagem 

de dados dos informantes, dentro de uma perspectiva êmica. Ou seja, trabalhar com a 

interface de que as operações apreensíveis pelos sentidos adequam-se à natureza do real em 

contraste com o materialismo, que apenas observa os dados da percepção por um nível ético 

(LEVI-STRAUSS, 1983). 

 Alba Zaluar Guimarães (1975, p. 10) escreveu a introdução de uma coletânea de textos 

clássicos de pesquisa em antropologia e, nessa passagem, deixou claro que a interpretação dos 

dados coletados pelo pesquisador deve se dar de acordo com os construtos do indivíduo da 

comunidade: 

 

Assim como o cientista social lida com conceitos e elabora regras de evidência e 
teorias para guiá-lo na seleção e na interpretação dos dados, qualquer pessoa que 
participe de um grupo, qualquer agente ou ator social, utiliza categorias de 
pensamento, regras de evidência e teorias para selecionar e interpretar os diversos 
aspectos ou objetos das situações que vivenciam. 

 

 O livro organizado pela autora acima aborda a técnica da observação participante. E, 

para a pesquisa, é necessário que o investigador trabalhe de acordo com a linguagem do 

universo pesquisado. Em outro trecho, a autora afirma: “É preciso deixar que ocorram 'casos 

reais' para que o etnógrafo possa observar seu comportamento e ouvi-los falar e discutir sobre 

o caso ocorrido ou sobre outros similares no passado, julgando e tomando partido ou 

respondendo a perguntas concretamente formuladas pelo pesquisador.” (GUIMARÃES, 1975, 

p. 11) 

 É nesse sentido que Aaron Cicourel (1969), ao descrever o processo da observação 

participante conforme diagrama elaborado por Becker, afrma que a pesquisa se divide em 

quatro estágios. O primeiro seria a tomada de decisões sobre os problemas a serem abordados, 

bem como os conceitos e indicadores utilizados.  

 Continua afirmando que: 

 

no segundo estágio, o pesquisador decide sobre a frequência e a distribuição dos 
dados relativos aos problemas, conceitos e indicadores. Aquilo que vai constituir a 
evidência é determinado. O investigador tenta dar conta da tipicidade de suas 
observações, sua frequência e sua importância no grupo estudado. Neste estágio, são 
possíveis relatórios quantitativos da organização. (CICOUREL, 1975, p. 96-97) 

 

 No terceiro estágio, o pesquisador integra as descobertas num 'modelo geral dos 

acontecimentos'. Aqui devem ser considerados quesitos importantes como o valor das 
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informações quando considerados dentro de uma observação retrospectiva, ou seja, levando 

em conta a influência que o tempo entre a observação e o registro foi capaz de produzir. As 

mudanças podem aparecer nesse momento da tabulação da pesquisa, sendo imprescindível 

que o observador tenha a consciência da importância desses dados para a formulação e/ou 

comprovação da sua teoria. 

 O quarto estágio seria a apresentação dos resultados, levando em conta o modelo 

construído. Devem ser expostos os pormenores que levaram às generalizações e conclusões 

ali apontadas para verificação por parte do leitor.  

 A pesquisa, ao se pautar nesses quatro estágios, tem como obrigação buscar os 

elementos dos construtos do senso comum que permeiam os indivíduos da comunidade 

estudada e, com base neles, compreender a dinâmica entre a linguagem do observador e do 

observado. É impossível estabelecer as regularidades e os valores das condutas de um 

determinado grupo sem se tomar em conta os elementos que caracterizam a vivência do ator. 

Seus signos, suas ideias, em concerto com os valores preconcebidos pelo observador, tudo 

isso importa para se chegar a uma pesquisa social cuja interpretação tenha caráter científico. 

 E essa constatação dos construtos é importante para se extrair os significados das 

informações de que dispõe, de maneira que tabuladas, elas tenham a validade necessária para 

se provar e comprovar através de outros estudos. Assim é que Cicourel (1975, p. 102) afirmou 

que “o pesquisador, mesmo quando estuda uma cultura inteiramente estranha, baseia-se muito 

mais nas suas experiências em sua própria cultura para decidir sobre o significado dos 

acontecimentos que presencia”. 

 Uma vez integrado à malha, dentro do universo de trocas e circulações, presenciando 

os fatos e interpretando-os à luz não só de suas próprias estruturas mas dentro do ideário do 

pesquisado, é que o cientista é capaz de entender os processos dinâmicos que o movem em 

direção ao objeto de seu trabalho.  

 E assim foi que o presente trabalho foi pensado através de uma observação 

participante que se deu no mês de dezembro de 2015, que durou por volta de duas semanas. O 

pesquisador residiu na comunidade durante o período, tendo contato direto com o seu 

cotidiano. Como instrumento principal da pesquisa, além das percepções e anotações do autor, 

foram realizadas entrevistas em 20 residências, representando uma amostra de 14% das casas 

ocupadas da comunidade. Seguindo um roteiro prévio, as perguntas eram bastante abertas e 

variavam de acordo com o entrevistado, principalmente se este tivesse negociado sua terra à 

empresa que se instalou no local.  

 Para as discussões do primeiro capítulo, utilizou-se a referência aos discursos diretos 

dos sujeitos como forma de construir e ao mesmo tempo referendar a ideia central do 
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trabalho. Como moradores e indivíduos diretamente afetados pelas empresas de energia eólica 

no local, a sua fala é imprescindível nessa compreensão, pois elas são nós de um processo de 

conhecimento e percepção. 

 Embora a amostra de 14% possa parecer pequena frente ao total de moradores da 

comunidade, ela é suficiente para o que se propõe a pesquisa, vez que 100% das famílias que 

venderam terras foram entrevistadas durante o procedimento. Ou seja, há aqui o relato de 

todos aqueles que pactuaram com a empresa antes da instalação das torres naquela 

comunidade. Partes desses relatos, frutos das respostas de perguntas anteriormente 

formuladas, foram agrupados em categorias, identificando similaridades e/ou discrepâncias na 

percepção das tratativas. 

 Os construtos apreendidos pela pesquisa são, então demonstrados pelo discurso e pela 

incidência das respostas, comparados com outros resultados obtidos de pesquisas similares. 

 No segundo capítulo, utilizou-se uma metodologia similar. Para se chegar à percepção 

dos moradores sobre os processos de participação popular, foram feitas perguntas 

direcionadas a este fim. Algumas respostas foram utilizadas para ilustrar o conhecimento dos 

indivíduos sobre a situação, de forma direta, e outras foram agrupadas em categorias para 

indicar a incidências. 

 Comparou-se o resultado com a escala de participação de Arnstein, de modo que, 

apoiando-se no referencial teórico e nas pesquisas ali apontadas, a metodologia facilita na 

busca das respostas para as questões de participação popular dos indivíduos e do papel das 

instituições democráticas na dinâmica do conflito.  

 Por fim, para o terceiro capítulo, além dos resultados da pesquisa participante, foram 

utilizados dados financeiros fornecidos pela Prefeitura do Município de São Miguel do 

Gostoso, para ilustrar o aumento de arrecadação municipal em virtude da energia eólica 

implantada no município. Dados públicos contidos no processo de licenciamento do 

empreendimento especificado no trabalho também foram utilizados. 
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Resumo 
 
O meio rural em países em desenvolvimento está intrinsecamente ligado ao modelo de 
exploração ditado pelo capitalismo urbano. No Brasil, a produção agrária foi a fonte da 
acumulação necessária ao desenvolvimento comercial e industrial, que não retribui ao campo 
o investimento necessário para seu aperfeiçoamento. O proletário rural foi o pior prejudicado 
por esse esquema perverso, pois o modo de ser camponês não está colocado como alternativa 
ao modelo de desenvolvimento dominante. O presente trabalho analisa a quebra da ética 
camponesa a partir da influência do capital em dois momentos distintos na comunidade de 
Morro dos Martins, localizada no litoral setentrional do Rio Grande do Norte. A partir da 
construção de dados pela observação participante, as situações aparentemente antagônicas se 
mostraram facetas de uma mesma dinâmica de exploração, concluindo que a ineficiência em 
provocar mudanças estruturais representa a manutenção do modelo excludente atual. 
 
Palavras chave: campesinato, capitalismo, terra. 
 
Abstract 
 
The rural areas in developing countries is intrinsically linked to the model of exploitation 
dictated by urban capitalism. In Brazil, agricultural production was the necessary source for 
the accumulation towards the commercial and industrial development. But it does not return 
to the rural areas the necessary investment for its improvement. The rural proletariat was the 
main affected by this devious scheme because the peasant way of life is not regarded as an 
alternative to the dominant model of development. This paper analyzes the breakdown of 
peasant ethic from the influence of capitalism at two different times in Morro dos Martins 
community, located on the northern coast of Rio Grande do Norte. From the collection of data 
through participant observation, seemingly antagonistic situations proved facets of the same 
dynamic of exploitation, concluding that the inefficiency in causing structural changes is na 
asset in maintaining the current exclusionary model. 
 
Keywords: peasant, capitalism, land. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A família, a terra, a natureza e o trabalho estão intrinsecamente interligados quando se 

trabalha a sociologia rural. Como a percepção de mudanças sociais e as crises de naturezas 
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diversas pautam o desenvolvimento da sociologia (SOLARI, 1979), é imprescindível que 

esses quatro elementos sejam facetas abordadas em sua constante transitoriedade na temática 

do campesinato. Assim, é impossível falar sobre comunidades rurais sem tocar na questão da 

divisão do trabalho, na dinâmica da subsistência e do assalariamento, nos mecanismos de 

reprodução das desigualdades entre o homem do campo e da cidade, nas questões de natureza 

socioambiental e, especialmente, na família.  

David Mandelbaum (1982, p. 338) afirma que as pessoas nascem e crescem dentro de 

um espectro de grupo local, sendo de “grande importância para os homens em todo o mundo, 

não somente porque assinala a área dentro da qual a família reside e trabalha, mas porque é o 

lugar de cada um de seus membros”. 

Tanto é que Hans Freyer (1972, p. 134) afirma que: “é possível conceber a 

comunidade como uma lei estrutural determinada da ordem social. Um mundo vital, que é 

essencialmente unidade e que circunda os homens de um horizonte comum, reúne o grupo 

inteiro em um grande ‘nós’”. Nesse espaço, todos vivem e sobre os indivíduos se imprime 

uma marca que os vincula, que os une. 

A comunidade é, então, o local onde o indivíduo conhece a si mesmo. Esse lugar é 

físico, mas também território, seguindo a ideia que alberga aquilo com que a pessoa está 

familiarizada, quando conhece a disposição do terreno, sabe dos montes e caminhos, plantas e 

animais, reconhecendo quais são úteis e quais perigosos (MANDELBAUM, op. cit.).  

A expressão do conteúdo das identidades comunitárias é a pura definição de território, 

no conceito adotado por Milton Santos (2006, p. 47): 

 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de 
sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. 
O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do 
trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais da vida, sobre os 
quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender 
que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população. 
Um faz o outro, à maneira da célebre frase de Churchill: primeiro fazemos 
nossas casas, depois elas nos fazem... a ideia de tribo, povo, nação e depois 
Estado nacional decorre dessa relação tornada profunda. 

 

O território, como expressão da vida em comunidade é, pois, essencial para entender 

os processos dinâmicos que implicam em mudanças sociais e afetam a vida dos indivíduos de 

determinada localidade. 

Assim, toda inserção de dinâmicas externas ou oriundas de pertencimentos distintos 

altera significativamente os processos locais de uma comunidade. Não que essa alteração 
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tenha sempre características negativas ou de ferimento de uma possível pureza original local, 

mas impacta a dinâmica da vida de um povo para melhor ou para pior. 

Tentando compreender o movimento dessa transformação simbiótica por que passam 

as comunidades a partir da inserção de novos processos, observamos as recentes mudanças 

ocorridas em virtude da implantação de usinas de energia eólica em uma comunidade agrícola 

tradicional no litoral norte do Rio Grande do Norte, chamada Morro dos Martins, pertencente 

ao município de São Miguel do Gostoso. Trata-se de um exemplo ilustrativo para se observar 

uma série de eventos descritos pela literatura, especialmente quando superpostas diante de 

mudanças identificadas na própria história local. Tais discussões têm especial relevo no que 

diz respeito à manutenção da exploração do meio rural e da dependência do capital urbano 

dessa exploração, do empobrecimento estrutural das zonas agrárias brasileiras, do insucesso 

da reforma agrária, de como a dissociação dos elementos família, terra, natureza e trabalho 

provocada pela insidiosa presença do mercado capitalista alterou a dinâmica local e contribuiu 

para o que pode ser chamado de crise. 

Crise esta que se manifesta na pobreza incessante, persistente, advinda da exploração 

sistemática do meio rural que perpassa não só o Brasil, mas toda a América Latina. Pierre 

Salama (2011, p. 11), afirma que, na região “a amplitude da pobreza rural extrema é muito 

mais elevada do que a que se observa no meio urbano”. 

Exibe-se também no êxodo rural, muito embora este tenha sido levemente contido a 

partir da implantação de programas sociais de transferência de renda. Salama também cita que 

é causa desse movimento migratório de massa a desigualdade gritante que existe tanto dentro 

de uma perspectiva interregional, especialmente quando se compara a renda per capita do 

Nordeste pobre à dos outros estados mais ricos e a diferença de renda entre o campo e zonas 

“deserdadas” e a cidade (SALAMA, 2011). 

Mostra-se, por fim, na constatação de que a reforma agrária brasileira não foi capaz de 

dotar os agricultores de condições de se libertar das amarras de um sistema socialmente 

injusto e de uma democracia onde as instituições ainda se encontram distantes de efetivar seus 

papeis sociais. E não poderia ser diferente quando se tem como paradigma dominante a 

satisfação dos interesses do capital do agronegócio, pautada na dinâmica conservadora que se 

recusa ao embate às estruturas de manutenção do establishment, como foi o caso da reforma 

brasileira, incapaz de ser vetor para as transformações sociais necessárias (ROCHA, 2013). 

O presente trabalho perceberá, então, dois momentos diferentes e supostamente 

antitéticos na história da comunidade de Morro dos Martins. O primeiro, obtido a partir do 

discurso dos sujeitos envolvidos na luta pela terra durante a reforma agrária e as 

desapropriações que lá ocorreram no início dos anos 1990, para a criação de um assentamento 
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chamado Canto da Ilha, contíguo à comunidade estudada. O segundo momento caracteriza-se 

por uma corrida para a venda da terra - e a consequente perda do capital produtivo - levada a 

cabo pelos moradores assediados pelas empresas nacionais e estrangeiras que implantam 

torres de geração de energia eólica na região. 

O objetivo da pesquisa é identificar os porquês de comportamentos aparentemente 

distintos e o quanto a influência do capital de maneira perversa contribui para o agravamento 

das condições de vida no campo e para a desconstrução da ética camponesa amparada na 

família, na terra e no trabalho.  

 

A ética campesina frente ao poderio econômico em Morro dos Martins 

 

Falar de campesinato no Brasil implica em adotar conceitos que variam não só de 

autor para autor, como de campo de pesquisa, época da pesquisa e, ultimamente, do processo 

compreendido pelo próprio indivíduo (e o respectivo coletivo de indivíduos de uma 

comunidade) pesquisado em sua perspectiva histórica. Em outras palavras, trata-se de um 

fenômeno de base complexa como na etimologia da palavra complexos, aquilo que é tecido 

em conjunto, conforme acepção de Edgar Morin (2003). Complexo não é o mesmo que 

complicado; não é antônimo de fácil. É toda abordagem ou percepção que necessita de 

múltiplos olhares com vistas não à sua resolução, mas à compreensão das várias partes que a 

compõe. A cultura, a economia, a religião, a organização familiar, a produção e os demais 

elementos que constituem a realidade de um determinado grupo é a soma das construções de 

cada indivíduo daquele grupo, que dentro das suas ambiguidades e prevalências apresenta um 

modelo de estrutura social servível para aquele específico espaço e tempo. É o que afirma K. 

Woortman (1990, p. 7) quando diz que “Todo modelo teórico implica em recortar o concreto 

para poder construir o real e aqui estou recortando pessoas que, como disse, são ambíguas”. 

A visão da sociedade campesina ora estudada é, pois, um recorte. A enormidade de 

constituições existentes no Brasil de grupamentos humanos no campo implica em uma 

dificuldade igualmente enorme em constituí-los como uma categoria donde se possa mais ou 

menos identificar seus construtos comuns. Não é a economia que os relaciona, pois os 

diferentes ambientes e histórias de ocupações humanas implicam em igualmente diferentes 

estruturas e organizações no que tangem à produção e à inserção em um mercado. Tão pouco 

são os traços comuns de tradições e cultura que os identificam, tendo em vista que a ocupação 

territorial nos espaços nas mais diversas regiões criou uma diversidade de interação que está 

diretamente associada ao elemento histórico de sua primeira formação. 
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Assim é que podemos identificar diversas manifestações de campesinato no Sul dos 

colonos; no Nordeste que nasceu oligarca, palco de conflitos seculares pela terra; no espaço 

da agricultura mecanizada do Centro-Oeste; nas novas fronteiras agrícolas dos colonos do 

Norte, daí por diante. Todos possuem perspectivas históricas diversas que implicam na 

ponderação de parâmetros também diversos a serem observados pelo pesquisador que busca 

entender a dinâmica do campo naquele espaço específico, naquele tempo específico, sempre 

dotado de historicidade (WOORTMAN, op. cit.). 

K. Woortman (op. cit., p. 2) explica que a perspectiva que identifica a categoria é a 

valoração da terra como expressão de uma moralidade. A família e a terra estariam 

intrinsecamente ligadas, sendo o trabalho desenvolvido pela unidade familiar mais que um 

modo econômico de produção, mas um patrimônio no qual se adota um valor de uso 

especializado, ligado a um aspecto ético próprio e diverso do modelo capitalista.  

Afirma, assim, que: 

 

Nas culturas camponesas, não se pensa a terra sem pensar a família e o 
trabalho, assim como não se pensa o trabalho sem pensar a terra e a família. 
Por outro lado, essas categorias se vinculam estreitamente a valores e a 
princípios organizatórios centrais, como a honra e a hierarquia. 
(WOORTMAN, op. cit. p. 13). 

 

É a mesma abordagem descrita por Aldo Solari (op. cit., p.7) ao descrever 

sucintamente as bases da sociologia rural, afirmando, por oportuno que  

 

A sociedade rural é, essencialmente, a sociedade na qual os indivíduos 
ativamente ocupados trabalham em atividades agrícolas, no sentido amplo, 
ou seja, na exploração e no cultivo das plantas e dos animais [...]. A 
população rural encontra-se, pois, em relação direta com a terra, porque a 
mãe terra é, definitivamente, a única criadora e manufatureira das plantas e 
dos animais. 

 

O habitus do camponês é, pois, definido por uma dinâmica de grupo construída 

através da relação dos indivíduos com a terra e com a família – e também com a natureza. O 

processo analítico deve levar em consideração essa relação de posição quando vai se falar da 

categoria do campesinato, até porque a própria visão que se tem do camponês é relacional e as 

distinções que se aplicam entre o homem do campo e da cidade possuem valor heurístico. Ou 

seja, a visão do camponês é conceituada dentro de um contexto descrito e percebido pelo 

citadino, sendo que as diferenças apontadas devem possuir seus valores próprios consistentes 

(BOURDIEU, 1982). Essa visão dicotômica pode também ser encontrada em Solari (op.cit., 

p. 5) quando afirma que “a sociologia rural tem por primeira tarefa fundamental descrever os 
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traços relativamente constantes e universais das relações sociais no meio rural, e suas 

diferenças com relação ao meio urbano”.  

É também o pano de fundo utilizado por Rodolfo Stavenhagen (1979, p. 07): “as 

sociedades camponesas (...) são sociedades parciais. Isto significa que elas estão ligadas – 

através de comunicações, mercados, estruturas de poder, e assim por diante – à sociedade 

mais ampla”. 

Essas distinções fornecem a base da delimitação do que é ser rural e ser urbano. Assim 

é que se analisam questões como mobilidade social, homogeneidade, classes sociais, 

estratificação e interação, todas com base numa perspectiva relacional onde a comunidade 

rural apresenta características fundamentalmente opostas, percebíveis através da comparação 

com o urbano. 

É importante asseverar também que o homem do campo está imerso na dinâmica dos 

processos naturais de renovação da vida, ainda quando utiliza uma ou outra forma de 

mecanização. Isso significa que a relação com a natureza é mais intensa, dependente. 

Se o elemento relacional em comum, no caso a dinâmica família-terra-natureza define 

uma unidade camponesa como conceito, então adotá-lo significa estar ciente de que as 

influências inafastáveis do modelo capitalista provocam tensões na própria estrutura das 

comunidades campesinas, imbricando-se nas relações de troca e reciprocidade e também no 

parentesco. O tecido social toma nova configuração quando se concebe que a terra pode ter 

seu valor de uso especializado substituído puramente pelo valor de troca. 

O fato é que abundam estudos que apontam a interferência do econômico sobre o 

modelo social tradicionalmente constituído. São influências que se manifestam discretamente 

a partir da reorganização de um elemento específico, como por exemplo, a precificação e 

valorização da terra. A desterritorialização provocada pela implantação de um modelo único 

de regularização fundiária pode ser um dos produtos dessa tensão, geralmente iniciada por um 

momento de intensa valorização da propriedade. É aí que o modelo naturalmente concebido 

torna-se pensado e de certa forma efetivado (ou pelo menos tenta-se a sua efetivação), como 

afirma K. Woortman (op. cit. p. 12) quando fala das situações sociais dos camponeses e 

afirma que: 

 

… são como que ilhas cercadas por um oceano de perigos: um mundus 
camponês cercado pelo (mundo) imundus da mercadoria, da propriedade 
privada mercantil desvinculada do trabalho, da ambição; mundo que ameaça 
a ordem moral, mas com o qual é preciso também saber lidar. Quanto às 
situações objetivamente mínimas, já ressaltei que, em momentos de crise 
aguda numa ordem social e num ordenamento do mundo, os valores 
tradicionais como que sobem à consciência; o que era dado como natural 
torna-se mais intensamente pensado. 
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Vale salientar que a qualidade da propriedade ser demarcada ou não, regularizada ou 

não, privada ou comunal, não influi diretamente na conceituação e perpetuação do modelo 

camponês. A superestrutura do direito positivado nasce posteriormente à apropriação da terra 

e o contraste entre os moldes legais e os tradicionais pode importar no aprofundamento de 

tensões. A perspectiva relacional citada por Bourdieu na qual o homem do campo é uma visão 

do homem da cidade aqui se apresenta de maneira prática. 

A influência da mercantilização, especialmente da terra, é o ponto de inflexão do 

modelo a partir de onde deixará de se reorganizar para garantir a perpetuação da estrutura 

fundada no patrimônio familiar. 

Essa desestruturação tem outras implicações. Ao discutir o modo capitalista de 

inserção do mercado agrário brasileiro, Florestan Fernandes (1979, p. 109), diz: “a economia 

agrária viu-se convertida em bomba de sucção, que transferia para outros setores da economia 

e da sociedade a maior parte das riquezas que conseguia gerar, sem nunca dispor de meios ou 

de condições de pleno aproveitamento de suas próprias potencialidades de desenvolvimento 

econômico”. Esse autor se refere à exploração da terra para a manutenção de uma classe 

urbana cada vez maior, que não lograva acumular riquezas através de suas atividades dentro 

de um contexto de exploração e dependência dos mercados desenvolvidos estrangeiros. Para 

tanto, o meio agrário foi a veia de onde sangrou o capital necessário a uma suposta 

autonomização da estrutura produtiva no Brasil a qual nunca teve vontade de responder e 

investir na terra tão vasta, tão fértil e dotada de um exército de reserva praticamente infinito 

(FERNANDES, op. cit.). 

Por isso que o autor arremata:  

 

considerando a abundância relativa de terras mais ou menos férteis, a 
facilidade de usos econômicos alternativos dos recursos naturais, a pressão 
de populações volumosas em busca de mera subsistência através do trabalho, 
e o padrão de articulação dos dois polos internos de uma economia 
capitalista dependente, é natural que o subdesenvolvimento restrinja o 
interesse dos agentes econômicos privilegiados e das elites econômicas por 
formas de produção agrária puramente capitalistas. Se procedessem de outro 
modo, estariam concorrendo para financiar a revolução da economia agrária 
(…) (FERNANDES, op. cit., p. 111). 
 

A exploração da terra dentro desse contexto é, forçosamente, a razão do enorme hiato 

que separa as populações rurais das urbanas, estas últimas de certa forma incluídas no 

sistema, capazes de organização para perpetuação das condições de classe, enquanto aquelas 

primeiras vivem no limbo do capitalismo: extorquidas da terra, da modernidade, vilipendiadas 

em seus direitos e incapazes de organizar-se com efetividade. A cidade acaba sendo o destino 
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de parte dos camponeses que desistem de trabalhar a terra para tentar lograr o sustento de 

outra forma, ainda que esta ofereça perspectivas tão ou mais duras quanto às do meio rural: 

desemprego, miséria, mendicância, violência. 

Como se não bastasse a estrutura perversa da acumulação do capital que exclui as 

classes proletárias do campo, a própria diferenciação entre as produções são desfavoráveis 

quando se comparam as categorias do operário urbano e rural. A produção  tradicional no 

meio rural é dependente de forças da natureza, demanda muito mais esforço corporal do 

trabalhador, está sujeito a intempéries, é tipicamente situado em locais isolados, o que 

estabelece limites à reprodução do capital. Por sua vez, o operário urbano necessita de menos 

horas de expediente para adquirir o produto de seu trabalho (os gêneros alimentícios por 

excelência), sendo que, para tal, teve muito menos esforço que o seu correlato rural (IANNI, 

1979). 

É por isso que Florestan Fernandes defende que a mudança de paradigma só se dará 

mediante um entortamento das condições sistêmicas, seja pela penosa via da absorção pelo 

capitalismo através do agravamento da crise, tudo dentro da ordem, seja pela via da adoção de 

medidas de cunho socialista que muito bem se amparam dentro de um contexto de democracia 

forte. 

 

Os demais setores que constituem a grande maioria das populações rurais 
(…) não possuem qualquer probabilidade de utilizar a ordem social 
competitiva para resguardarem seus interesses, lograrem situações de classe 
definidas e aumentarem as condições favoráveis de participação no mercado 
interno e na sociedade nacional. (…) Para tais setores, não existe nenhuma 
probabilidade nem de “justiça social” nem de “revolução social” dentro da 
ordem. O único caminho que se abre na direção da integração, é um caminho 
penoso, que passa pela crise da economia agrária, sua desagregação e lenta 
reorganização (FERNANDES, op. cit., p. 117). 

 

A reforma agrária deveria responder aos anseios de democratização da terra. Contudo, 

foi incapaz de alterar estruturalmente as relações de dependência. É como afirma Medina 

(1979, p. 194) em colocação exemplar a respeito da adoção de medidas paliativas e 

emergenciais quando se trabalha a política urbana e fundiária no Brasil:  

 

a falta de soluções para os problemas reais alertou-me para um fato da 
sociedade brasileira que, a meu ver, está situada no seu âmago, qual seja, o 
de que temos dois Brasis (…) 'dos que têm' e 'dos que não têm'. E este 
Brasil, 'dos que não têm', não é vigente, não é presente, não conta, não é 
reconhecido, é como se não existisse. 
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Bernardo Fernandes (2012), por sua vez, afirma que, se não se muda o modelo de 

desenvolvimento adotado pelo Brasil, continuarão a existir os conflitos territoriais entre a 

agroindústria e o campesinato. 

 Aliás, Manuel Diegues Júnior (1980, p. 174), afirma que a propriedade da terra 

no Brasil é reflexo de um processo histórico de preservação de interesses da classe dominante, 

e que até o presente momento não foi significativamente alterado justamente porque os 

interesses prioritários são aqueles dos grandes latifundiários: 

 

Nem o Império, nem a República ofereceram ao regime de propriedade da 
terra no Brasil qualquer modificação substancial; o Império criado com a 
colaboração dos grandes proprietários rurais sofreu com a influência destes 
em sua organização política, econômica e social. Consequentemente, nada se 
modificou que pudesse afetar os interesses dos grandes proprietários. Quanto 
à República, em parte, se deu o mesmo; os grandes senhores da terra e de 
escravos ajudaram a fundar a República, e orientaram, como era natural, sua 
organização. Nem mesmo o Código Civil, promulgado em 1917, alterou a 
estrutura da propriedade rural ou, pelo menos, as relações de trabalho no 
campo. 

 

O fato é que a base da agricultura fundada no grande latifúndio e na escravatura pouco 

se alterou desde o início da colonização do Brasil. Hoje, a problemática não se atine somente 

à propriedade da terra, mas também à questão de crédito, de preços e à assistência técnica 

necessária para potencializar uma produção capaz de superar as barreiras mercadológicas. 

Esse é o grande desafio da reforma agrária e um dos pontos cruciais para compreender a 

dicotomia na relação com a terra a partir da desconstrução da ética camponesa. 

Essas barreiras são trabalhadas pela reforma agrária brasileira, mas pelo menos até o 

momento, na experiência que foi possível observar, ela é incapaz de romper com o 

empobrecimento do camponês, como veremos adiante. 

 Tanto que a pergunta que direciona o presente trabalho, conduzido a partir de uma 

pesquisa de observação participante, é justamente o porquê de famílias de agricultores terem 

vendido as únicas terras que detinham e de onde retiravam parte de seu sustento em uma 

comunidade agrária do interior semiárido do Rio Grande do Norte. Vale ressaltar que esta 

mesma comunidade havia participado, há alguns poucos anos antes desse processo de venda, 

de um movimento de reforma agrária, ou seja, de luta pela terra, como se explicará a seguir. 

 

A pesquisa e seus participantes 

 

Morro dos Martins é hoje um grande povoado, o maior do município de São Miguel 

do Gostoso, que está localizado na microrregião do Litoral Nordeste do estado do Rio Grande 
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do Norte. A comunidade é um dos muitos panos de fundo onde os processos dinâmicos e 

conflituosos das relações aqui abordadas tomaram lugar. De acordo com o último Censo 

(IBGE, 2010), a localidade contava naquele ano com 337 habitantes. A comunidade vizinha, o 

assentamento Canto da Ilha II, com o qual está intrinsecamente conectada, tinha 199 

habitantes. A história de uma deriva da outra, posto que esta última nasceu da luta dos 

camponeses de Morro dos Martins pela reforma agrária, sendo os assentados em sua maioria 

provenientes da comunidade. A narrativa que conta a história dos distritos foi colhida e 

elaborada a partir de depoimentos de informantes durante uma pesquisa de observação 

participante realizada em dezembro de 2015. A Figura 1, a seguir, mostra a localização 

espacial das comunidades estudadas no mapa. 

 

Figura 1: Mapa de localização das comunidades estudadas 

 

Fonte: do autor, com dados do Google (2016) e RCA União dos Ventos (2010) 

 

No que se refere ao município em si, este está inserido completamente no bioma da 

Caatinga. O IDH de São Miguel do Gostoso foi de 0,591 em 2010, que é considerado “baixo”. 

A expectativa de vida ao nascer naquele ano no município era de 72,39 anos. Dos 8.670 

habitantes, 52,35% moravam na zona rural. Ademais, 40,3% da população acima de 25 anos 

era analfabeta ou tinham o nível fundamental incompleto, fator que se corresponde com o 

índice de 63,72% da população ser considerada “pobre” ou “extremamente pobre” (PNUD, 

2013). 

Segundo dados do Censo 2010, a comunidade de Canto da Ilha II contava com 52 

domicílios ocupados e Morro dos Martins, 91. Somados, são 143 residências ocupadas, das 
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quais 20 foram entrevistadas na ocasião desta pesquisa. A amostra representativa dos dados 

quantitativos resulta, então, numa razão de 14% do total de domicílios dos distritos. 

O universo dos entrevistados foi eleito de forma que todos os que participaram do 

processo de venda recente às empresas foram ouvidos. 

Os resultados do presente trabalho foram obtidos a partir da observação participante 

que aconteceu durante duas semanas de vivência. Tendo interação diária e constante com a 

comunidade, a metodologia utilizada foi a realização de entrevistas com os moradores do 

local, idealizado de acordo com o que propôs Cicourel (1969). Os contatos com os 

informantes-chave foram iniciados a partir de uma pesquisa piloto realizada algumas semanas 

antes da observação tomar forma e suas respostas orientaram o rumo da pesquisa e de como 

encontrar outros entrevistados relevantes para as perguntas que se pretendiam responder. As 

perguntas foram preestabelecidas em um questionário, entretanto, não havia ordem para a 

resposta, tendo em vista que eram conversas gravadas com o consentimento dos depoentes. 

Os relatos, números e respostas foram obtidos a partir do discurso dos entrevistados. 

 

A primeira luta pela terra 

 

A história da localidade tem início, como era de se esperar, na vinculação da entidade 

familiar à terra, mais especificamente na figura do trabalhador do campo que lança 

empreitada com a família em um terreno de posse ligado a um latifúndio improdutivo e 

virtualmente desocupado, ainda no fim do século XIX. Esse terreno de posse é o meio não só 

de produção (para subsistência), mas de vida e de perpetuação da família do posseiro, que 

foge ou do antigo patrão ou da seca mais severa em outras localidades. Eventualmente essa 

posse, quando contestada, se tornará o centro da violência no campo. 

O mais velho morador da comunidade tem 90 anos e seu nome é Seu Luís Estêvão. 

Nascido e criado em Morro dos Martins, Seu Luis é uma pessoa muito inteligente e 

espirituosa. Vive com sua esposa de 80 anos em uma casa no centro da comunidade, tendo 

assumido uma posição de patriarca de uma extensa família. Em Morro, as famílias são 

numerosas e em sua maioria são patrilocais, ou seja, os casamentos seguem a residência do 

pai do cônjuge. Seus pais também nasceram e se criaram na região como uma das primeiras 

famílias a habitar o local.  

As pessoas se casam cedo e trabalham na terra. São descendentes de agricultores e 

seus filhos também são agricultores em sua maioria. Conta a informante Dona Luzia que hoje 

tem 62 anos que se casou aos 14, enquanto seu marido tinha 20. Em sentido oposto à 

virilocalidade, quer dizer, à definição do local da residência pela família do marido, seu 



36 
 

esposo foi quem se mudou para a localidade da esposa, vinculando-se ao regime patriarcal da 

família dela. 

Seu Luís conta que o proprietário da terra à época das primeiras posses, ainda na época 

de seus pais, permitia a instalação de posseiros naquilo que era basicamente uma ampla área 

de mata nativa, dunas e lagoas. Contudo, o latifundiário não permitia que os posseiros 

colocassem telhas sobre suas casas. Só lhes era permitido cobrir a residência com palha de 

coqueiro, de maneira que a medida precarizava a residência ao mesmo tempo em que 

asseverava o domínio por força da eterna ameaça da intempérie natural ou vindicatória do 

fazendeiro. 

Segundo as informações coletadas do informante, Damião, agricultor e pescador, os 

sitiantes vinham das mais diversas partes, fosse de cidades vizinhas ou de localidades mais 

distantes, no semiárido.  

A julgar pelos dados coletados, a distribuição geográfica da origem das famílias é 

geralmente das comunidades agrárias vizinhas situadas ao sul, na região conhecida por Mato 

Grande, ou das comunidades pesqueiras vizinhas ao oeste, no litoral. Como a terra não era um 

“negócio”, as pessoas simplesmente abandonavam as posses anteriores e partiam em busca de 

um local mais promissor, talvez movidos por informações de melhores oportunidades. Se 

julgassem o pouso adequado em Morro dos Martins, ali se assentavam. 

A localidade oferecia uma terra boa para plantio, quando não assolada pela estiagem, 

ao mesmo tempo em que se encontra próxima ao mar propício à pesca. Daí o fato de atrair 

tanto agricultores quanto pescadores, constituindo essas duas categorias a maioria das 

ocupações em Morro hoje em dia. 

A produção para a subsistência da família era primordial e isso se encaixa na 

conceituação da relação do camponês com a terra que falamos anteriormente. Essa vinculação 

determinava a apropriação do espaço a qual é completamente diferente da que se tem na 

estrutura dominante capitalista. 

Ainda de acordo com dados colhidos em campo, a apropriação do espaço pelo 

camponês não inclui a mercantilização da terra, pois ela é o substrato que garante a 

reprodução e o sustento familiar. Da mesma forma é o trabalho, uma vez que este dificilmente 

é desenvolvido fora da própria organização familiar. A julgar pelo depoimento de um outro 

informante crucial, Josafá, presidente da associação do Assentamento Canto da Ilha (do qual 

contaremos a história em seguida) ainda hoje, se alguém da comunidade precisa de um pedaço 

de terra para a subsistência de sua família, dificilmente alguém recusará a cessão de parte de 

sua propriedade para fazê-lo. 
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Por exemplo o cara chega: eu não tenho onde plantar um milho verde, um 
feijão verdade, dá pra você me arranjar uma tirinha? Aí quase todo mundo 
do morro trabalha aqui. Na época da colheita, aí faz o seguinte. Aí na boa 
compreensão a pessoa vai e diz: se tu quiser milho, você vai lá no roçado, 
ou então uma pamonha, um cozinhado de feijão, mas renda mesmo, não. 
Aqui e acolá ainda aparecem alguns que dizem que não arrendam não, mas é 
o que menos acontece, normalmente é dado. 

 

Esse modus camponês é, como já dissemos, completamente diferente do modelo 

capitalista de exploração da propriedade encontrado em centros produtivos avançados. 

Essa modalidade de domínio da terra é asseverada pelo depoente Seu Jeová, pois 

quando questionado sobre se as pessoas geralmente possuem algum título da posse, retorquiu: 

 

… então a gente achava na comunidade que nunca ia precisar de documento, 
porque até então se marcava com o dedo: até ali é meu, ali é meu, termina 
ali... em alguns cantos não tinha nem cerca, era só mesmo você saber que ali 
era seu e ninguém ia mexer pela confiança dos anos que você era posseiro. 
Ainda existe hoje em dia esse modelo. 
  

E isso implica em diversos contrastes que irão desaguar na violência no campo a partir 

do embate entre essas duas visões. 

Ainda segundo os dados dos nossos informantes, a pacífica ocupação e posse da terra 

não utilizada pelo latifúndio foi revogada pelo fazendeiro em meados da década de 70. 

Contam que, durante uma transação de compra e venda, o vendedor deveria passar ao 

comprador os seus 320 hectares de terra, contudo, ao oficializarem o documento escriturário 

no Cartório, o fizeram adicionando um algarismo zero no número de hectares, passando a área 

do terreno ao total de 3200 ha. Esse inchaço proposital, supostamente auspiciado pelas 

instituições da época, teria aumentado as fronteiras da pequena fazenda para toda a área da 

região, englobando diversas comunidades que já haviam se instalado nas redondezas.  

Muito embora a veracidade dessa informação não tenha sido checada, e sequer os 

relatores puderam informar a data do ocorrido, o fato relevante é que o domínio dos novos 

proprietários da terra fez surgir uma tensão latente, que em seguida deu início a uma escalada 

no processo de violência no campo. 

Em meados da década de 1990, nos conta Josafá, que o proprietário da fazenda, 

temendo a iminente desapropriação pela Reforma Agrária, instaurou um regime de medo. 

Para tanto, contratou capangas para aterrorizar a população, impedindo novas construções e a 

chegada de novos moradores. Segundo o informante, os camponeses, todos moradores das 

comunidades localizadas dentro dos terrenos reivindicados, buscaram auxílio do Movimento 

dos Sem Terra e de diversos órgãos federais – como o INCRA, por exemplo – e estaduais para 

fortalecer politicamente sua demanda. 
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Importante destacar a atuação dos movimentos sociais no campo como um dos poucos 

instrumentos que vislumbram a revolução. Assim como Carlos Alberto Medina (op. cit.) 

afirmou em seu texto, o Congresso Nacional não é o espaço de representatividade para onde 

fluem questões como a democratização da terra, posto que a maioria dos representantes são 

latifundiários ou capitalistas urbanos que se beneficiam da exploração, direta ou 

indiretamente, do trabalhador do campo. Cristiane Passos (2008, p. 180) corrobora desse 

entendimento e finaliza: “Há que se dizer que, nessa tempestade, os movimentos sociais 

conseguem ser mais rápidos que os partidos políticos”. 

O Sr. Josafá continuou em seu discurso afirmando que eles estavam acuados até então 

porque os capangas andavam armados pelas comunidades fazendo ameaças e instigando-os a 

deixar as terras que por mais de século suas famílias ocupavam. 

Foi a partir da organização entre eles, nascida da necessidade de enfrentamento do 

perigo comum, e do apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que 

conseguiram atrair a atenção do poder público para a questão, tendo no ano de 1996 sido 

conquistada a desapropriação de boa parte do terreno da fazenda para a criação do 

Assentamento Canto da Ilha. Nesse processo, 89 famílias foram contempladas com lotes, 

sendo que a maioria deles era de moradores antigos de Morro dos Martins. Como já foi dito 

anteriormente, o assentamento está localizado em área vizinha à comunidade e com ela 

interage de maneira simbiótica. 

Divididas as famílias em duas agrovilas, os assentados detêm hoje uma condição de 

privilégio frente aos demais moradores da comunidade. O INCRA lhes forneceu além da terra, 

uma residência e serviços básicos como energia elétrica, água encanada. Ademais, possuem 

acesso a programas governamentais de financiamento rural. A despeito das críticas ao projeto 

de reforma agrária, a situação destes é infinitamente superior à dos demais. 

Aos “que não têm”, para usar o jargão de Medina, por sua vez, pouco resta de 

oportunidades no local. A escassez de recursos naturais e a pouca quantidade de terra 

disponível é um fator de expulsão das famílias da comunidade. Uma dinâmica que se repete 

desde a ocupação originária da localidade. Segundo o presidente da associação, contudo, viver 

da terra não é tarefa fácil. 

Conta o nosso informante Seu Luís que Morro dos Martins poderia ser hoje um 

município grande e independente caso as proles das primeiras famílias que ocuparam a terra 

não a tivessem abandonado em busca de sobrevivência em outras paragens. Ele mesmo, 

durante sua vida, trabalhou nas mais diversas funções como forma de complementar a renda 

necessária para o sustento de sua família. Foi soldado do exército e vendedor de labirinto 

(uma renda artesanal produzida até hoje pelas mulheres de Morro), ainda que nunca tenha 
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deixado de vez o ofício da agricultura, exceto quando aquartelado por um breve período no 

exército em Natal. 

Esse relato conjunto construído a partir dos discursos interconectados de diversos 

informantes denota bem a conjuntura socioespacial apresentada no início do texto. Primeiro 

identificamos o abismo entre as categorias urbana e rural. Depois a divisão do trabalho onde a 

agricultura de subsistência é amparada no módulo familiar, a qual por sua vez é o cerne da 

relação com a terra. Esta não teria a priori valor de troca, pois que seu valor de uso é essencial 

para a reprodução da estrutura social vigente. As medidas insuficientes de democratização ao 

acesso à terra, além de não solucionarem o problema de forma quantitativa, posto que a 

população rural é em muito superior aos detentores da terra, não foram capazes de dotar os 

assentados de elementos estruturantes para superar as barreiras da exploração do capital 

urbano. 

 

A luta pela terra em um segundo momento 

 

O segundo momento crítico se inicia com a chegada das empresas de energia eólica, 

que começaram a se instalar na região no fim dos anos 2000. 

Ao descobrirem o potencial eólico do local, as empresas provocaram, por 

consequência, uma quebra na unidade local. As terras adquiriram valor instantaneamente, mas 

de uma maneira particular. 

A perspectiva de um trabalho assalariado, prometido pelas empresas que ali se 

instalariam, bem como a possibilidade de que as terras fossem adquiridas para a instalação da 

torres eólicas, provocaram uma nova tensão na dinâmica da vida camponesa, desta vez ainda 

mais acentuada que aquela provocada estruturalmente pelas amarras da exploração do 

trabalho. Essa análise é corroborada por Stavenhagen (op. cit.), ao afirmar que o processo de 

implantação do trabalho assalariado demandou na substituição das famílias, clãs, linhagens e 

unidades como as unidades econômicas primordiais, tornando-se o valor monetário e 

quantificável do labor uma parte integrante da vida do camponês 

Aqui o autor se relaciona mais especificamente ao trabalho, mas em seguida, ele 

expande sua concepção à mercantilização da terra. Senão vejamos: 

 

talvez a transformação mais importante nas relações sociais e econômicas 
que tem ocorrido nas sociedades agrárias seja a introdução e extensão da 
propriedade privada à terra. (…) Em parte alguma a terra era considerada 
uma mercadoria. Os indivíduos eram depositários da terra, mas a sua posse 
real era prerrogativa da linhagem, da comunidade, da tribo, do rei, dos 
ancestrais. (STAVENHAGEN, op. cit., p. 33). 
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Processo semelhante é descrito por Milton Santos (op. cit.), que afirma ser o território 

usado, em um primeiro momento, no que se refere às suas condições materiais, que estas 

seriam impositivas sobre o resto da vida na comunidade. O valor de cada pedaço de chão seria 

atribuído pelo seu uso, e não por seu valor de troca. Quando o dinheiro se instala como 

frequência e condição, tornando-se instrumental à regulação da vida, as coisas passam a ter 

cada vez mais valor de troca que de uso. Daí nasce a oposição que tem seu valor heurístico: a 

terra, antes elemento orgânico junto à família, a natureza e o trabalho para a reprodução do 

modelo inaugural de comunidade campesina, agora irrefutavelmente implicado à dinâmica do 

dinheiro, desconectando todo o esquema. 

E assim arremata Ferdinand Tonnies (1973, p. 101), ao exprimir as causas das 

desigualdades no interior da comunidade, que “quanto menos os homens ficarem em contato 

uns com os outros, associados à mesma comunidade, mais eles se comportarão uns com 

relação aos outros como sujeitos livres dependentes de sua vontade e poder próprios”. Assim, 

o dinheiro e a propriedade privada, como expressão de um novo modelo cultural, implicam na 

desagregação do modelo anterior comunitário. 

O que se vê é que a ‘mercantilização’ em si não é movimento recente, vez que a 

comunidade está integrada ao mercado comercial desde há muito tempo. Isso pode ser 

deduzido a partir das entrevistas realizadas em que os moradores mencionam o surgimento de 

estabelecimentos comerciais e algumas poucas relações financeiras desde muito antes do 

processo ora debatido ter tomado forma. 

Entretanto, um mecanismo diferente de valorização teve lugar, pois feito de forma 

incisiva e amparada em supostas ilegalidades apontadas por alguns informantes. 

O fato de um hectare em Morro 'custar' um valor não significa que alguém estivesse 

realmente interessado em comprá-lo. Essa pelo menos foi a constatação do informante Josafá. 

A dificuldade de acesso e a carência generalizada de serviços públicos essenciais são 

características que retardam a integração daquela economia à modernidade. E, se são isolados 

e carentes, não representados por nenhuma instância política organizada, a tendência é que 

não restem alternativas de futuro positivo e engrandecedor para aqueles indivíduos, sequer a 

longuíssimo prazo.  

Daí insurge o questionamento chave da dicotomia que se apresenta no presente 

trabalho: o que motivou a venda indiscriminada das terras se há pouco menos de 20 anos os 

mesmos moradores se organizaram para enfrentar um perigo armado que lhes ameaçava tirar 

a terra? Houve, em efetivo, a quebra completa da ética camponesa? 
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A hipótese para a diferença de comportamento não pode ser explicada por um único 

fator. Em primeiro lugar, a incapacidade dos órgãos governamentais e até mesmo da 

sociedade civil organizada de intervir no processo, empoderando os sitiantes e capacitando-os 

a exigir pelo menos valores mais expressivos por suas terras. 

O discurso comum dos informantes, provavelmente influenciados pelo método 

incisivo de abordagem da empresa, é que as terras não eram deles, pois não detinham título de 

propriedade. O instituto do usucapião sequer era conhecido, facilitando a tarefa do empresário 

em obter legitimamente e com consentimento a área desejada para a instalação de seu 

empreendimento.  

À pergunta feita aos entrevistados: “algum ente político (prefeitura, de preferência) 

acompanhou o processo, especialmente sobre a possibilidade de usucapião?”, a resposta foi 

praticamente unânime: “não”. Apenas dois deles afirmaram conhecer o instituto da prescrição 

aquisitiva da terra, mas ao mesmo tempo não tinham interesse em um longo embate judicial, 

pontuando ainda que o advogado era caro. É o que se deduz ainda do discurso de Dona Luzia: 

“Porque aqui nós não temos terra, nós temos as benfeitorias! Ninguém tem terra aqui não. 

Tem benfeitoria”. 

Em segundo lugar está a imagem da agricultura como único meio de sustento se 

aquebrantando em virtude da própria aglomeração protourbana que se estabelece com o 

crescimento populacional.  

Os empregos nos pequenos comércios, os funcionários públicos que trabalham na 

comunidade (principalmente na saúde e na educação) e as aposentadorias rurais, aliados à 

influência da mídia que dissemina os valores do consumismo, criaram nos vizinhos uma 

perspectiva de crescimento pessoal desapegado do trabalho agrário. 

Stavenhagen coloca bem a questão da influência do trabalho assalariado na dinâmica 

camponesa ao afirmar que: 

 

Isto apresenta várias consequências para a família e a comunidade: o 
processo tende a quebrar linhagens orgânicas; tem contribuído para o 
desaparecimento de várias formas de trabalho cooperativo; para a maior 
independência das mulheres (especialmente quando os homens da família 
são obrigados a migrar); para uma maior mobilidade da população rural e, 
em alguns casos, para sua maior concentração (STAVENHAGEN, op. cit. p. 
31). 
 

Como já vimos, o centro da ética campesina se deslocou da relação família-terra-

trabalho (e natureza) para uma nova divisão do trabalho onde o assalariado se torna 

independente das intempéries naturais, das imprevisões das colheitas, das dificuldades da 

estiagem. É importante salientar que neste novo paradigma, o trabalhador assalariado se 
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vincula a outras amarras igualmente severas e, pior, não consegue encontrar trabalho quando 

quer. 

A agricultura familiar de subsistência trabalha na perspectiva do tempo da colheita dos 

produtos, a qual pode durar meses ou até mesmo nunca vir, especialmente em locais onde a 

seca é uma constante, como o semiárido potiguar. Os fatores naturais, os quais só 

marginalmente podem ser controlados com a mecanização, tornam-se imperantes. O ritmo da 

produção de subsistência não é suficiente para acompanhar as necessidades básicas (e 

construídas) da família. Hoje, com os programas de transferência de renda governamentais, a 

seca deixou de produzir a miséria, mas nem de longe extinguiu a pobreza. 

O fato é que a dependência de fatores naturais se choca diretamente com a relativa 

'bonança' dos assalariados, dos comerciantes e aposentados, tanto que de acordo com o 

discurso implícito dos informantes, as pessoas entendem como 'bem de vida' as famílias onde 

pelo menos uma pessoa recebe mensalmente um salário mínimo. A impressão obtida dos 

sujeitos é que o desejo do jovem é ser empregado com um salário mínimo e o do adulto ser 

aposentado. Assim, o aporte de uma renda fixa conseguiria dar novo ritmo à satisfação da 

aquisição de bens materiais, passando a ideia de que estariam livres da incerteza da produção. 

É como afirma nosso informante Josafá quando questionado sobre o porquê da venda 

ou arrendamento da terra para as empresas eólicas. Apesar de ser contra a forma que ocorreu 

na comunidade dele, diz que: 

 

Mas hoje se dissesse: assentamentos, geral, vai ter direito a implantar parque 
eólico, todo mundo queria (...) Onde pega a torre a pessoa tem direito a uma 
cota de mil reais por mês, aí quem não queria? Se a pessoa passa o ano 
todinho plantando e não colhe mil reais? Porque o agricultor vai ter no 
mínimo um salário por mês. E é o que a maioria sonha. Porque o cara sabe 
que não faz isso por mês. Tendo certeza que durante o ano ele vai ter 10 mil 
e poucos reais? Claro que ele vai. Na hora que fizerem isso aí, na hora que 
chamarem pras audiências públicas, vai ver, 99% vai querer. 

 

Ou seja, a situação de penúria em que vivem os agricultores, enfrentando secas, 

intempéries, lidando com as variações do meio ambiente e sendo delas dependente, choca-se 

com a ‘tranquilidade’ proporcionada pela substituição por uma renda fixa, por um ‘salário’. 

Por isso, mesmo sendo a terra o bem mais precioso para o agricultor, a insidiosa presença do 

capital é indubitavelmente e justificadamente impossível de se negar. 

Assim foi que Josafá astutamente respondeu à questão aflitiva da diferença de 

comportamento. Por que duas atitudes tomadas em situações parecidas levaram a decisões 

antagônicas? Assim respondeu: 
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Você emprega hoje em dia renda, pessoal, aí quando vai colher não faz R$ 
200,00! Veja bem, você gasta R$ 1000,00. Aí quando começa a colheita você 
colhe, o básico de uma colheita normal de inverno normal, você faz 50 sacas 
de milho. Aí quando você vai vender na época da colheita só pagam R$ 
30,00 ou menos (...) De R$ 1350 só ficou R$ 1200. Já tinha gastado R$ 1000 
antes, ficou R$ 200,00! Aí você trabalhou março, abril, maio, junho, julho e 
agosto, praticamente 6 meses, por 200 contos. 

 

Esse discurso ilustra toda a problemática aqui averiguada. Os indivíduos estão ligados 

ao mercado consumidor, mas o seu vínculo com o mercado de trabalho e com o mercado 

produtor de alimentos é extremamente frágil. Imagine uma família que lucra R$ 200,00 com a 

produção de meses de trabalho árduo, sendo tentada por ofertas que chegavam a R$ 60.000,00 

pela terra.  

 Essa dinâmica é ilustrada em outras perguntas feitas aos entrevistados. À pergunta 

feita àqueles que venderam bens: “o que motivou a venda da sua terra?”, o conjunto de 

respostas diferiu. Enquanto o informante Seu Luís afirmou que vendeu sua terra pois tinha 

outras disponíveis e o dinheiro usaria para alguma melhoria, outros alegaram que todos os 

outros posseiros tinham vendido e, por isso, venderam também. Esta última foi a resposta 

dada por cinco dos 14 entrevistados. 

A uma terceira pergunta: “o que fez com o dinheiro recebido?”, nove dos entrevistados 

afirmaram que repartiram uma parte entre o núcleo familiar próximo e o restante foi aplicado 

em um automóvel (moto ou carro). 

Por fim, à questão: “você se sentiu satisfeito com o valor da venda?”, metade (sete dos 

14 entrevistados) afirmou que não, que se sentiram injustiçados pelos representantes das 

empresas. 

Essas perguntas eram normalmente incômodas, uma vez que os entrevistados só 

depois das transações perceberam que estavam se desfazendo de seus meios de produção e 

agora, tendo findo o dinheiro que receberam e aplicaram em bens de rápida deterioração ou 

que não são ligados à cadeia produtiva, estavam à mercê exclusivamente dos programas de 

assistência social como o Bolsa Família. 

Quanto ao valor obtido pela venda, não há uma média específica, uma vez que cada 

propriedade foi avaliada de acordo com seu tamanho, suas benfeitorias e principalmente se 

eram servíveis à implantação de alguma torre. 

O processo descrito neste trabalho tem profunda relação com a citada exploração do 

meio rural identificada na literatura, desta vez asseverada pelo acréscimo de um novo 

ingrediente: a geração de energia elétrica. Os efeitos da política de incentivo à implantação de 

uma nova matriz energética se mostraram teoricamente incapazes de garantir os direitos das 

populações tradicionais. 
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A desconstrução do modo de viver camponês em face de uma transmudação do valor 

dado à terra é, de acordo com os resultados da pesquisa, fruto de um intenso e profundo 

descontentamento do trabalhador rural, incapaz de suprir as suas necessidades básicas e 

mínimas de consumo. A estagnação econômica representada pelo elevadíssimo número de 

famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza na comunidade bem demonstram o 

panorama com o qual a empresa eólica teve de lidar: uma população carente e desassistida de 

instituições. 

E assim é que, trazendo de volta a questão discutida anteriormente e com ela se 

coadunando, a 'quebra' da ética camponesa tem também relação com o assédio do 

consumismo. Diferentemente das oportunidades, os desejos das vitrines foram capazes de 

penetrar virtualmente em qualquer território. A impossibilidade de acesso a esses bens pelos 

próprios meios de produção, pois que presos a um mercado perverso, exclusivo e excludente, 

gera uma situação de inafastável e impossível mudança social. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este é um trabalho que segue em desenvolvimento. As informações aqui apresentadas 

são fruto da análise de uma extensa coletânea de informações primárias fornecidas por 

dezenas de entrevistados. 

As dicotomias apresentadas foram entendidas sob uma perspectiva de transição de um 

modelo por outro. Como são estruturais as deficiências do processo de acumulação no meio 

rural para aqueles “que não têm”, para usar o termo do autor citado no texto, as mudanças 

recentemente ocorridas não foram capazes de representar qualquer avanço concreto. Os 

excluídos continuam excluídos e, agora, sem a terra, passam a depender quase que 

exclusivamente de auxílios governamentais. 

Não se trata de um problema puramente social, senão de um desequilíbrio que implica 

na descaracterização da ideia da sustentabilidade, tão largamente utilizada como discurso dos 

atores aqui debatidos. O que se vê é uma situação onde empresas de energia eólica, tida como 

a matriz energética limpa e sustentável, replicam as desigualdades, priorizando 

exclusivamente os interesses do capital. Ao mesmo passo, os órgãos responsáveis pelo poder 

de polícia ambiental aparentemente encontram-se inertes face à flagrante situação de injustiça 

socioambiental. 

À espera de mudanças estruturais, o padrão continua vigente. O modelo de 

desenvolvimento adotado pelos detentores do poder para o homem do campo continua a vê-lo 

ou como empresário, não proletário, e completamente inserido no modo de vida e de 
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acumulação do capital urbano, ou como miserável, para o qual não se têm resoluções a não 

ser paliativas e ancoradas na manutenção dos interesses exploratórios. 
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Resumo 
Inserido na Política Nacional de Meio Ambiente como elemento garantidor dos direitos 
difusos, o instrumento do licenciamento ambiental está previsto em diversas normas de forma 
esparsa, sendo a audiência pública uma das condições obrigatórias em certos casos. 
Considerando que a participação popular é sustentáculo da democracia, o propósito do 
presente trabalho é analisar, a partir dos discursos de moradores da comunidade de Morro dos 
Martins, município de São Miguel do Gostoso-RN, se o processo de licenciamento de um 
empreendimento de energia eólica realizado no ano de 2010 pelo órgão ambiental estadual 
levou em consideração a opinião da população. Como parâmetro foi utilizado a escala de 
participação de Arnstein (1969), chegando-se à conclusão de que as audiências públicas se 
tratam de formalidades apenas simbólicas, tendo em vista que não se propõem a distribuir o 
poder de decisão àquele diretamente afetado pelo processo. 
 
Palavras-chave: licenciamento ambiental, audiência pública, participação popular 
 
Abstract 
Included in the Environmental National Policy as guarantor element of diffuse rights, the 
environmental licensing tool is sparsely disposed in several standards. The public hearing as a 
part of this process is mandatory in certain cases. Considering that popular participation is 
bulwark of democracy, the purpose of this paper is to analyze from the speeches of residents 
of Morro of Martins community, São Miguel do Gostoso, RN, the licensing process for an 
windpower project carried out in 2010 by the state environmental agency and how it took into 
account the opinion of the population. It was used the Arnstein participation scale (1969) as a 
parameter. The conclusion is that public hearings are treated only as symbolic formalities, 
given that it is not intended to distribute the power of decision to those directly affected by the 
process. 
 
Keywords: licensing, public hearing, participation 
 
INTRODUÇÃO 
  
 O licenciamento ambiental é um processo administrativo amplo e complexo, 
destinado a avaliar as condições pelas quais o meio será impactado pelo uso dos recursos 
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naturais, que seja capaz efetiva ou potencialmente de poluir ou, sob qualquer forma, de causar 
a degradação ambiental por determinada atividade5. 
 Trata-se de um dos elementos mais importantes na proteção e garantia dos direitos 
difusos, cuja essência é verdadeiramente matéria de interesse público. Trata-se de instrumento 
integrante e inseparável da concepção de sustentabilidade, implicitamente previsto na redação 
do art. 225 da Constituição Federal, que a seguir se transcreve: 
 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 
futuras gerações.  
(...) 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; 
… 

 
Muito embora seja um instrumento de caráter preventivo destinado à execução dos 

objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), notadamente o de 
compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade 
ambiental e do equilíbrio ecológico, não existe uma lei federal de aplicação nacional para a 
matéria. A matéria que regula o licenciamento está prevista em linhas gerais na Lei 
Complementar nº 140/2011 e por muitos outros decretos e regulamentos, bem como pelas 
legislações locais, tratando o tema de forma direcionada a cada atividade sendo, logo, 
dispersa.  

Assim é que afirmam Suely Araújo et al.6 que é um equívoco tratar de assuntos 
específicos a determinados tipos de empreendimentos por atos normativos direcionados, sem 
haver uma lei geral que dê sustentação ao licenciamento ambiental no país. Finalizam 
observando, ainda, que essa dispersão do assunto por inúmeras normas de conteúdo infralegal 
contribui para a insegurança jurídica e tende a inibir a participação da sociedade. 

Não são estes os únicos entraves. José Jeronymo et al.7 citam como dificuldades do 
licenciamento a reduzida disponibilidade de técnicos e a insuficiente infraestrutura dos órgãos 
ambientais na análise dos processos.  

Dentro do procedimento denominado Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), o 
qual se trata de uma das fases do licenciamento, o órgão ambiental é subsidiado com as 
informações provenientes dos estudos de impacto ambiental elaborados pelo empreendedor e, 
a partir da análise técnica e com a necessária participação social, resultando em um parecer 
que recomenda a concessão ou não da licença e suas condicionantes. 

Contudo, essa participação da comunidade afetada é apenas consultiva e suas 
opiniões e questões poderão ou não ser levadas em consideração no processo de tomada de 
decisão. Ou seja, através da audiência pública, um dos instrumentos da AIA, não existe 
garantia de que os problemas apontados pela comunidade sejam considerados quanto à 
concessão ou não da licença pelo órgão ambiental8. 

                                                           
5 Diana Meirelles da Motta e Bolívar Peggo (orgs.). Licenciamento ambiental para o desenvolvimento urbano: 
avaliação de instrumentos e procedimentos. Rio de Janeiro: Ipea, 2013. 
6 Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo, Paulo Cesar Vaz Guimarães e Silvia Fazzolari Corrêa. Licenciamento 
Ambiental: base normativa e perspectivas. In: Diana Meirelles da Motta e Bolívar Pêgo (orgs.). Licenciamento 
ambiental para o desenvolvimento urbano: avaliação de instrumentos e procedimentos. Rio de Janeiro: Ipea, 
2013. Pp. 59-86 
7 Alexandre Cosme José Jeronymo, Célio Bermann e Sinclair Mallet Guy Guerra. Considerações sobre a 
desconstrução do licenciamento ambiental brasileiro. In Raega - O Espaço Geográfico em Análise, [S.l.], v. 26, 
dez. 2012. Pp. 182-204 
8 Francisca Neta Andrade Assunção, Maria Augusta Almeida Bursztyn e Teresa Lúcia Muricy de Abreu. 
Participação social na avaliação de impacto ambiental: lições da experiência da Bahia. In Confins En ligne, n. 
10, 2010. 
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A repartição de responsabilidades e poder configura-se como elemento crucial para a 
efetividade de qualquer política em meio ambiente, pois quando definidas de cima para baixo 
são incapazes de gerar confiança suficiente para a cooperação entre os cidadãos e empresas9 
(VEIGA, 2015). 

Diante disso, a perspectiva do presente trabalho é fornecer um diagnóstico acerca dos 
instrumentos de participação popular no licenciamento ambiental tais como são designados 
pelas normas do direito brasileiro, aferindo se o modelo existente e sua aplicação neste 
especifico caso prático pode ser considerado como elemento de satisfação das garantias 
democráticas. Toma-se como exemplo a percepção dos moradores diretamente afetados por 
um empreendimento de energia eólica instalado na comunidade de Morro dos Martins, 
município de São Miguel do Gostoso, no litoral do Rio Grande do Norte. 
 
1. A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E A DEMOCRACIA 

 
A participação é um mecanismo em ascensão. Seja através do apelo dos movimentos 

sociais que a vinculam ao exercício real da democracia, seja pela mídia, a participação 
encontra no espaço público um terreno fértil para debates acalorados, tendo em vista que 
virtualmente é do interesse de todos os indivíduos. 

E o fato é que ela vem sendo implementada paulatinamente nas instâncias de 
representação locais dentro de um ideal de democracia. Mas, é o aumento da participação o 
remédio para a democracia?  

De acordo com Barber10, a democracia fraca seria aquela ‘liberal’, cujos valores são 
providenciais, sendo exclusivamente meios para fins privados e individualistas. Esse modelo 
precário que perdurou em diversos países impede, segundo o autor, que sobressaia qualquer 
teoria firme de cidadania, participação, bens públicos ou virtude cívica. Assim, o interesse 
comum não emerge, ou quando o faz, aparece de forma travestida. Por sua vez, a democracia 
forte toma proveito da concepção de que uma comunidade de cidadãos que se autogovernam e 
que são unidos menos por interesses mútuos que pela educação cívica e mais pela de virtude 
de suas atitudes cívicas responsáveis pelos propósitos comuns, ações mútuas, através das 
instâncias de participação do que pelo altruísmo ou natureza boa. 

De acordo com a teoria de Schumpeter, a democracia é, em verdade, um método 
político, e não um fim. Ou seja, é um arranjo de instituições e vozes dentro do espaço público 
de representações cujo sentido é tão somente a tomada de decisões. Não é a decisão em si, 
mas o caminho até ela. Ou seja, democracia não tem apenas significado no seu aspecto 
político, ela também é representada por suas nuances sociais e econômicas11. 

A participação é, pois, chave da democracia. O sistema político que nega a 
capilarização da tomada de decisões, ainda que na instância máxima representativa do 
sufrágio eleitoral, é o sistema totalitário. Nesse modelo, as decisões nunca terão legitimidade 
e suporte mínimos, pois que emitidas dentro de um contexto empírico de poder ab-rogado; ou 
quando envolve participação, esta é obtida através da coerção ou coação das massas. 

Como se vê, o que separa o método democrático do método autoritário é nada mais 
que o aspecto da voluntariedade do indivíduo. Por mais que o sistema político dependa da 
manifestação coletiva, o indivíduo é ainda o centro de emissão de poder. A competição pelo 
voto, elemento fático da representatividade e da participação é o jogo que o sistema político 
democrático encontrou para adequar a liberdade à democracia12. 
                                                           
9 José Eli da Veiga. O âmago da sustentabilidade. In Revista Estudos Avançados 28, (82), 2014. Pp. 7-23. 
10Benjamin R. Barber. Strong Democracy: participatory politics for a new age. 20 ed. Los Angeles, California: 
University of California Press, 2003. 
11 Marta Rios Alves Nunes da Costa. Democracy and democracies: between theory and facts (Democracia e 
democracias: entre teoria e fatos) Conjectura: Filos. Educ., Caxias do Sul, v. 18, n. 2, p. 135-146, maio/ago. 
2013, pp. 135-146 
12 Carole Pateman. Participação e Teoria Democrática (1970). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
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Hannah Arendt também trabalha esse aspecto. Para a autora, existe um espaço 
público onde a liberdade de agir e pensar é fundamental para a formação do indivíduo, para a 
criação de sua história, ou seja, o seu viver: 

De todas as liberdades específicas que podem ocorrer quando ouvimos a palavra 
“liberdade”, a de movimento é historicamente a mais antiga e também a mais elementar. 
Sermos capazes de partir para onde quisermos é o sinal prototípico de sermos livres, assim 
como a limitação da liberdade de movimento, desde tempos imemoriais, tem sido a pré-
condição da escravização. A liberdade de movimento é também condição indispensável para a 
ação, e é na ação que os homens primeiramente experimentam a liberdade no mundo. Quando 
os homens são privados do espaço público – que é constituído pela ação conjunta e a seguir se 
preenche de acordo consigo mesmo, com os acontecimentos e estórias que se desenvolvem 
em história -, recolhem-se para sua liberdade de pensamento13. 

E esse espaço público é expressão da liberdade. Liberdade de pensar e, 
principalmente, de agir, pois é pela ação que o homem materializa sua presença no mundo. 
Privá-lo da ação ou coagi-lo significa eliminar o elemento de voluntariedade que caracteriza a 
livre expressão do ser. Assim, um método político que despreze a participação é um método 
autoritário, oposto à democracia. 

Pateman14, afirma, contudo, que “Na teoria de democracia de Schumpeter, a 
participação não tem um papel especial ou central. Tudo que se pode dizer é que um número 
suficiente de cidadãos participa para manter a máquina eleitoral – os arranjos institucionais – 
funcionando de modo satisfatório”. 

Ou seja, de acordo com esta visão, a participação deve ser limitada justamente para 
que o método funcione, pois o sistema político trata-se de uma mimetização da vida real. 
Empiricamente, as pessoas estão inclinadas a se interessar por aquilo que diz respeito ao seu 
convívio; ninguém se interessa por alguma coisa se ela não fizer parte das aspirações e 
inclinações inseridas dentro do espaço público daquela pessoa. E a participação política 
adquire essa característica quando se vê no espectro das tomadas de decisões que a maioria é 
apática ou participa de maneira limitada. Em suma, a participação limitada e a apatia teriam 
uma função positiva no conjunto do sistema ao amortecer o choque das discordâncias, dos 
ajustes e das mudanças15. 

Contudo, ainda que não exercida por todos ao mesmo tempo e com a mesma 
intensidade, o objetivo da participação é o de possibilitar o contato mais direto e cotidiano 
entre os cidadãos e as instituições públicas, para possibilitar que estas considerem os 
interesses e concepções político-sociais daqueles no processo decisório. Assim, ela envolve 
uma conduta ativa dos cidadãos nas decisões e ações públicas, na vida da comunidade e nos 
assuntos de interesse das coletividades de que sejam integrantes16. 

Além de ser um direito difuso, a proteção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é também um dever imposto ao Poder Público e à coletividade, como bem se 
depreende da leitura do art. 225 da Constituição Federal. Essa imposição se reflete como 
norma programática, impelindo aos entes estatais que as garantias à proteção sejam amplas e 
participativas, tendo em vista a própria natureza transindividual e indivisível do conceito. 

Daí o porquê de se inferir que a participação popular é um instrumento 
imprescindível para a garantia da satisfação desse direito. Os processos decisórios concebidos 
de forma capilarizada são mais que necessários para a satisfação do propósito investido no 
texto constitucional, sendo a ampla participação popular verdadeira e essencial expressão da 
liberdade. 

                                                           
13 Hannah Arendt. Homens em Tempos Sombrios. São Paulo: Cia. de Bolso, 2008. 
14 Carole Pateman. Op. cit. p. 10. 
15 Ibid. 
16 Jássio Pereira de Medeiros e Djalma Freire Borges. Participação cidadã no planejamento das ações da Emater-
RN. RAP Rio de Janeiro, v. 41, n.1, jan./fev.2007. p. 63-81.
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2. A PARTICIPAÇÃO POPULAR NOS INSTRUMENTOS DE TUTELA AMBIENTAL 
NO DIREITO BRASILEIRO 

 
Na legislação pátria, atualmente, há diversos instrumentos de tutela ambiental que 

englobam a participação popular. 
No âmbito do procedimento legislativo de elaboração de leis, há a iniciativa popular 

prevista no art. 61, caput e § 2º, a qual dita que a população, preenchidos os requisitos de 
representatividade, pode propor diretamente um projeto de lei à Câmara dos Deputados. Há 
também a realização de referendos sobre leis, de acordo com o art. 14, inc. II da CF, o qual 
pode versar sobre meio ambiente. Há, ainda nessa esfera normativa, a atuação de 
representantes da sociedade civil em órgãos colegiados dotados de poderes normativos, como 
por exemplo o CONAMA, cuja composição admite pelo menos 30 representantes da 
sociedade civil. 

A sociedade pode também atuar diretamente na defesa do meio ambiente 
participando da discussão de estudos de impacto ambiental em audiências públicas, conforme 
previsto nas resoluções CONAMA as quais serão oportunamente citadas. 

 E, por fim, a participação popular direta na proteção do meio ambiente pode se 
dar por intermédio do Poder Judiciário, com a utilização de instrumentos processuais que 
permitem a obtenção da prestação jurisdicional na área ambiental, como exemplo a ação civil 
pública ambiental, prevista pela Lei nº 7.347/8517. 

 No processo de licenciamento ambiental realizado administrativamente pelos 
órgãos ambientais, a audiência pública é o canal de contato entre o indivíduo direta ou 
indiretamente afetado pela atividade licenciada e o interessado no uso dos recursos naturais, 
sendo também o único instrumento previsto pela legislação pátria para acomodar a 
participação popular dentro do processo de licenciamento de atividades que impactam o meio 
ambiente. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto18 define audiência pública como processo 
administrativo criado por lei, a qual lhe preceitua forma e eficácia vinculatória, visando ao 
aperfeiçoamento da legitimidade das decisões da Administração Pública. Continua afirmando 
que a participação popular, nesse procedimento, tem o condão de expor tendências, 
preferências e opções que possam conduzir o Poder Público a decisões de maior aceitação 
consensual.  

Paulo de Bessa Antunes19 afirma que a teleologia do mecanismo das audiências 
públicas de licenciamento ambiental seria a de garantir o cumprimento dos princípios 
democráticos de participação popular e de cidadania, ambos contidos no espectro de 
princípios que informam o Direito Ambiental. 

A audiência pública dentro do processo de licenciamento ambiental foi inicialmente 
prevista no art. 11, §2º da Resolução 001/86 CONAMA. Afirma que, sempre que o órgão 
julgar necessário, uma audiência deveria ser feita para informar e debater o Relatório de 
Impacto Ambiental - RIMA. Em seguida, a Resolução CONAMA 09/87 disciplinou a 
audiência pública de forma mais detalhada, de forma que se clarificou sua finalidade e demais 
características. Mais tarde, o instrumento foi tratado novamente no Art. 10, V, da Resolução 
237/1997 CONAMA, estabelecendo-a como etapa do procedimento de licenciamento 
ambiental. 

                                                           
17 Charlei Gomes de Souza Miranda. A participação popular como instrumento de legitimidade do procedimento 
de licenciamento ambiental. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 115, ago 2013.  
18 Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Audiências Públicas. Revista de Direito Administrativo: Rio de Janeiro, v. 
210, out./dez. 1997. Pp. 11-23. 
19 Paulo de Bessa Antunes. Direito Ambiental. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002.
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De acordo com a Resolução CONAMA 09/1987, a audiência é uma exposição e 
debate do projeto e dos estudos ambientais para os interessados, orientada e organizada pelo 
órgão ambiental responsável pelo licenciamento. Tem suas bases fundadas no princípio 
constitucional da publicidade, encartado no art. 37 da Carta Magna, vez que torna 
transparentes os atos da Administração Pública, possibilitando que estes sejam discutidos com 
toda a sociedade acerca dos impactos positivos e negativos da atividade licenciada. Tanto a 
participação na audiência quanto os resultados desta são de interesse público, logo, 
disponíveis a qualquer interessado. 

Diz o art. 2º da referida Resolução que: “Sempre que julgar necessário, ou quando 
for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais 
cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência pública”. 

A participação popular manifestada na audiência pública no licenciamento ambiental 
é elemento indispensável para a análise do processo, vez que a ausência dessa etapa torna nula 
a concessão da licença. É o teor do §2º do Art. 2º retro e é também justamente o que afirma 
Paulo Affonso Leme Machado20 (2001, p. 30): 

 
A audiência pública é a última grande etapa do procedimento do estudo prévio de 
impacto ambiental. Inserida nesse procedimento com igual valor ao das fases 
anteriores, é ela, também, base para a análise e parecer final. A audiência pública – 
devidamente retratada na ata e seus anexos - não poderá ser posta de lado pelo órgão 
licenciador, como o mesmo deverá pesar os argumentos nela expendidos, como a 
documentação juntada. Constituirá em nulidade do ato administrativo autorizador – 
que poderá ser invalidado pela instância administrativa superior ou por via judicial – 
quando o mesmo deixar de conter os motivos administrativos favoráveis ou 
desfavoráveis ao conteúdo da ata e de seus anexos. 

 
Ainda que se tenha em mente que a audiência pública, em teoria, é um instrumento 

marcadamente democrático, a real efetividade desse instituto encontra-se em xeque diante da 
realidade fática. 

O problema reside no fato de que as comunidades são efetivamente ouvidas, 
contudo, como o próprio art. 1º da Resolução afirma, a Audiência Pública tem por finalidade 
expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo 
dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito. Isso significa que a 
função da reunião é a de meramente colher anseios, dúvidas e clamores, mas sem qualquer 
garantia que estas opiniões serão sequer levadas em conta pelo órgão detentor da tutela 
ambiental. 

Diante desta situação, respostas foram buscadas junto a moradores de uma 
comunidade eminentemente agrária que passou por um ciclo de audiências públicas no ano de 
2010, fruto do licenciamento ambiental de um parque eólico realizado pelo órgão ambiental 
estadual, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA. Trata-se da comunidade de Morro dos Martins, localizada no município de 
São Miguel do Gostoso, litoral nordeste do estado do Rio Grande do Norte.  

Morro dos Martins e o assentamento localizado ao lado, Canto da Ilha, foram, por 
sua proximidade e interação, considerados como um só. Segundo dados do Censo 2010, 
possuía naquele ano 143 residências ocupadas, das quais 20 foram entrevistadas na ocasião da 
pesquisa. A amostra representativa dos dados quantitativos resulta, então, numa razão de 14% 
do total de domicílios dos distritos. 

O universo dos entrevistados foi eleito de forma que todos os que participaram do 
processo de venda das terras à empresa que implantou o parque eólico foram ouvidos. 

Os resultados do presente trabalho foram obtidos a partir da observação participante 
que aconteceu durante duas semanas de vivência, tendo acontecido no mês de dezembro de 

                                                           
20 Paulo Affonso Leme Machado. Direito Ambiental Brasileiro. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001.
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2015. A metodologia utilizada para tal foi a realização de entrevistas com os moradores do 
local, idealizado de acordo com o que propôs Cicourel21. 

O propósito geral do trabalho era identificar, a partir de uma pesquisa etnográfica 
básica, situações de mudança social geradas a partir da implantação das torres de energia 
eólica naquele território hoje ocupado pela usina eólica. 

Dentro do universo pesquisado, deu-se prioridade àqueles que venderam terras antes 
utilizadas para plantio, moradia ou lazer para a implantação do parque. Ao final, todos aqueles 
que participaram dessse processo (14) foram entrevistados. Juntaram-se a esse universo outros 
moradores do local, além da voz de secretários municipais e de um vereador do município. 

O parque eólico ali instalado no ano de 2011, denominado União dos Ventos, está 
localizado na faixa de dunas que separa a comunidade da linha costeira, como se pode 
observar na Figura 1, a seguir. 

 
Figura 1: localização espacial das comunidades de Morro dos Martins e Canto da Ilha II 

 

 
Fonte: adaptado do RCA União dos Ventos (2010) 

 
Como se depreende da imagem acima, a área do parque ocupou boa parte dos 

terrenos adjacentes às comunidades de Morro dos Martins e Canto da Ilha II, tendo gerado 
uma profunda alteração na dinâmica social comunitária, prevalecendo uma intensa sensação 
de descontentamento obtida dos discursos dos moradores, ainda que tenham sido realizadas  
audiências públicas no local antes da implantação do projeto. 

A problemática da efetividade das audiências públicas tomada como exemplo no 
presente caso será contraposta à escala de participação de Sherry Arnstein22, para se averiguar, 
a partir do discurso dos sujeitos e da própria legislação qual o nível de participação alcançada 
no processo. 

Por fim, observar-se-á qual o modelo de participação popular encontrando com base 
nas respostas dos moradores e pela análise da legislação que rege a audiência pública no 
processo de licenciamento ambiental. Em seguida, averiguar-se-á se os resultados 
correspondem ao ideal de democracia trabalhado de acordo com os autores citados e 
especialmente com os estudos já realizados relacionando o licenciamento com os níveis de 
participação. 

                                                           
21 Aaron Cicoural. Teoria e método em pesquisa de campo. In: GUIMARÃES, Alba Zaluar (org.). Desvendando 
máscaras sociais. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1975. p. 87-121. 
22 Sherry R. Arnstein. A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners. Volume 
35, Issue 4, 1969. Pp. 216-224
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3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS E A ESCALA DE ARNSTEIN 
(1969) 

 
Dentre os 536 habitantes da localidade de Morro dos Martins e Canto da Ilha, 40,3% 

da população acima de 25 anos era analfabeta ou tinham o nível fundamental incompleto. 
Além disso, 63,72% da população era considerada “pobre” ou “extremamente pobre”23. 

A partir dos resultados encontrados com os entrevistados, as profissões dominantes 
eram de agricultores, funcionários públicos ou pescadores. No universo pesquisado de 20 
chefes de família, dez se denominaram agricultores; cinco funcionários públicos, dois 
pescadores, um proprietário de estabelecimento comercial e dois autônomos. Vale relembrar 
que esse universo era composto por moradores do local, preponderantemente formado pelos 
que venderam suas terras à empresa para a instalação de torres, ou seja, por pessoas 
diretamente afetadas pela obra. 

Dentre as questões realizadas durante as entrevistas, três interessam de sobremaneira 
à discussão.  

A primeira a ser destacada é a seguinte: “Você sabe de alguma promessa feita à 
comunidade pela empresa quando da sua instalação?”. A esta questão, 15 dos entrevistados 
afirmaram que a empresa prometeu muita coisa e não cumpriu; como melhorias na educação, 
nas estradas, na geração de emprego e renda. Senão veja-se o discurso de dois entrevistados, a 
Sra. Damiana e o Sr. José Batista: 

 
Damiana - Eu participei de muita reunião que teve aqui no colégio, que teve em São 
Miguel, eu fui, lá eles falaram muita coisa que ia ter benefício pras pessoas. Nada 
disso, não teve benefício nenhum, ia ter negócio de telefone, botar torre pra celular, 
ia ter trabalho pras pessoas... trabalho teve, só durante a obra. Quem teve a felicidade 
de pegar um trabalho, mas muitos não pegaram. 
 
José Batista -  Que iam melhorar pra nós, mas que até aqui não chegou. Só falavam 
que iam melhorar, ia melhorar pra nós aparecer um ganho, emprego e tal, mas aqui 
tá tudo em branco. 

 
O informante Sr. Francisco complementa o raciocínio mostrando que os melhores 

empregos eram dados às pessoas de fora, sendo as oportunidades poucas e restritas a funções 
de apoio técnico e operacional à obra: 

 
Eles prometeram aí emprego, não falaram como seriam esses empregos, realmente 
deram alguns empregos, não para todas as pessoas porque aqueles cargos melhores 
eles contratavam pessoas de São Paulo, já vinham aqueles cargos melhores, até 
porque eles alegavam que não tinha ninguém da comunidade... e resumindo, aqui só 
foi contratado que eu saiba: pedreiro, auxiliar de pedreiro e vigia. E isso por pouco 
tempo. 

 
A segunda questão foi se estes haviam participado de alguma das audiências 

públicas. Metade (50%) dos entrevistados afirma que chegou a comparecer aos eventos.  
Questionados, por fim, se alguma vez foram inquiridos, procurados, ouvidos, ou de 

qualquer forma tiveram algum contato com técnicos do órgão ambiental durante o 
licenciamento, todos (100%) foram unânimes ao afirmar que não foram abordados em 
momento algum pelo poder público. 

O Sr. Jeová resume bem a problemática em seu discurso, afirmando que nunca foi 
ouvido diretamente pelo órgão e que suas indagações não foram levadas em conta quando da 
sua intervenção em uma das audiências públicas: 
                                                           
23 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
2013.
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Eu acho que vinha um órgão, mas lá em São Miguel, mas não vinha diretamente nas 
comunidades onde iam ser afetadas as pessoas. A empresa logicamente vai mostrar a 
defesa dela, mas vamos ver na prática, quem é Manoel, quem é João, quem é 
Antonio que vai passar na casa dele! Nunca ninguém chegou: o senhor está 
satisfeito? O senhor foi prejudicado? 
 
Eu nunca fui a favor da maneira como ele foi implantado. Eu fiquei revoltado 
porque eles não deram muito ouvido aos meus questionamentos, inclusive o 
IDEMA. Eles deveriam vir na comunidade, porque estar na audiência na sede do 
município é uma coisa, mas vir na comunidade é outra coisa. É diferente. O 
problema é que a gente vive num mundo capitalista. É proibido é, mas pode desde 
que eu pague todos os impostos. Então não houve conversa, não houve vistoria... A 
empresa tinha o nome de todas as pessoas, todos os dados, então se o IDEMA não 
queria vir na comunidade, pegasse o nome das pessoas e perguntasse a elas. 
 

Tal discurso é revelador, pois demonstra que a participação nas audiências, além de 
limitada, é ineficaz. 

Os resultados encontrados se assemelham ao que diz Assunção24, quando conclui seu 
trabalho afirmando que “a impressão causada é a de que a teoria privilegia a aplicação de algo 
que, no campo prático, não se materializa. É amplamente divulgado, por exemplo, que o 
índice de pessoas que participa de audiências públicas é ínfimo, quando comparado à média 
da população local”.  

Além de pouco representatividade no número de participantes, na fala de outros 
entrevistados foi possível perceber o descrédito do objetivo da audiência, seja porque as 
pessoas eram conscientes que não tinham capacidade de engajar em um debate técnico ou 
jurídico proveitoso, seja porque sabiam que, diante do tamanho e poder da empresa e do fato 
daquele encontro ser meramente consultivo, sua opinião dificilmente seria levada em conta. 
Isso pode ser confirmado até mesmo na fala citada acima, quando o entrevistado diz que o 
órgão ambiental não tinha interesse em saber de perto e de verdade sua real opinião. 

Dessa forma, por dedução, vê-se que se trata de uma questão de natureza estrutural 
para a mitigação dos impactos ambientais, que é um dos principais objetivos do licenciamento 
ambiental. Se a participação da população em um processo de fundamental importância como 
esse está resumida ao simples opinamento, a voz dos indivíduos está sujeita ao descrédito e ao 
desdém. 

Aqui podemos deduzir a categorização criada por Arnstein25 que define as escalas de 
participação cidadã, a qual define como: 

 
A redistribuição do poder que permite que os cidadãos que dele não dispõem, 
presentemente excluídos dos processos econômicos e políticos, sejam 
deliberadamente incluídos no futuro. É a estratégia pela qual desses desprovidos 
participam na determinação de como a informação é compartilhada, metas e 
políticas são formuladas, recursos de tributos são alocados, programas são operados 
e benefícios como contratos e patrocínios são definidos. Em suma, trata-se dos 
meios pelos quais eles podem induzir reformas sociais significantes que os permitem 
partilharem os benefícios da sociedade afluente. 

 
Para a autora, há uma diferença crítica entre ingressar em um ritual vazio de 

participação e ter o real poder necessário a afetar o resultado do processo. A hierarquização de 
tipos de participação elaborada pela autora é composta de oito níveis (figura 2), sendo cada 
degrau definido pelo nível de poder e capacidade de deliberação dos cidadãos, indo dos níveis 
de não-participação ao de efetivo poder cidadão. 
                                                           
24 Linara Oeiras Assunção. A participação popular nas audiências públicas para licenciamento ambiental. 
Macapá: Periódicos CEAP, 2010. p. 10. 
25 Sherry R. Arnstein. Op. cit. p. 220.
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Figura 2: escalas de participação cidadã elaborada por Arnstein (1969) 

Fonte: extraído do documento original, traduzido pelo Autor. 
 
Com base nessa escala, a partir dos discursos dos sujeitos diretamente afetados pela 

política pública específica presente na fase de Avaliação de Impactos Ambientais dentro do 
licenciamento ambiental, tem-se que a audiência pública encontra-se entre os níveis 3 e 4 
(informe e consulta), que as insere dentro da categoria tokenismo, simbolismo, ou participação 
simbólica. 

Medeiros e Borges26 definem essa espécie de participação nos seguintes termos: 
“Nos degraus 3 e 4 — informação e consulta — os cidadãos podem ouvir e ser ouvidos. Mas 
sob tais circunstâncias faltam meios aos cidadãos para assegurar que seu ponto de vista 
chamará a atenção dos detentores de poder. Quando a participação é restringida a esses níveis, 
não há uma progressão, portanto nenhuma garantia de mudar o status quo”. 

Essa também é a conclusão de Francisca Assunção et al27., quando afirmam que a 
audiência pública é tão somente consultiva, não havendo garantias de que as opiniões dos 
afetados sejam considerados no processo de tomada de decisão, no que se refere à concessão 
ou não da licença ambiental. 

Em verdade, coadunando com as respostas encontradas nos resultados desta 
pesquisa, os autores acima afirmam28 que  

 
 

Os espaços de participação direta da sociedade – audiências prévias e públicas – têm 
sido utilizados muito mais para expor as carências das comunidades e reivindicar 
medidas de inclusão social, do que para discutir os impactos ambientais da área em 
que será instalado o empreendimento. 

 
Aliás, esse processo de reivindicação de medidas para suprir carências graves em 

comunidades pobres, como a do presente estudo, pode ser inclusive tido como mecanismo 

                                                           
26 Jássio Pereira de Medeiros e Djalma Freire Borges. op. cit. p. 69. 
27 Francisca Neta Andrade Assunção, Maria Augusta Almeida Bursztyn e Teresa Lúcia Muricy de Abreu. op. cit. 
28 Ibid p. 13.
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para despolitizar e instrumentalizar a própria vontade dos moradores29. Seria uma espécie de 
clientelismo, que no presente caso, a julgar pelos discursos apresentados, foi utilizado como 
forma para sensibilizar a população e fazer com que as audiências se tornassem espaços ainda 
mais esvaziados de participação. 

Como diria a própria autora da escala, Arnstein30: “Há uma diferença crítica entre 
ingressar em um ritual vazio de participação e ter o real poder necessário a afetar o resultado 
do processo”. 

Assim é que a democracia, cujo conteúdo foi definido anteriormente como mais do 
que a simples participação no processo eleitoral, exige a participação real no controle das 
decisões e frutos da produção, sendo a ausência dessa dupla interação significado da ausência 
de uma sociedade democrática.  

Dessa forma, os níveis fictícios de participação (como o simbolismo e a não 
participação) aparecem como características centrais da sociedade não democrática31. 

Trata-se, então, de verdadeira questão de legitimidade e restrição de liberdades. A 
participação popular é pressuposto para a configuração de um Estado Democrático de Direito, 
sendo um dos seus pilares32. O processo de tomada de decisão que não é participativo não 
pode ser considerado legítimo, pois carece de sentido em uma sociedade democrática. 

Por carecer de conteúdo democrático e participativo, o processo de licenciamento 
fica aquém de uma perspectiva moderna e sustentável. Por isso o caso trazido à análise é 
emblemático, uma vez que diz respeito justamente a uma forma de geração de energia que 
tem como premissa a sustentabilidade33. Esta, por sua vez, foi dividida nas convenções mais 
recentes, como a Eco92, em três pilares – o físico, o social e o econômico - e vem sendo o 
método mais empregado para aferir se há respeito à garantia das necessidades das gerações 
presentes sem comprometer o das gerações futuras. 

Se o próprio procedimento licenciatório não se mostra suficientemente democrático, 
resta comprometido o endereçamento de questões substanciais do pilar social da 
sustentabilidade, deixando de levar em conta a opinião daqueles que serão justamente os mais 
afetados por uma obra 

E isso é que se passa no caso analisado. O órgão ambiental não esteve presente junto 
à comunidade e, nos momentos de mera consulta em audiência, a problemática trazida se 
resumiu a questões sobre geração de emprego, o que atesta e reforça o clientelismo daquela 
população hipossuficiente frente ao poder político-econômico da empresa. É a falta do 
elemento democrático sendo corresponsável pela manutenção de estruturas de exploração e 
dominação que em nada respeitam as aspirações e necessidades sociais humanas.  
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A audiência pública é o único canal de participação popular no processo complexo do 

licenciamento ambiental. Através dela, os indivíduos diretamente afetados e interessados 
tomam ciência dos detalhes técnicos daquele empreendimento que está sendo licenciado, 
tendo direito a expressar suas dúvidas e conhecer detalhes técnicos da atividade impactante. 
                                                           
29 Ângela Vieira Neves. Espaços públicos e práticas políticas: os riscos de despolitização da participação da 
sociedade civil. In: Evelina  Dagnino e Luciana Tatagiba (orgs). Democracia, Sociedade Civil e Participação. 
Chapecó: Argos, 2007. pp. 395-420. 
30 Sherry R. Arnstein. Op. cit. p. 218. 
31 Elias Díaz. Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Madrid: Taurus, 1998. 
32 Ricardo Tinoco de Góes. Democracia Deliberativa e Jurisdição: a legitimidade da decisão judicial a partir e 
para além da teoria de J. Habermas. Curitiba: Juruá, 2013. 
33 Segundo o Relatório Brundtland “na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança 
no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as 
aspirações e necessidades humanas”. In Comissão Brundtland. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento: o nosso futuro comum. Universidade de Oxford. Nova Iorque, 1987.
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Nessa oportunidade são também mostrados os planos de mitigação e compensação ambiental, 
quando existem. 
 Muito embora diversos autores apontem e celebrem sua qualidade de instrumento de 
efetivação da democracia, o que se vê é que a sua função é desconhecida pela maioria 
daqueles que obrigatoriamente suportarão os impactos nocivos do ‘desenvolvimento’. Os 
resultados encontrados neste trabalho mostram que a participação dos moradores no caso 
específico foi de metade da amostra pesquisada, sendo que esta representa um universo 
particular de pessoas diretamente interessadas: as que venderiam ou venderam suas terras para 
o parque eólico. Ou seja, mesmo para essas pessoas que supostamente teriam maior propensão 
a conhecer os projetos, apenas metade afirmou que compareceu.  
 E, além disso, a julgar por seus depoimentos, as discussões e interesses ali 
conversados se resumiam a questões pontuais como promessas de empregos ou de benefícios 
à comunidade na forma de compensações e mitigações, as quais, segundo dizem os 
informantes, foram apenas parcialmente cumpridas. 

Assim, as audiências parecem ter mero caráter pro forma. Seriam simulacros previstos 
em lei utilizados para referendar o ponto de vista de quem detém o poder econômico. Através 
desse expediente, através do subterfúgio da oitiva formal das sugestões dos indivíduos 
afetados, teoricamente se legitima a participação popular e se concede a licença ambiental 
inobstante esta não conter obrigatoriamente a vez e a voz dos sujeitos. 

No nível do simbólico de participação em que estão situadas, as audiência públicas 
não representam garantia alguma de mudança positiva, pois há uma verdadeira crise de 
legitimidade. De igual forma, pode ser um elemento que favorece a perpetuação da 
desigualdade e das desídias para com a população de comunidades carentes. Por ser 
desprovido da verdadeira participação cidadã, desborda-se na conclusão de que o modelo não 
pode ser considerado democrático. 

Esse foi o resultado encontrado no discurso dos sujeitos que deram seus depoimentos a 
esta pesquisa em face dos conceitos e nuances da participação popular como elemento 
indissociável de um Estado que se proponha a ser democrático. 

Até que se imponha uma nova legislação que garanta o mínimo de deliberação aos 
diretamente afetados pelas obras potencialmente poluidoras, o interesse do capital tenderá a 
prevalecer em detrimento dos demais direitos sociais e individuais. 
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Resumo 
Vista como alternativa sustentável à geração de energia, a implantação de torres de energia 
eólica também provoca impactos. O modelo fundamentado no paradigma da modernidade é 
responsável pela replicação dos processos de dominação e exploração existentes em outras 
matrizes energéticas, ainda que revestido sob o ideal de sustentabilidade. Com base nas 
premissas da justiça ambiental, a qual preconiza que o ônus das atividades que geram 
impactos no ambiente seja dividido de forma justa, buscou-se entender o processo que 
aconteceu em uma comunidade tradicional de São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte, 
onde uma usina eólica foi implantada muito próxima das residências. O estudo foi 
desenvolvido a partir da coleta de informações provindas de uma observação participante, 
bem como de documentos oficiais do órgão ambiental estadual e da prefeitura. Os resultados 
mostram que há desigualdade no suporte dos riscos advindos da atividade. Questões como a 
desterritorialização e até sonegação fiscal foram verificados. Como conclusão, faz-se 
necessário democratizar os instrumentos garantidores para a concretização de direitos 
fundamentais básicos. 

 
Palavras-Chave: energia eólica, território, justiça ambiental. 
 

DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY: THE CONFLICTS AND IMPACTS OF 
WIND ENERGY IN THE MUNICIPALITY OF SÃO MIGUEL DO GOSTOSO / RN 

 
Abstract 
As a sustainable alternative to power generation, the deployment of wind power towers also 
causes impacts. The model based on the paradigm of modernity is responsible for the 
replication of the domination and exploitation processes that exist in other energetic matrices, 
even if it is clothed under the ideal of sustainability. Based on the premises of environmental 
justice, which advocates that the burden of activities that generate impacts on the environment 
be divided fairly, we sought to understand the process that happened in a traditional 
community of São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte, where a wind farm was 
implanted very close to the residences. The study was developed from the collection of 
information from a participant observation, as well as from official documents of the state 
environmental agency and the city hall. The results show that there is inequality in the support 
of the risks arising from the activity. Issues such as deterritorialization and even fiscal evasion 
have been verified. As a conclusion, it is necessary to democratize the guarantee instruments 
for the realization of basic fundamental rights. 
 
Keywords: wind energy, territory, environmental justice. 
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1. Introdução 

 

 O desenvolvimento e o crescimento econômico são lemas da sociedade moderna.  

Possuem tamanha popularidade que parecem ubíquos, estando ao mesmo tempo no mote de 

campanhas eleitorais e publicitárias, no nome de instituições as mais diversas e justificando as 

mais diferentes políticas mundo afora. 

 O crescimento econômico, traduzido como a variação positiva do Produto Interno 

Bruto, foi tomado como o único meio de progresso para todos, tornando inferiormente 

hierarquizadas e até mesmo descartáveis as ideias e valores que não se coadunassem com o 

processo central do progresso econômico (BUARQUE, 1993). De fato, o crescimento 

econômico é relevante no processo capitalista, mas apenas se visto como facilitador ao papel 

de outras liberdades econômicas, políticas, sociais e protetoras, postas a satisfazer a condição 

humana de maneira mais plena (SEN, 2010). 

 Entretanto, desenvolver é bem mais que crescer economicamente, que consumir. Aliás, 

o modelo de desenvolvimento que se vê exclusivamente ligado ao interesse do capital pauta-

se nos interesses hegemônicos, nos quais a tirania do dinheiro e da informação, para utilizar o 

termo utilizado por Milton Santos (2006, p. 17), seriam responsáveis pelos problemas 

estruturais ao redor globo:  

 
Por intermédio do dinheiro, o contágio das lógicas redutoras, típicas do 
processo de globalização, leva a toda parte um nexo contábil, que avassala 
tudo. Os fatores de mudança acima enumerados são, pela mão dos atores 
hegemônicos, incontroláveis, cegos, egoisticamente contraditórios. 
 

 Esse panorama gera um processo arraigado de crise, que se torna permanente e 

sucessivamente alargada. Tais processos hegemônicos se manifestam em larga escala, de 

maneira que o papel político das empresas na regulação da vida social se tornou 

preponderante. As multinacionais adquiriram uma proeminência sem precedentes como atores 

internacionais. Assim é que se verifica o retrocesso no encolhimento das funções sociais e 

políticas do Estado, paradoxalmente em nome do desenvolvimento (SANTOS, 2003). 

O mesmo paradigma hegemônico foi capaz de apropriar a noção de sustentabilidade, 

por muitas vezes desvirtuando o termo ao transformá-lo em mais um jargão de publicidade. 

Adjetivado ao desenvolvimento, o modelo é hoje proeminente nas discussões globais 

endereçadas a contornar a crise ambiental. Afinal, esta é resultado, em parte, do extenso 

processo de degradação causado pelo esgotamento dos recursos naturais resultado da 

atividade humana (NASCIMENTO, 2012) 
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Eli José da Veiga (2014, p. 19), faz um recorrido dos avanços da sustentabilidade 

como valor e sua adoção nas políticas atuais, concluindo que: 

 

Sustentabilidade é uma noção incompatível com a ideia de que o 
desastre só estaria sendo adiado, ou com qualquer tipo de dúvida sobre 
a real possibilidade do progresso da humanidade. Em seu âmago está 
uma visão de mundo dinâmica, na qual transformação e adaptação são 
inevitáveis, mas dependem de elevada consciência, sóbria precaução e 
muita responsabilidade diante dos riscos e, principalmente, das 
incertezas.  
 

 É como afirma Elimar Pinheiro do Nascimento (2012, p. 56): “Podemos afirmar 

taxativamente que não somos capazes de destruir o planeta ou a vida nele existente. O que 

está em jogo é (...) se as próximas gerações terão condições de viver com uma qualidade de 

vida pelo menos próxima à que almejamos para todos atualmente”. 

De fato, busca-se uma adaptação para uma nova visão de mundo onde as pessoas 

cooperem, as disciplinas conversem entre si, e onde os riscos sejam igualmente suportados. 

Hoje em dia, emerge das discussões sobre a sustentabilidade o reconhecimento que as 

necessidades de ação efetiva só podem ser alcançadas através do estreitamento da interface 

ciência-política-sociedade (KAUFFMAN e ARICO, 2014). 

 Tal processo é no mínimo complicado, pois as contradições da competitividade do 

modelo econômico atual requisitam que o poder público invista cada vez mais no bem estar 

social, educação e inovação ao mesmo passo que o capital privado busca o contrário: a 

diminuição de impostos e maiores rentabilidade e lucro (BUARQUE, 1993). Assim é que se 

verifica o quão distante estamos de alcançar as três dimensões - ambiental, social e econômica 

– da sustentabilidade face às dificuldades de ordem estrutural abordadas. 

 Exemplo desse descompasso entre o que se exige pelo tripé da sustentabilidade e a 

dinâmica de apropriação do capital é o processo de substituição das matrizes energéticas: do 

combustível fóssil para formatos que utilizem recursos naturais renováveis. Dentro desse 

contexto se situa a implantação energia eólica em áreas do Nordeste brasileiro, conforme se 

aborda neste trabalho. 

Em que pese se tratar de matriz que relativamente tem menor impacto sobre o meio 

ambiente, o fato é que os empreendimentos de energia eólica também são causadores de 

danos.  

No mundo inteiro, celebra-se a adoção da energia eólica como uma das soluções para 

combater as mudanças do clima em função do efeito estufa, asseverado pela emissão de 

poluentes derivados da queima de combustíveis fósseis na atmosfera. Entretanto, na 
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contramão desse pensamento, James Lovelock (2009, p. 38) protesta veementemente contra a 

adoção dessa matriz como alternativa real e viável:  

 

Um parque eólico de vinte turbinas de 1 megawatt exige mais de 10 mil 
toneladas de concreto. Seriam necessários duzentos desses parques, cobrindo 
uma área de cerca (...) de 950 quilômetros quadrados, para se equiparar ao 
rendimento constante de energia de uma única central energética nuclear ou 
de carvão 
 

 Em que pese ser necessário observar com parcimônia a teoria de Lovelock, é relevante 

destacar que a atividade não está efetivamente isenta de impactos, especialmente no que se 

refere ao pilar social do tripé da sustentabilidade. 

 No mundo inteiro foram registrados impactos os mais diversos. Os indivíduos afetados 

se queixam se o modelo efetivamente defende os valores ambientais, ao passo em que 

reivindicam a salvaguarda da integridade paisagística e a proteção do patrimônio cultural e 

ambiental. Ademais, são apontados impactos na saúde das populações locais e a intrusão 

visual na paisagem, questionando também a falta de transparência nos procedimentos de 

avaliação do risco (DELICADO, 2013).  

 Em verdade, projetos eólicos estão comumente envolvidos em conflitos com os 

indivíduos por ela diretamente afetados, especialmente no tocante à paisagem. A literatura até 

criou uma nomenclatura, NIMBY (not in my backyard), para se referir à postura de pessoas 

que, embora sejam a favor das energias renováveis, não as querem ver nos ‘quintais de suas 

casas’. Entretanto, como bem explicitou Christos Zografos e Sergi Saladié (2012), em artigo 

que estuda o rechaço às empresas eólicas nas zonas periféricas da Catalunha, Espanha, a 

população, dentre outros fatores, se sente esgotada pela distribuição sempre desigual dos 

riscos e benefícios da atividade. 

 Os conflitos surgidos, logo, são também expressão do desequilíbrio entre aqueles que 

arcam com os ônus de terem seus espaços ocupados para gerar energia a ser consumida pelo 

centro privilegiado e desenvolvido. Some-se a isso a demanda por mudanças institucionais 

que digam respeito ao envolvimento da população afetada nos processos de tomada de 

decisão previamente às implantações de plantas de energias renováveis (WOLSINK, 2007). 

Esses problemas também podem ser encontrados em trabalhos publicados no Brasil. 

Antônio Jeovah de Andrade Meireles et al. (2011) e Roseilda Nunes Moreira et al. (2013) 

relataram questões semelhantes quando analisaram a implantação de torres de geração de 

energia eólica em comunidades no litoral do Nordeste. 

 Nesse espectro, a ocupação de extensas áreas necessárias para a implantação dos 

empreendimentos pode ressignificar os espaços utilizados pelas populações tradicionais 
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locais, que possuem uma relação diferente com a terra. Ademais, diversos outros impactos são 

relatados na literatura, como ruídos, aterramento de lagoas, movimentação de dunas, choque 

de aves, dentre outros. 

Essa é também a conclusão de Marcelo Firpo de Souza Porto (2013), quando afirma 

que a privatização de áreas públicas e/ou o deslocamento de populações, principalmente 

campesinas e tradicionais, restringindo o uso de recursos naturais e diversas atividades, como 

a pesca e a agricultura familiar, são fundamentos do que denomina “injustiça da 

sustentabilidade”.  

 Diante disso, a perspectiva do presente trabalho é analisar, a partir dos conceitos da 

justiça ambiental, a interação da lógica capitalista em face do território de uma comunidade 

tradicional de camponeses localizada na zona costeira do Estado do Rio Grande do Norte, 

local de intensa ocupação da atividade de geração de energia eólica, e o que esse processo 

representou para os seus moradores no que tange aos impactos das torres em suas vidas, tanto 

no aspecto econômico, quanto cultural e social. 

 Para tanto, o conjunto de dados dissecado foi obtido a partir de uma pesquisa de 

observação participante que teve lugar em dezembro de 2015, a qual tinha por objetivo 

realizar uma etnografia básica da localidade para tentar explicitar, junto com os sujeitos e seus 

discursos, os movimentos de mudança social verificados após os impactos da implantação de 

torres eólicas. A perspectiva adotada para a observação foi aquela proposta por Cicourel 

(1975). Além disso, foram utilizados dados obtidos da consulta ao processo administrativo de 

licenciamento do parque eólico União dos Ventos, instalado nas cercanias da comunidade de 

Morro dos Martins, zona rural do município de São Miguel do Gostoso, bem como dados 

financeiros dos anos de 2009 a 2015 fornecidos pela Secretaria Municipal de Tributação 

daquele município. 

  

2. Energia e modernidade: o paradigma da tecnologização da vida 

 

 Novos tempos encerram novos paradigmas. A modernidade, nascida no pensamento 

cartesiano do século XVII, enfrenta uma crise que demonstra o seu arrefecimento. Suas 

respostas não conhecem mais a urgência dos novos problemas, estes agora de natureza global. 

 O racionalismo exacerbado é instrumento e mecanismo de uma sociedade capitalista 

que atribuiu valores não só ao trabalho e o tempo demandado para se produzir algum bem, 

mas também a bens intangíveis, como a natureza. Assim é que se medem por valores 

econômicos, numa perspectiva notadamente utilitarista, a terra, os saberes tradicionais e até 

mesmo o mapa genético das espécies. 
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 Essa visão particulariza e individualiza o ser e as coisas, tal qual se particularizou e 

fragmentou a ciência no pensamento cartesiano. Por sua vez, o homem é a medida de todas 

coisas, diria Enrique Leff (2009), ao discorrer que a modernidade consignou no indivíduo que 

não se guia mais pela conformidade da ordem ao mundo, mas pela consciência fundamentada 

na quebra dos dogmas, das tradições. A modernidade é o império do novo e o homem passa a 

enxergar-se e a assumir-se sujeito da própria história. Cada homem particular encarna em si a 

humanidade inteira, em oposição à concepção da sociedade tradicional que se via como um 

conjunto, definindo a sua organização em razão da ordem, da hierarquia, do lugar que cada 

homem ocupa na estrutura (DUMONT, 2008)  

 Assim significa a quebra dos costumes, práticas, convenções e crenças; moderno quer 

dizer anti-tradição. O estado natural em detrimento do estado racional. Dessa forma é que se 

articula uma racionalidade econômica e instrumental que molda as diferentes esferas do corpo 

social: padrões tecnológicos, práticas de produção, organização burocrática e os aparelhos 

ideológicos do Estado (LEFF, 2009). 

 Para Beck (2010, p. 23), autor da concepção da sociedade de riscos onde vivemos 

atualmente, modernidade seria: 

 

O salto tecnológico de racionalização e da transformação do trabalho e da 
organização, englobando para, além disso, muito mais: a mudança dos 
caracteres sociais e das biografias padrão, dos estilos e formas de vida, das 
estruturas de poder e controle das formas políticas de opressão e 
participação, das concepções da realidade e das normas cognitivas. 

 

 Para Leff (2009), esse cientificismo da modernidade promoveu uma tecnologização da 

vida e uma economização da natureza, substituindo os valores da natureza por valores 

subjetivos individuais e pessoais, produzindo-se uma crise de civilização, marcada pelo 

modelo de modernidade regido pelo predomínio de desenvolvimento da razão tecnológica 

sobre a organização da natureza. 

 Esse paradigma provou ser infrutífero para resolver as atuais questões. É que os riscos 

hoje não são particulares, mas abrangentes, totalizadores e, sobretudo, inescapáveis; em suma, 

somos capazes de gerar a autodestruição da terra, globalizando os riscos da cadeia de 

produção para todos, sem privilégios ou preconceitos. (BECK, 2010).  

Enquanto não se alterar a concepção sobre o universo no qual estamos inseridos, aqui 

parafraseando o sentido de enxergar a complexidade como algo inerente à natureza (MORIN, 

2003), a solução de problemas pontuais não será capaz de manifestar-se em sustentabilidade. 
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Aliás, esse é o mote de Pedro Jacobi (2003, p. 191), ao franquear à racionalidade, que 

deve ser complexa, o papel de ressignificar a trajetória civilizatória, utilizando não só o 

elemento da técnica, mas também a natureza e a cultura: 

 

A necessidade de abordar o tema da complexidade ambiental decorre da percepção 
sobre o incipiente processo de reflexão acerca das práticas existentes e das múltiplas 
possibilidades de, ao pensar a realidade de modo complexo, defini-la como uma 
nova racionalidade e um espaço onde se articulam natureza, técnica e cultura. 

 
 O mundo pautado sob a dinâmica mecanicista prova-se cada vez mais incerto, 

paradoxalmente, ao mesmo tempo em que dele conhecemos mais. A ciência torna o homem 

vulnerável, sobretudo aquele que não pode dela dispor para satisfazer suas necessidades 

essenciais ou superar suas deficiências e dificuldades. A injustiça do capitalismo, baseada, 

repita-se, no modelo racionalista de pensamento, reside nesse substrato: o centro cria e 

exporta globalismos e riscos e a periferia os consome e os importa, manifestando um círculo 

vicioso que envolve a distribuição igualmente desigual dos riscos ambientais. É o que 

afirmam Eduardo Jacondino e Daniel Eslabão, ao dissecarem a teoria de Beck (2015, p. 134): 

“De um lado, predomina o paradigma capitalista da distribuição desigual da economia; de 

outro lado, predomina o paradigma industrial da distribuição desigual dos riscos”. 

 Não é à toa que os impactos das grandes obras de infraestrutura energética recaem 

principalmente sobre as comunidades marginalizadas dos grandes centros, seja pela inundação 

por barragens, seja pelo impacto da instalação de parques eólicos que ocupam igualmente 

largas porções territoriais. 

 A ânsia pelo crescimento ilimitado da economia, descolado da capacidade de 

renovação do meio ambiente é sintoma claro do pensamento utilitarista que concebeu a 

sociedade de riscos. Essa é a conclusão das discussões que desbordaram em acordos 

internacionais no clamor de um novo paradigma, o da sustentabilidade. 

 Importante citar Nogueira e Chaves (2006, p. 130) que dizem: 

 
O que está no cerne da questão ambiental é o questionamento da máxima capitalista 
de ‘crescimento ilimitado’ e da pretensa dissociação da relação homem e natureza, a 
qual não leva em conta os efeitos da ação humana sobre a natureza. [...] a visão que 
o homem construiu sobre o meio ambiente pauta-se numa ótica antropocêntrica, a 
qual dualiza e fragmenta o próprio conceito de meio ambiente, revelando uma não 
compreensão da interação homem-natureza 

 
 Ou seja, a visão antropocêntrica dualizou o conceito de meio-ambiente em natural e 

artificial, em humano e não humano. A interação, que faz parte de nossa constituição 

ontológica, é desprezada.  

 Coadunam-se com esse pensamento Porto e Milanez (2009), quando afirmam que as 

discussões teóricas e as experiências empíricas apontam para a existência de eixos de 
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desenvolvimento econômico no Brasil ambientalmente insustentáveis e socialmente injustos, 

que intensificam os conflitos socioambientais. 

 Aqui versamos já no cerne do debate sobre a questão da “justiça ambiental”, que 

segundo Henri Acserald (2004), tem como prerrogativa assegurar que nenhum grupo social, 

seja ele étnico, racial ou de classe suporte uma parcela desproporcional das conseqüências 

ambientais negativas de operações econômicas, de decisões de políticas e de programas 

federais, estaduais, locais como da ausência ou omissão de tais políticas. 

 Ademais, deve ser assegurado o acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos 

recursos ambientais do país, bem como aos processos democráticos e participativos na 

definição de políticas, planos, programas e projetos que lhes dizem respeito. Em outras 

palavras, a justiça ambiental é a base do desenvolvimento que assegura a democratização do 

acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. 

 A injustiça ambiental carrega justamente o axioma contrário dessa definição, 

conceituando-se como o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista 

econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às 

populações de baixa renda, aos grupos sociais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, 

aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis (PORTO e PACHECO, 

2009). 

 Portanto, os conflitos ambientais podem ser vistos como “conflitos distributivos 

relacionados aos diversos recursos naturais envolvendo não apenas as contradições sobre a 

apropriação material e econômica, mas também os impactos sobre o meio ambiente, os 

territórios e a saúde das populações atingidas” (PORTO, 2014).  

 

3. O caso de Morro dos Martins, São Miguel do Gostoso. 

 

O privilegiado potencial eólico da região onde está localizado o município de São 

Miguel do Gostoso proporcionou uma “corrida ao ouro” das empresas à área desde o final da 

década de 2000. Em 2016, de acordo com os dados mais recentes disponibilizados, o Estado 

seguia liderando como o maior produtor de energia eólica no Brasil, respondendo por 30% 

dessa energia produzida no país (IBGE, 2016). 

Esse interesse foi capitaneado a partir da implantação da Lei nº 10.438/2002, que criou 

o Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, quando a 

atividade passou a receber vultosos investimentos, pois transformou a energia eólica em 

complemento e alternativa ao regime hidroelétrico predominante no Brasil. 

O município de São Miguel do Gostoso, onde a comunidade pesquisada se localiza, é 
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considerado como de alta vulnerabilidade social e baixo Índice de Desenvolvimento Humano; 

seu IDH-M em 2010 foi de 0,591 (PNUD, 2013). Possui 8.670 habitantes, distribuídos em sua 

maioria na zona rural, estando totalmente inserido no bioma caatinga (IBGE, 2010). Está 

situado na microrregião Litoral Nordeste do estado, e frequentemente é assolado por 

prolongadas secas e estiagens. 

 O empreendimento União dos Ventos V, VI e VII, localizado no município, foi objeto 

de licenciamento pelo órgão ambiental estadual, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 

Meio Ambiente do RN - IDEMA, no ano de 2011. A figura 1 mostra a localização espacial 

dos aerogeradores e suas áreas de influência adentrando nas comunidades do referido 

município, sendo estas: Praia do Marco, Morro dos Paulos, Canto da Ilha II e Morro dos 

Martins. A figura 2 mostra a rua principal de Morro dos Martins. 

Figura 1 – Localização dos aerogeradores do Parque União dos Ventos 

. 
Fonte: RCA União dos Ventos – IDEMA 

 

Figura 2 – Rua principal do distrito de Morro dos Martins, São Miguel do Gostoso 

Fonte: do autor. 

 Os dados obtidos a partir do discurso dos moradores, colhidos através de entrevistas 
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realizadas durante a observação participante que durou por volta de duas semanas, mostram 

que a área de implantação do parque eólico em questão ocupou espaços antes utilizados pela 

comunidade de Morro dos Martins e Canto da Ilha para a agropecuária familiar e para trânsito 

de pessoas e animais, dentre outros usos. Ademais, segundo depoimentos colhidos no decorrer 

da pesquisa, a simbologia que perpassa o conjunto de valores essenciais à comunidade 

analisada assemelha-se à definição de Mauss (2003, p. 187) sobre fato social total, definido 

como: 

Existe aí [nas sociedades arcaicas] um enorme conjunto de fatos. E fatos que são 
muito complexos. Neles, tudo se mistura, tudo o que constitui a vida propriamente 
social das sociedades que precederam as nossas – até às da proto-história. Nesses 
fenômenos sociais "totais", como nos propomos chamá-los, exprimem-se, de uma só 
vez, as mais diversas instituições: religiosas, jurídicas e morais – estas sendo 
políticas e familiares ao mesmo tempo –; econômicas – estas supondo formas 
particulares da produção e do consumo, ou melhor, do fornecimento e da 
distribuição –; sem contar os fenômenos estéticos em que resultam estes fatos e os 
fenômenos morfológicos que essas instituições manifestam.  

 

 De fato, embora no papel fossem terras privadas aquelas que hoje estão cercadas e 

vigiadas, esse território era apreendido pela ancestralidade como área utilizada com diversos 

fins sociais e culturais, sendo parte da própria cultura de Morro dos Martins e de Canto da 

Ilha. Vale dizer que esta última aglomeração (Canto da Ilha) trata-se de um assentamento rural 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (Figura 3), criado em 

1996, cujas famílias assentadas são todas provenientes de Morro dos Martins. 

Figura 3 – Assentamento Canto da Ilha II 

Fonte: do autor 

 Trata-se de uma pequena comunidade. Segundo dados do Censo 2010, somando-se as 

duas aglomerações, eram 143 residências ocupadas. Na ocasião da pesquisa, 20 chefes de 

família foram entrevistados. 

 As casas geralmente são ocupadas por famílias nucleares, havendo também famílias 
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extensas. Na nossa pesquisa, em média encontramos cinco pessoas por residência36. 

Normalmente há o casal e os filhos, numerosos, contudo há ocorrência de casais que ainda 

moram na residência dos pais do marido ou da esposa. A motivação maior dessa agregação é a 

questão financeira, pois os idosos, normalmente agricultores aposentados, detêm benefícios 

previdenciários que representam uma renda fundamental para a manutenção de suas famílias. 

  O total de moradores, segundo o mesmo censo, era de 536 habitantes. Desta forma, a 

amostra foi de 14% dos domicílios ocupados. Esta parcela de entrevistados contempla 

integralmente o universo de famílias que vendeu suas terras ao parque eólico. 

 Os dados obtidos mostram que a maioria dos moradores de Morro é de agricultores. 

Das 20 unidades familiares pesquisadas, dez obtinham seus ganhos da agricultura; cinco 

tinham como principal renda do chefe o salário do funcionalismo público, duas eram famílias 

que viviam da pesca artesanal, uma era proprietária de um pequeno estabelecimento comercial 

e outras duas disseram ser autônomas (serviços diversos). Vale ressaltar que mesmo os 

agricultores quando se aposentam continuam na lida da terra de uma forma ou outra e, 

portanto, assim se denominam; não se consideram como uma categoria de 'aposentados'. 

 Dentro da comunidade se destacam no espectro dos moradores as profissões ligadas ao 

ramo primário da agricultura e da pesca artesanal, sendo esta última atividade também tida 

como complementar, para compensar a perda de produtividade durante as estiagens. 

 Como se vê através da figura 1 acima e a partir de diversos depoimentos, a cerca que 

limita o empreendimento isolou a população do acesso ao terreno dunar, bem como dificultou 

a vida dos pescadores, que agora só possuem uma única via de ligação entre a praia e a vila. A 

figura 4, a seguir, mostra a praia onde os pescadores de Morro dos Martins ancoram suas 

embarcações, a aproximadamente 1km da rua principal. 

Figura 4 - praia de Morro dos Martins  

Fonte: do autor 

                                                           
36 36. O IBGE identificou a média de 3,74 pessoas por domicílio no Censo 2010 
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 A ressignificação do território não ocorreu apenas pela perda do local no seu aspecto 

funcional - para o trabalho -, mas também na dimensão do lazer, da sociabilidade, tendo em 

vista que a “vargem”, como é chamado o terreno dunar em questão, era também um 

importante espaço de interação social. Elementos simbólicos que remetem à noção de 

contexto, para utilizar a expressão de Roy Wagner (2010, p. 78):  

 

Um contexto é parte da experiência – e também algo que nossa experiência constroi; 
é um ambiente no interior do qual elementos simbólicos se relacionam entre si, e é 
formado pelo ato de relacioná-los. […] Não há limites perceptíveis para a 
quantidade e a extensão dos contextos que podem existir em uma dada cultura. […] 
Alguns, de tão tradicionais, parecem quase permanentes e imutáveis ao passo que 
novos contextos são criados o tempo todo na produção de afirmações e situações em 
que consiste a vida cotidiana. 

  

 Portanto, os espaços em que se inserem as situações cotidianas da vida daquela pessoa 

que está passando uma informação é parte da relação simbólica que ela tem com os mais 

variados contextos. Fazem parte da cultura, que para esse mesmo autor, é um invento mútuo 

nascido do contraste entre situações similares entre o observador e o observado. Na verdade, 

ambos se tornam observadores durante essa interação; não existe propriamente um conduto 

obrigatório, um sentido (WAGNER, 2010).  

 É justamente nesse sentido que pode ser descrito o depoimento da Sr. Francisco, 

autônomo, ao deduzir o que pensava a respeito dos parques instalados na sua comunidade: 

 
Antes era tudo aberto. Tem um morro aí chamado, a gente conhece por morro do 
gemido, isso não sei se é uma coisa da nossa mente, mas quando a gente era menino 
costumava ir brincar por lá e na hora que ia subindo escutava como se o morro 
tivesse gemendo. Realmente escutava um barulho, aquele barulho fino. Já ouvi até 
algumas pessoas falarem sobre isso, deve ser algum fenômeno. Aí a gente apelidou o 
lugar de morro do gemido. E esse morro a gente tinha acesso tranquilo. Hoje tá 
dentro da fazenda, eles simplesmente cercaram. 
 
 

 As dunas hoje cercadas eram espaços de vivência, de uma simbologia que também é 

funcional: um local quase de reverência, e ao mesmo tempo também área de pasto para 

animais e plantio (ou seja, alimento ou subsistência). O cercamento e o subsequente 

cerceamento do acesso dessas pessoas ao local implicou em uma alteração nas práticas do 

cotidiano da comunidade, uma alteração de contexto. 

 Afinal, parte da terra para os habitantes daquela comunidade tradicional possuía e 

possui um regime fundiário diferente, mais aproximado de uma terra “coletiva”, assim como 

não prevalece o uso do título cartorário como característica da propriedade. Em primeiro lugar 

porque ninguém era dono da “vargem”; a área era comumente utilizada para pasto dos 

animais de todos os moradores, assim como para plantio de coco e outras frutas. E também 

porque naquele lugar, como em outros ambientes onde predomina o campesinato, a terra 
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sempre foi adquirida pela posse, de modo originário e não necessariamente exclusivo: 

segundo informações colhidas, havia muitos espaços das dunas da “vargem” que eram para o 

pasto do gado, sem cerca ou qualquer demarcação. 

 A comunidade Morro dos Martins pode ser considerada como camponesa pois se 

aproxima da definição dada por George Foster (1967), ao designá-los primariamente como 

agricultores, contudo, o que mais importa para conceituar o camponês não é a função que 

desempenha, mas as relações estruturais com a produção, ainda que eles sejam profundamente 

diferentes entre si nos outros aspectos. Não se trata de uma constituição única em termos de 

cultura e religião, por exemplo, pois encontram-se ligados à sociedade externa que determina 

essas características centrais por diversos outros vínculos: social, econômico, religioso, 

histórico e jurídico. As decisões básicas que afetam suas vidas normalmente são verticais, da 

cidade para o campo, ainda que exista uma relação horizontal diferenciadora, assim como há 

forte presença do elemento do parentesco nesse aspecto. 

 Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz, há duas formas de se definir o camponês: o 

econômico e o sociológico. Para este, observa-se uma subordinação econômica, política e 

social dentro da sociedade global; já para aquele, o critério é o objetivo de plantar para o 

consumo. Arremata dizendo que: “é um trabalhador rural cujo produto se destina 

primordialmente ao sustento da própria família, podendo vender ou não o excedente da 

colheita (…); devido ao destino da produção, é ele sempre policultor” (QUEIROZ, 1976, p. 

29). Para a autora, a categoria do camponês é oriunda do fim da dicotomia entre o fazendeiro 

e os outros trabalhadores rurais explorados: trata-se de uma classe de sitiantes que trabalha a 

terra com a sua família, para a própria subsistência, adotando a policultura e, em algumas 

situações, a julgar por sua frágil condição econômica, é compelido a abandonar, definitiva ou 

temporariamente a terra ou a profissão regular em busca de melhores condições de vida. 

 A comunidade em questão tem uma organização social que remete ao estudo citado. 

Existe um certo espectro de comunidades de camponeses no Brasil ligadas a um latifúndio, a 

uma fazenda, sendo esta o elemento de interseção deles com a sociedade exterior, na medida 

em que fornecem bens e mão de obra eventual na lida da terra. Também se caracteriza por 

estabelecerem uma relação de clientelismo, onde o fazendeiro são seus chefes políticos, 

banqueiros, advogados etc (QUEIROZ, 1976). 

 No caso de Morro dos Martins, de acordo com os relatos colhidos, a relação com o 

latifúndio vizinho sempre foi, de fato, crucial. Era o fazendeiro, proprietário titular da área 

onde a comunidade se instalou, que permitia ou não a moradia do trabalhador ali. Ainda que 

as posses das famílias instaladas se remetessem a pelo menos um século, a inexistência de um 

título formal é vista como elemento também de subordinação. Além disso, havia – e ainda há 
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– aqueles camponeses que, por trabalharem como assalariados na fazenda ou por alguma 

outra relação de clientelismo, defendem o fazendeiro e atuam na comunidade no sentido de 

manter ainda viva e efetiva a dominação social e econômica que antes se impunha de maneira 

mais intensa. 

 Na década de 1990, a questão da posse chegou às vias de fato e o conflito tomou 

maiores proporções. Relatos contam que capangas contratados pelo fazendeiro amedrontavam 

os sitiantes ao transitarem armados pelas ruas da comunidade e ameaçarem aqueles que 

ousassem se opor às suas ordens. Naquela época já havia um movimento de emancipação 

fundiária, apoiada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e por outras 

instituições locais. 

 Ainda que o conflito tenha sido pacificado com a desapropriação para fins de reforma 

agrária de parte da área para a criação de um assentamento (Canto da Ilha), o qual recebeu 89 

famílias de Morro dos Martins no ano de 1996, ainda hoje a posse centenária das propriedades 

que não foram desapropriadas - e que continuam dentro da área da fazenda - é vista como um 

domínio de segunda classe. Tanto que os próprios moradores afirmam que eles não têm 

propriedade, mas sim “posse”; não sentem que há proteção jurídica sobre seu direito. 

 A lida com a terra por essas famílias é bem similar àquela descrita por Maria Isaura 

Pereira de Queiroz no trabalho acima citado. Um dos entrevistados afirmou que há mais ou 

menos 40 anos atrás, sua família saíra da área rural de um município vizinho em busca de 

melhores condições e, encontrando terra disponível em Morro, ali se assentara e iniciou uma 

pequena roça. Como complemento alimentar, o pai ainda pescava em uma lagoa próxima - 

hoje seca em função da estiagem prolongada que assola a região – e também no mar. Ainda 

hoje esse é a rotina de boa parte das famílias de Morro dos Martins; quando não há produção 

suficiente, ou abandonam a terra e partem em direção a outra localidade ou investem em uma 

outra profissão, principalmente a de pescador. 

 Outro de nossos entrevistados afirmou que até hoje a propriedade ainda se regula 

dessa forma: pela posse. Encontrando áreas não aradas, o sitiante interessado geralmente 

solicita àquele que tinha o domínio anterior da terra a permissão para ocupar o terreno, sem 

maiores obrigações ulteriores com o antigo dono.  

 Somando-se esse modelo de propriedade da terra com a existência de uma gestão 

coletiva das áreas de pasto comuns é que se pode afirmar que a concepção privatística 

positivada no direito entra em choque com a ideologia tradicional culturalmente estabelecida 

na área. 

 Essa não é uma situação isolada. Schmitz et al. (2009) mostraram a gestão coletiva de 

bens comuns no extrativismo de frutas em áreas no Nordeste do Brasil. 
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 No seu trabalho, os autores mostram que essa gestão coletiva provém de uma coesão 

social comunitária estruturada, demonstrando um forte elemento conservacionista. Contudo,  

há registro de diversos conflitos que provêm da limitação do acesso aos recursos pela pressão 

imobiliária, intensificação do turismo, expansão agrícola e da carcinicultura. Segundo os 

autores, a inexistência de políticas públicas direcionadas e a exclusão da posse das terras dos 

extrativistas ameaça a preservação dos saberes daquelas comunidades. 

 E essa é a leitura que se faz da situação ora analisada. Esvaziaram-se as alternativas 

locais diante de um reducionismo que qualifica o uso da propriedade de uma única maneira, 

ignorando formas alternativas de regulação fundiária ou de gestão coletiva dos bens comuns. 

 O discurso do Sr. Jeová é bastante esclarecedor nesse sentido. Para ele, a apropriação 

da terra pela posse é um método tradicional de relação com a terra. Para o camponês, a 

família, a terra, o trabalho e o ambiente são intrinsecamente conectados entre si. Aqueles 

indivíduos, como um grupo coeso, detinham a terra não como um bem negociável, mas um 

bem de valor intrínseco, fruto da herança posseira de séculos na mesma família. Assim é que, 

quando questionado sobre como se deu o processo de venda das terras que sua família 

detinha, respondeu: 

 

Meu pai falecido deixou uma terra que eu não queria me desfazer dela, porque não 
tinha preço, era uma questão de família, um bem familiar, de valor simbólico, não 
tinha valor financeiro pra mim, eu não dava ela por milhares de reais.. [...] Eles 
chegaram, aqui a maioria das pessoas não tinham o documento da terra, pois as 
posses eram de 100 a 200 anos... então a gente achava na comunidade que nunca ia 
precisar de documento, porque até então se marcava com o dedo: até ali é meu, ali é 
meu, termina ali... em alguns cantos não tinha nem cerca, era só mesmo você saber 
que ali era seu e ninguém ia mexer pela confiança dos anos que você era posseiro. 
Ainda existe hoje em dia esse modelo 
 
Então eu fiquei: eu não vendo a minha, primeiro porque eu não tenho. Eu digo a 
eles: vocês estão nos expulsando. Mas aí eu fiquei numa situação complicada porque 
meu vizinho vendeu, então eu fiquei meio que preso. Aí eu conversei com a família 
e a gente analisou que não tinha mais saída. Então concluímos que era melhor 
vender, não pelo preço, mas por um preço um pouco melhor. 

 
Aqui é importante discutir sobre a igualdade como princípio fundamental e sua 

aplicabilidade prática. Daí o porquê de trazer à tona a obra de Louis Dumont, que quando a 

define segundo a ótica clássica, afirma: 

 

No plano econômico, a desigualdade é inevitável. No plano político, a igualdade só 
pode ser definida independentemente da liberdade: a igualdade na abjeção, sob o 
despotismo que marca a extremidade do desenvolvimento social, não é uma virtude. 
Em suma, igualdade só é boa quando combinada à liberdade e quando consiste de 
proporcionalidade, isto é, quando aplicada razoavelmente (talvez mais equidade do 
que igualdade). (DUMONT, 2008, p. 60) 
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 A prevalência do regime fundiário regular sobre a posse, aliado ao desconhecimento 

de instrumentos protetivos - como o usucapião -, bem como a desigualdade econômica entre 

os detentores do capital e os camponeses tradicionais, se refletem em desigualdade na prática.  

 No intuito de entender a dinâmica da venda das terras pelos sujeitos, é importante 

relacionar como esse comportamento se coaduna com a definição de organização social e 

mudança social proposta por Raymond Firth (1970). Para o autor, a organização seria a 

ordenação sistemática de relações pelos atos de escolha e decisão. A repetição de 

comportamentos pelo padrão esperado é o elemento de continuidade da vida social, sendo esta 

frequentemente analisada em face das experiências passadas e das expectativas futuras. 

Diferentes circunstâncias em razão do tempo passado entre as experiências podem levar à 

mudança social, em função das potencialidades e variabilidades que poderão definir novos 

rumos da organização social. 

 O que se viu no caso analisado foi um discurso e um projeto bem construídos para 

minimizar o direito à terra dos agricultores, ao mesmo tempo em que o movimento de venda 

iniciado por uns incentivou atitude similar nos demais posseiros. Esse movimento 

provavelmente aconteceu no intuito de resgate da igualdade comunitária interna, ou seja, de 

manutenção dos padrões da organização, ou até mesmo movimentos individuais no sentido de 

prevenir uma desigualdade futura: ninguém queria se opor ao padrão de repetição que 

impunha que a venda da terra era a decisão acertada a se tomar diante das circunstâncias. 

 Segundo o Sr. Luís, agricultor, um dos informantes, essa era a tática da empresa:  

 

Saíram fazendo com os moradores como um abaixo-assinado, esse povo da obra. 
Enganaram nós. Muita gente achou bom porque recebeu um bom dinheiro, ali só 
numa casa lá na vargem. […] E eles se apoderaram, se apossaram, e onde passavam, 
onde dava pra eles fazer a torre deles e aí pagavam uma besteira, fizeram isso.  

  

 Vale ressaltar que a inexistência de uma associação formal de moradores facilitou o 

processo de aquisição das terras. Desagregados, os moradores tornaram-se mais vulneráveis 

ao poderio econômico-jurídico da empresa e os padrões de comportamento acabaram por 

contribuir para o esfacelamento do elemento produtivo daqueles camponeses. 

Esse discurso, ou pelo menos parte das razões aqui descritas, foi asseverado pelo 

secretário municipal de tributação de São Miguel do Gostoso. Quando questionado sobre a 

razão de moradores terem vendidos seus bens antes destinados a outros fins - inclusive 

moradia -, afirmou que: 

 

Hoje você chega em qualquer comunidade carente aí, e ele tem o terreno com a casa, 
aí vamos supor que custe 5mil. Daí você: 'oh eu te pago dez mil reais. O cara nunca 
viu esse dinheiro na vida, dez mil! O cara que ganha R$ 100,00 de bolsa família, a 
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agricultura se paga coisa de R$ 15,00 a R$ 20,00 reais, onde já se viu esse dinheiro? 
Um foi vendendo, outro foi vendendo, aí o que ficou no meio se sentiu pressionado 
a vender, senão ia ficar tipo preso.  

 

 Assim, com a instalação de cercas altas e intensa fiscalização, o que era antes território 

da comunidade, agora é área de exclusão e separação. A cerca que antes era utilizada para 

conter animais agora é metáfora da dor humana, representando a privação de elementos 

essenciais à constituição dos indivíduos daquele lugar. 

 Esses elementos estavam presentes nos estudos ambientais e nunca foram ignorados. 

Pelo contrário, foram entregues ao órgão ambiental, que os analisou e, a partir deles (ou 

melhor, a despeito deles), concedeu a Licença de Instalação para a implantação do parque 

eólico. 

 Ou seja, malgrado o conhecimento da situação pelo órgão responsável pela tutela 

desses interesses transindividuais, a situação não foi revertida. E nem poderia ser justamente 

porque a participação popular no processo de licenciamento, reduzida à audiência pública, é 

meramente explanatória e não transfere poder algum àquele diretamente afetado pela obra. 

Afinal, a concentração de poder e riqueza, as desigualdades sociais e a exclusão dos mais 

afetados dos processos decisórios que regulam os riscos tornam certos territórios e populações 

ainda mais vulneráveis (PORTO, 2001). 

 A prática de licenciamentos vem demonstrando essa incapacidade segundo apontam 

estudos já defendidos (ASSUNÇÃO, 2010; NEVES, 2007; DÍAZ, 1998). A norma não 

acompanha a realidade que é, em sua essência, multifacetada, diversa, flutuante. 

 Contudo, há também benefícios diretos com a chegada da energia eólica. A entrevista 

com um dos informantes que era controlador do município à época trouxe à tona diversos 

pontos que saem um pouco da perfunctoriedade dos números.  

 Para aquele servidor municipal, a atividade é vantajosa durante a instalação, mas se 

arrefece com a operação em si: 

 

Eu acho vantajoso. Durante a implantação existe uma geração de emprego e renda. 
No pós é bem menos, quase não impacta no emprego do município para as pessoas 
da comunidade. Mas sempre existe um benefício, principalmente pras pessoas que 
detêm posse e arrendaram as terras. No caso dos morros não, porque foram 
negociados. Não tem mais contrato de arrendamento com o pessoal da comunidade. 
O impacto de emprego quando o parque tá funcionando é quase nulo. 
 

Ou seja, de acordo com o depoimento do controlador, ele vê a venda das terras como 

algo benéfico para os moradores, mas em questão de benefícios duradouros como geração de 

emprego, não há vantagens diretas. 
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 Quando questionado sobre a sua posição pessoal acerca do empreendimento em 

questão, o Secretário de Tributação respondeu: 

 

Os parques em si têm aquele ponto negativo realmente. Teve uns parques que 
ficaram realmente muito em cima das casas, na frente do mar, isso é uma coisa que 
pessoalmente, como os moradores já disseram, eles reclamam... [...] eles geralmente 
no início, quando começam, eles acham bom porque emprega na área, muitos 
passam dois anos, três anos, eles passam um bom tempo, três anos de obra. Aí 
aquele pessoal da comunidade muita gente tá ganhando alguma coisa, aí estão todos 
satisfeitos, mas depois... A crise, as dificuldades do município, o que tá acontecendo 
lá em cima, os pequenos pagam, de um jeito ou de outro.  

 

 O incremento na arrecadação de impostos, por sua vez, é um alento para municípios 

com baixíssima capacidade financeira, como é o caso de São Miguel do Gostoso. 

 Segundo dados fornecidos à pesquisa, de um total arrecadado pelo município em 2015 

de R$ 10.190.281,21, o Imposto sobre Serviços (ISS), tributo cobrado diretamente pela 

edilidade sobre toda e qualquer prestação de serviço local, representou naquele ano, 7,65% da 

renda anual do município. Trata-se da terceira maior fonte de renda de São Miguel, só 

perdendo para o Fundo de Participação Municipal – FPM (67,81%) e para o repasse estadual 

do ICMS (16,83%). Para se ter um comparativo, o Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Urbana (IPTU), o outro tributo de titularidade exclusiva do município, representou apenas 

0,8% da arrecadação, conforme a Figura 5, a seguir: 

 

Figura 5 – Gráfico da distribuição das receitas do município de São Miguel do Gostoso no exercício financeiro 
de 2015. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Tributação de São Miguel do Gostoso 

 

 Esse incremento é responsável pelo pagamento em dia do funcionalismo público, por 

exemplo. De acordo com o secretário municipal de tributação: 
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Sinceramente, a gente melhorou muito. Hoje o próprio funcionalismo recebe em dia 
por causa dessa receita. [...] Eu tenho um cunhado em Barra de Maxaranguape, mas 
lá tá atrasado. Mas aqui a gente, graças a Deus, está em dia. 

 

Isso é importante, tendo em vista que, de acordo com o balanço financeiro do ano de 

2013, o funcionalismo público foi responsável por 59% do comprometimento da renda 

municipal. 

Os valores de ISS não são exclusivamente oriundos das empresas que operam as 

usinas eólicas. No mesmo período de crescimento da atividade de implantação dos parques, o 

município acompanhou também uma significativa expansão do segmento turístico, com a 

instalação de diversos empreendimentos hoteleiros e de lazer. São Miguel do Gostoso é hoje 

um importante destino turístico do Estado do Rio Grande do Norte. Morro dos Martins tem 

um certo potencial turístico inexplorado, mas o fato de não estar localizado junto à praia e a 

inexistência de acessos pavimentados ao local dificultam sua integração à cadeia econômica 

do turismo. Ainda assim, trata-se de um importante ponto de passagem entre destinos 

turísticos conhecidos do litoral norte do RN (Figura 6), como a Praia do Marco, Enxu 

Queimado e Caiçara do Norte.  

 

Figura 6 – Rua principal de Morro dos Martins, local de trânsito de veículos que se dirigem a pontos turísticos do 
Litoral Norte do Rio Grande do Norte 

 Fonte: do autor 
 

 Embora o aumento da arrecadação municipal represente um importante contraponto 

para justificar e referendar o discurso promovido pela política central de incentivo à atividade, 

esse processo acontece não sem percalços e impressionantes manobras. 

 De acordo com o controlador do município, nos anos de 2011 e 2012 houve uma forte 

sonegação por parte da empresa detentora do parque, mas que só foi detectado no ano de 

2014, tendo sido negociado o parcelamento do débito tributário. Segundo informa, foram 

quase três milhões de reais, já deduzido parte das multas e juros. 
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 A mesma informação foi asseverada pelo secretário de tributação, o qual ratificou que 

o processo administrativo de cobrança encontra-se em curso, tentando resgatar a receita 

perdida em virtude da sonegação fiscal. 

Ou seja, ainda que o ISS seja uma das menores cargas tributárias impostas à atividade 

empresarial (trata-se de 5% do valor apenas sobre prestação de serviços diversos), é uma das 

mais relevantes para a saúde financeira de municípios dependentes de repasses constitucionais 

federais e estaduais. Ainda assim, empresas ainda sonegam deliberadamente tais tributos, 

fazendo com que a distribuição dos riscos do negócio para a coletividade seja ainda mais 

cruel.  

Essa passagem serve para retomar o conceito de justiça ambiental e injustiça da 

sustentabilidade trabalhado aqui. Para tanto, é importante trazer o depoimento da Sra. 

Francimar, funcionária pública, cuja família vendeu terreno para o parque eólico: 

 

Outra coisa, em relação aos impactos ambientais, tem a questão das dunas. Teve 
dunas em que passaram o trator por cima. Falam de energia renovável... Aí a 
conjuntura, a gente ilhado pelo parque eólico e não sabe pra onde tá sendo levada 
essa energia que é caríssima pra gente. 

  

 Veja-se que, embora a ideia de “áreas de preservação permanente” e de “energia 

renovável” sejam concepções da sociedade exterior, elas se refletem na realidade local por 

elementos intrínsecos ao seu modo de vida. Não é necessário ser grande especialista da área: o 

sujeito afetado sabe que a sustentabilidade acontece no papel, por uma energia limpa, mas 

pode ser injusta. A realidade é outra não tão bonita quanto o discurso oficial; afinal são 

impactos sociais e ambientais que vão desde a desterritorialização, ruídos e chegam até 

mesmo à sonegação fiscal. 

 Por isso que Porto (2001, p. 207) enfrenta o problema dando soluções que passam pela 

mudança de paradigma necessária para um novo desenvolvimento capaz de garantir uma 

efetiva sustentabilidade: “Portanto, enfrentar os riscos ambientais significa transformar o 

modelo de desenvolvimento, as estruturas de poder, as bases do conhecimento hegemônico, 

os valores e intenções que produzem decisões e ações e, em última instância, a consciência 

humana”. Trata-se de uma 'ecologia política dos riscos' que seja capaz de reconfigurar a 

dialética centro-periferias em direção a sociedades mais justas e equitativas, através de 

metodologias participativas, processos democratizados e movimentos pela justiça ambiental. 

 Processos estes que perpassam principalmente pela concessão de direitos às 

comunidades, ao fortalecimento das associações comunitárias e ao favorecimento à criação 

delas nos locais onde não existem. Assim é que se alcança aquilo que Leff (2009, p. 78) 

afirmou: “as condições de existência das comunidades dependem da legitimação dos direitos 
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de propriedade sobre seu patrimônio de recursos naturais, de seus direitos a preservar, sua 

identidade étnica e sua autonomia cultural, para redefinir seus processos de produção e seus 

estilos de vida”. 

 

4. Conclusão 

 

 A energia eólica é uma grande aliada de um desenvolvimento mais sustentável. Por 

utilizar uma fonte renovável e limpa, ajuda a minimizar os impactos extremamente nocivos 

dos combustíveis fósseis, como o agravamento do efeito estufa e a consequente elevação do 

clima. Ademais, os tributos decorrentes do incremento da atividade econômica são bem 

vindos em municípios pobres como é São Miguel do Gostoso, vez que ajudam a manter em 

dia os salários do funcionários públicos, contribuindo com o bem estar social de muitas 

famílias.  

 Entretanto, quando integralmente conectada a uma dinâmica mecanicista, igualmente 

calcada no desenvolvimento a qualquer custo, ela pode também ser replicadora de 

desigualdades, tal qual são as outras matrizes energéticas. O ônus é distribuído injustamente, 

sendo comunidades rurais empobrecidas e isoladas as maiores prejudicadas por esse processo, 

sendo ainda pior quando a população não possui uma associação para debater interesses 

comuns. 

 Na presente pesquisa foram citados impactos que vão desde a apropriação de extensas 

áreas de terra antes destinadas a outras funcionalidades e simbologias, passando por ruídos, 

descontentamento da população com o preço que lhes foi pago pela terra e com o fato de que 

sua voz não foi ouvida no licenciamento ambiental, culminando com um episódio de 

sonegação fiscal. 

 A modernidade é inescapável dentro do seu inesgotável acervo de dominação 

positivado e institucionalizado. A julgar pelo projeto de desenvolvimento escolhido pelo 

Estado, onde não há transferência de poder às comunidades, não há escolha senão aceitar a 

aviltação de seu modo de se relacionar com a terra, não há saída senão suportar seus impactos 

negativos. A injustiça ambiental manifesta-se mesmo em um equipamento que tem como 

premissa a sustentabilidade, como é o caso do parque eólico. Esta é a antítese do que se 

propõe quando se aborda a temática de “energia limpa” e “sustentabilidade”. 

 Para tanto, um novo paradigma é necessário, um em que a democracia seja 

capilarizada, distribuindo-se mais poder de decisão às comunidades diretamente afetadas por 

atividades potencialmente poluidoras. É importante que as políticas sejam construídas de 

baixo para cima, proporcionando uma nova diagnose do centro com a periferia, de forma que 
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a legitimidade seja sempre fundamental nesse processo. Apenas assim poderemos ver uma 

sustentabilidade efetiva e eficaz no papel e na prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A mudança de matriz energética no cenário mundial é um caminho sem volta. O 

império dos combustíveis fósseis é, de acordo com organismos internacionais, um dos 

responsáveis pelos alarmantes índices de aquecimento global em razão do lançamento na 

atmosfera de gases que contribuem com o efeito estufa. Ao mesmo tempo, as equações 

políticas e econômicas da atualidade levam à conclusão que a diversificação da matriz 

energética é uma forma eficaz de evitar a dependência de um único regime, e, assim, reduzir o 

risco de crises. 

 Além disso, municípios pequenos e dependentes de repasses, como é o caso de São 

Miguel do Gostoso, vivem um certo momento de estabilidade financeira em razão do 

incremento nas suas receitas tributárias decorrentes da implantação das torres de energia 

eólica – ainda que inexista uma divisão mais igualitária, como royalties ou alguma outra taxa 

específica da atividade. 

 Assim é que a energia dos ventos se identifica como o estandarte da sustentabilidade, 

vista como solução prioritária para a questão energética em face dos desafios políticos de um 

planeta superaquecido e, especificamente no caso do Brasil, um país dependente de um 

regime hidrológico intensamente sujeito à sazonalidade. 

 Sustentável pois utiliza recursos renováveis e impacta menos o meio ambiente físico 

se comparado com outros métodos de produção. Contudo, quando conectado exclusivamente 

aos interesses do capital, essa sustentabilidade parece ficar relegada a uma instância inferior, 

meramente adjetiva, em um processo que se caracteriza aviltante e antidemocrático para os 

menos favorecidos. 

 É o caso identificado no presente trabalho. Uma comunidade rural tradicional, 

devastada pela seca, isolada das estruturas centrais de poder, empobrecida, onde seu povo não 

possui associação, tão pouco o devido amparo das instituições, colocada face a uma situação 

de insidiosa presença do capital sob o pretenso nome da sustentabilidade. 

 As pessoas venderam suas terras, meio de produção essencial à própria manutenção e 

de suas famílias, em prol da implantação das turbinas. O que surpreende é isso ter acontecido 

mesmo depois de uma intensa luta pelo direito àquelas posses centenárias. A influência do 

capital nos hábitos e modo de vida do camponês e a própria incapacidade de se obter as 

necessidades básicas do consumo através da agricultura foram determinantes no sentido de 

impeli-los a formalizar a venda. 

 Ou seja: o econômico sobressaiu, ainda que no intercurso tenha havido a intervenção 

estatal materializada no licenciamento ambiental da obra. As demandas foram ouvidas, pois 
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diversas audiências foram feitas. Entretanto, do muito que foi prometido como mitigação, 

pouco foi feito. A insatisfação está presente no discurso de praticamente todos os moradores 

de Morro dos Martins, o que justifica o questionamento inicialmente apontado sobre a 

relevância das audiências que não conferem nenhum grau de decisão ao cidadão. 

 Essa incapacidade retratada na norma reflete a necessidade de adoção de uma postura 

mais democrática, onde a opinião do hipossuficiente não seja meramente figurativa. Há 

necessidade de mecanismos democráticos que impliquem na concessão de algum grau 

decisório para aqueles diretamente afetados por obras potencialmente poluidoras. 

 Os impactos verificados pela operação da usina foram citados por muitos dos 

entrevistados e encontram similaridade com outros já identificados na literatura. Dentre eles, 

destaca-se o cercamento de extensa área dunar antes utilizada coletivamente pelos moradores, 

o que desbordou em um conflito latente entre estes e a empresa proprietária do parque. É de 

se relevar também o procedimento fiscal que resultou na constatação da sonegação fiscal de 

três milhões de reais por parte desta mesma empresa. 

 Alguns impactos poderiam ter sido evitados se a comunidade fosse minimamente 

organizada. Institutos protetivos da posse poderiam ter sido utilizados, se conhecidos fossem 

ao tempo da compra e venda. 

 Por isso que hoje está em curso, com o auxílio do autor deste trabalho, uma ação 

conjunta com os moradores de Morro dos Martins para a formação da sua associação 

comunitária. Espera-se que, uma vez atuante, esta tenha um resultado de utilidade prática para 

uma maior efetividade da participação e da cidadania dos moradores. 

 Por fim, é importante ressaltar que enquanto os interesses dominantes forem 

impositivos, enquanto a relação com os centros de poder for pautada exclusivamente pela 

força do capital, a sustentabilidade não terá lugar. Somente quando for possível efetivar e 

garantir os direitos fundamentais a todos os seres humanos é que será possível atingir a 

verdadeira democracia. 
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ANEXO 1 – SUBMISSÃO DO CAPÍTULO 1 
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ANEXO 2 – SUBMISSÃO DO CAPÍTULO 2 
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ANEXO III – SUBMISSÃO DO CAPÍTULO 3 
 

 


