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RESUMO  
Apresentamos nesse trabalho o conceito de territórios vivos e 
existenciais de acordo com Santos (2011), Guattarri (1992) conforme 
utilizamos na pesquisa “Cartografia da Vigilância Socioassistencial: uma 
experiência de pesquisa-ação no território do Baixo Parnaíba/MA”. A 
política de Assistência Social e a função da vigilância socioassistencial e 
os conflitos socioambientais que acontecem na região, analisados numa 
perspectiva crítica e de totalidade. 
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ABSTRACT 
We presented in this work the concept of living and used territories 
according to Santos (2011) and existential territories Guattarri (1992), 
as used in the research “Cartography of Social Assistance Surveillance: 
na action research experience in the territory of Baixo Parnaíba/MA”. 
The Social Assistance Policy and the role of social assistance surveillance 
and the sócio-environmental conflicts that take place in the region, 
analyzed in a critical and totality perspective. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, apresentamos o conceito de territórios vivos (Santos, 2011) e existenciais 

(Guattari, 1992), tal como utilizamos na “pesquisa Cartografia da Vigilância Socioassistencial: 

uma experiência de pesquisa-ação no território do Baixo-Parnaíba/MA”. Refletimos também 

sobre a política de assistência social, a sua função de vigilância socioassistencial e os conflitos 

socioambientais na região do Baixo Parnaíba/MA, analisados numa perspectiva crítica.  

Conforme os dados da Comissão Pastoral da Terra/2022, a violência contra a pessoa foi 

brutal neste ano. Nos estados da Amazônia legal foram 28 assassinatos, 80% do total. A 

violência na região mostra a ferocidade da grilagem e do latifúndio, como também como o 

governo brasileiro vem respaldando o setor ruralista. Os pistoleiros agora transformados em 

“agromilícias”, bem como os agentes públicos, ocasionaram 35 assassinatos por conflitos no 

campo, no Brasil, em 2021. Rondônia foi o estado com o maior número de assassinatos (10) e 

onde ocorreu um dos massacres em 2021. O Maranhão vem em seguida com (09) assassinatos, 

seguido de Roraima, Tocantins e Rio Grande do Sul, cada um com (03) assassinatos.  Em relação 

aos conflitos por terra em 2021, a Amazônia registrou 52% dos conflitos por terra no Brasil e 

61% dos números de famílias envolvidas, com um total de 68.849.402 de hectares. Os dados 

mostram ainda, que contra os povos indígenas foram mais de 973 ocorrências de conflitos por 

terra e mais de 484 ocorrências contra os remanescentes de quilombos, só no Maranhão foram 

43 ocorrências. É preciso reafirmar que nesse caso específico os conflitos se efetivam no 

contexto da apropriação ilegal de terras públicas, no avanço do agronegócio (Matopiba), tendo 

em vista a grande presença de povos e comunidades tradicionais que vivem nessa região.  

No que se refere ao trabalho escravo, os dados da CPT/ 2022, mostram que a equipe de 

fiscalização do Ministério do trabalho resgatou 1.726 pessoas, o maior número desde 2013. 

Significa ainda, um aumento de 113% em relação aos dados de 2020. Só no meio rural foram 

169 casos de trabalho escravo em 2021. O estado de Minas Gerais lidera com 51 casos e 757 

pessoas resgatadas. Em seguida vem o estado do Pará, com 27 ocorrências e 109 resgatados, 

em seguida Goiás com 17 ocorrências e 302 trabalhadores resgatados. O estado do Maranhão 

com 12 ocorrências e 55 trabalhadores resgatados.    

Mas é importante registrar que de acordo com o Ministério Público do trabalho no 

Maranhão, (MPT-MA), tendo por base o observatório Digital do Trabalho Escravo (SMARTLAB 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3963 

MPT/OIT), mostra que de 2003 a 2017, mais de 08 mil maranhense foram resgatados de 

situação análogo à escravidão em outros estados do país, ou seja, a maioria dos migrantes 

resgatados do trabalho escravo nasceram no estado do Maranhão (22%), depois vem a Bahia 

(10%), Minas Gerais com (9%), Pará com (8%) e o Piauí (6%). O trabalho análogo ao escravo está 

relacionado com situações de violência no campo, justamente nas mais recentes zonas de 

expansão da fronteira e de investimento do agronegócio.  

Este artigo tem sua estrutura formada por uma introdução, além de duas seções, a 

primeira intitulada: territórios vivos e existenciais e a função da vigilância socioassistencial e 

segunda intitulada: os conflitos socioambientais no Baixo Parnaíba/MA e uma conclusão. 

 

2 TERRITÓRIOS VIVOS, EXISTENCIAIS E A FUNÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

 

O conceito de território apresenta várias abordagens, como a militar, a biológica, ou 

antropológica. Optamos pela abordagem antropológica, por conceber o território como uma 

conduta de todos os grupos humanos a defender seus territórios frente a invasões.  

De acordo com Milton Santos (2011), o território não é apenas o conjunto dos sistemas 

naturais e de sistemas de coisas superpostas, o território tem que ser entendido:  

 
Como o território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a 
identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 
território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e 
espirituais e do exercício da vida. (Santos, 2011. p, 50).  

 

O autor entende o território como fundamento do trabalho, lugar da residência, das 

trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. Portanto, como territórios vivos. Santos 

(2011) compreende o território em si não como uma categoria de análise, mas como um 

território usado (itálico do próprio autor). A concepção de território como “fonte de recurso” 

ou como simples “apropriação da natureza” em sentido estrito é fortemente influenciada pela 

experiência territorial das sociedades mais tradicionais, em que o sustento é advindo dos 

recursos extraídos da terra. 

O “território existencial é uma instância expressiva que se funda sobre uma relação 

matéria-forma, que extrai formas complexas a partir de uma matéria caótica”. (GUATTARI, 

1992, p.44). Portanto, o território existe efetivamente em um espaço relacional, que é uma 

dimensão não identitária, pois é a dimensão das relações, onde não existem identidades, mas 
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dinâmicas relacionais, assim, não se podem definir um sujeito isolado do outro, um objeto 

isolado do outro. Os sujeitos e populações são produzidos em um contexto, uma paisagem 

subjetiva, que é composta pelas condições sociais, econômicas, sanitárias, culturais que estão 

sempre numa relação processual, ou seja, em transformação e se relacionando. O que significa 

que a expressão nasce em um plano de relações e não de identidades de um sujeito ou 

território.  

A ideia de território vivo e existencial é relevante porque nos permite pensar também o 

processo interventivo, não apenas junto a paisagens e figuras determinadas, mas junto a um 

processo em formação, uma dimensão não objetiva da realidade, o que torna mais complexo 

suas figuras, já que estas estão existindo numa relação entre elementos objetivos, não 

identificáveis, mas num complexo em constante transformação.  

Assim, a intervenção na perspectiva do território vivo ou existencial não se efetiva de 

modo externo à realidade observada ou separada, muito pelo contrário, é uma intervenção 

participativa, engajada e comprometida em todos os processos do mapeamento, da cartografia. 

Pois entendemos que ao intervir numa perspectiva de território existencial, devemos levar em 

conta a legitimidade e a realidade de sua formação, como também a possibilidade da 

transformação desses territórios, uma vez que eles se constituem por modos de relação. E mais 

ainda, a nossa intervenção altera não só o território, e a forma como dele vão advir, sujeitos e 

territórios, como também transforma os sujeitos da intervenção, já que este passa a constituir 

também o território. Pois ele (o território) é esta expressividade sempre provisória que a tudo 

capta, sensível e determinante na sua constituição.  

Aqui é necessário apresentar o esforço institucional da incorporação da dimensão 

territorial, na perspectiva da Política Nacional de Assistência Social (BRASIL 2004) e do Sistema 

Único de Assistência Social/SUAS (BRASIL, 2005), que objetivam o enfrentamento e prevenção 

de situações de vulnerabilidades e riscos sociais.  

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS foi criado em 2004 e incorporado à LOAS 

sob a Lei 12.435/2011. O SUAS é apresentado à sociedade em 2005, se configura na nova forma 

de organização e gestão da Política Nacional de Assistência Social, buscando romper com a falta 

de unidade na organização e gestão da política em nível nacional e com a influência da herança 

assistencialista e clientelista.  
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O SUAS tem como finalidade atender a três dimensões de proteção social: segurança de 

sobrevivência ou de rendimento e autonomia; segurança de convívio ou vivência familiar e 

segurança de acolhida. As ações, a partir de 2010 obedecem à Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, organizados conforme o nível de complexidade em Proteção Social Básica 

(PSB) e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 

De acordo com Miranda e Silva (2018), a Proteção Social Básica, de caráter preventivo, 

desenvolvida no interior do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS deve 

potencializar as condições de vida da família na sua comunidade de referência. Os serviços de 

média complexidade deve ser prestados ou coordenados pelo Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social – CREAS, tendo por finalidade o fortalecimento da família e 

indivíduos com direitos violados. Os serviços de alta complexidade compõem o segundo nível 

da Proteção Social Especial. Em sua estrutura de organização encontra-se previsto a garantia 

de proteção integral para famílias e indivíduos sem referência, em situação de ameaça ou que 

precisam ser retirados da família e da comunidade para sua segurança, além das vítimas de 

calamidades.  

A perspectiva territorial que passa a ser buscada e incorporada pelo SUAS/2005 

representa uma mudança paradigmática de relevância. As ações públicas da área da assistência 

social, destacando-se as desenvolvidas nos CRAS, devem ser, segundo a citada norma, 

planejadas territorialmente, tendo em vista a superação de sua fragmentação, o alcance da 

universalidade de cobertura, a possibilidade de planejamento e monitoramento da rede de 

serviços e a realização da vigilância social das exclusões e estigmatizações presentes nos 

territórios de maior incidência de vulnerabilidade (BRASIL, 2008).  

Do ponto de vista operacional, esse documento avança, ao afirmar que a perspectiva 

territorial incorporada pelo SUAS/2005:  

 

[...] representa uma mudança paradigmática de relevância e há a possibilidade de 
planejar e monitorar a rede de serviços, realizar a vigilância social das exclusões e 
estigmatizações presentes nos territórios de maior incidência de vulnerabilidade e 
carecimentos (BRASIL, 2008, p.53). 
 

A ênfase deve ser dada nas demandas e necessidades concretas a partir de cada 

território e não a partir de metas e demandas setoriais e genéricas, ou regionalizada. Pois o 

território como vimos, não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 

superpostas. O território deve ser visto, e este é um dos desafios da política de Assistência 
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Social, numa perspectiva de fundamento do trabalho, onde as pessoas residem, se relacionam 

através das trocas materiais, afetivas e espirituais. Portanto, o território é onde pulsa a vida e 

nesse sentido deve ser entendido pela política pública. 

Da mesma maneira, é imprescindível planejar, monitorar e avaliar as ações executadas 

pela área, analisando criticamente seu grau de adequação às necessidades das populações e 

territórios, assim como seus padrões de qualidade e condições de acesso.  Estes desafios, que 

constituem a agenda da Vigilância Socioassistencial, precisam ser enfrentados para que 

continuemos avançando na implementação do SUAS. Estas são as funções de Vigilância 

Socioassistencial que foi incorporada à LOAS por meio da Lei nº 12.435/11 e ganhou 

centralidade no conteúdo da Norma Operacional Básica do SUAS aprovada em 2012.   

Com isso, há maior possibilidade das três funções da Política de Assistência Social – 

Proteção Social; Vigilância Socioassistencial; Defesa de Direitos – se efetivarem e ampliarem 

sua capacidade de inclusão dos sujeitos usuários. Entendendo que estas três funções não são 

isoladas, mas devem ser articuladas em um mesmo processo que efetiva o dever do Estado e o 

direito do cidadão. 

A Norma Operacional Básica (2012) no artigo 87, evidencia a Vigilância Socioassistencial 

enquanto uma função da política de assistência social, que deve ser realizada por intermédio 

da produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas, e pelas   

 
I – situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos 
eventos de violação de direitos em determinados territórios; II – tipo, volume e 
padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial.  (Brasil, 2012, 
p.40). 

 
É preciso entender essa significativa mudança que a política pública exige da gestão da 

Assistência Social em todos os níveis de gestão. Embora a concretização de um direito 

socioassistencial possa se dar junto a um indivíduo ou uma família que requerem uma dada 

atenção, essa ação, ao mesmo tempo, tem que garantir uma oferta pública que deve ser 

ofertada a todos aqueles que apresentam a mesma necessidade. E além do mais, deve se ter 

presente não só os incluídos, mas sobretudo, saber quem e quantos não estão incluídos, 

portanto, excluídos pela ação do Estado dessa atenção, o que significa por parte da ação estatal, 

responsabilidade e isonomia.  

Tal deslocamento pode significar a contribuição da Vigilância Socioassistencial para uma 

visão de totalidade dos territórios de atuação da política de assistência social em relação às 
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condições de vida dos sujeitos presentes ou ausentes nesses territórios. A questão é superar a 

visão individualizada caso a caso, família a família e buscar construir um conhecimento sobre 

os processos, as dinâmicas e as determinações que configuram as diferentes e complexas 

situações atendidas ou vivenciadas no cotidiano da gestão da assistência social. 

Assim, a Vigilância Socioassistencial, deve ser ao mesmo tempo, processo e produto. 

Pois ao ser executada tão somente como processo, como sistema tecnológico ou como um 

conjunto de procedimentos gera insumos racionais para gestão, ou seja, busca gerar resultados, 

no sentido de garantir a proteção social e a defesa de direitos dos usuários dos serviços, 

programas e benefícios socioassistenciais.  

A vigilância é referência para o planejamento, para o conhecimento das famílias, para 

elaboração de demandas e ofertas sintonizadas com as necessidades identificadas e para isso 

precisa estar conectada com a vida no território e com a prestação de serviços da Política de 

Assistência Social que acontece no território.  

E esse é outro desafio da Vigilância Socioassistencial e seu diagnóstico: dar conta da 

dimensão e diversidade territorial. Assim, conhecer os municípios que compõem o território do 

Baixo Parnaíba é fundamental, para a produção de referências específicas sobre as 

necessidades que lhe dizem respeito no exercício da assistência social básica e especial. 

É necessário problematizar o uso do termo “vigilância” a partir de FOUCAULT (1996) na 

forma de práticas autoritárias baseadas em auditorias e fiscalizações, seja em relação aos 

usuários, trabalhadores da política de assistência social, ou aos prestadores dos serviços 

socioassistenciais.  Tal problematização, significa contribuir para uma visão mais ampla e de 

totalidade de atuação da política de Assistência Social, articulada às demais políticas públicas 

presentes ou ausentes nestes territórios. 

Dessa forma, o território assume um lugar estratégico tanto como base de organização 

do sistema, como para a leitura diferenciada da presença de vulnerabilidades face aos riscos 

sociais e fragilização de vínculos afetivos-relacionais e de pertencimentos, à presença/ausência 

das políticas públicas e da precarização das condições de vida da população. 

 
O que significa dizer que a Vigilância Socioassistencial deve responder não só pela 
identificação das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre as famílias e 
dos eventos de violação de direitos presentes nos territórios, mas também deve 
permitir compreender por que e como se configuram territorialmente as necessidades 
e demandas por seguranças socioassistenciais. Somente assim, poderá produzir uma 
visão territorializada e interligada entre demandas e respostas de proteção social e de 
defesa de direitos socioassistenciais, orientando os parâmetros dos serviços e 
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benefícios da política de assistência social na direção da prevenção e restauração das 
desproteções e violações de direitos socioassistenciais. (CARTILHA CAPACITASUAS, 
2013. p.26). 

 
Pois, analisar as vulnerabilidades sociais supõe, também, problematizar a relação de 

proteção-desproteção no âmbito da produção e reprodução das relações sociais. Significa 

considerar as próprias respostas de proteção social, em termos de serviços, a qualidade desses 

serviços ou ainda o que é mais grave, a ausência de tais serviços, o que torna mais cruel as 

situações de vulnerabilidade social como expressões territorializadas da questão social. 

Compreende-se o território como um espaço de aprendizado da cidadania para os 

sujeitos envolvidos. É ali onde as pessoas falam do que lhes é mais próprio diretamente: o seu 

cotidiano, os seus pertencimentos; ao mesmo tempo em que aprendem a articular e co-

relacionar essa singularidade com as particularidades e a universalidade como componentes de 

uma totalidade.  O Local, o cotidiano é ao mesmo tempo, o local da partida e da chegada, indo 

da abstração à compreensão dos fatos mediatizados pela reflexão e pelas práxis.     

Nesse caso, o território supõe processos diversos e diferenciados de participação que 

mostram o nível de formação, informação e oportunidades nas trajetórias vivenciadas pelos 

diversos sujeitos.  

 

3 OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO BAIXO PARNAÍBA/MA. 

 

O território do Baixo Parnaíba/MA é composto por municípios, que contém essas e 

outras particularidades, tais como grupos diversos os quais se encontram em situação de risco 

e vulnerabilidade social, a exemplo Povos e Comunidades Tradicionais - PCTs (destacando-se os 

Índigenas, Quilombolas, Extrativistas, Agricultores Familiares, Pescadores Artesanais, Ciganos, 

Ribeirinhos e Famílias pertencentes a Terreiros). Esses povos possuem diferentes formas de 

composições e de ocupação do território, os quais geram embates frente ao avanço das 

fronteiras agrícolas observadas na região e disseminadas pelo Projeto MATOPIBA, culminando 

no que se conhece pela intensificação do grande capital no campo, e a luta desses povos pela 

sobrevivência e preservação de sua cultura e identidade. 

O projeto de pesquisa ao qual se refere esse trabalho, está situado na mesorregião Leste 

Maranhense, com dezesseis municípios, destes, definimos os 10 municípios da região do Baixo 

Parnaíba, que se encontram com o menor Índice de Desenvolvimento Humano: Araioses, Água 
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doce do Maranhão, Belágua, Buriti, Brejo, São Benedito do Rio Preto, Milagres, Santa Quitéria, 

Santana do Maranhão e Tutóia.  

Nesse contexto, identificamos que a população rural desses municípios se sobrepõe em 

mais de 50% população urbana, apresentando uma grande parcela de indivíduos e famílias que 

se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza. 

Observa-se ainda que o número de pessoas inscritas no Cadastro Único é aproximado 

ao de habitantes de cada município. Nessa questão é importante dar destaque ao município de 

Belágua, onde o quantitativo de pessoas inscritas no Cadastro Único, até março de 2021, é 

superior à estimativa de habitantes para o município no ano de 2020, dada pelo IBGE. 

Esses municípios, conforme o Censo Agropecuário de 2017, são identificadas uma área 

total de 12.238.489 ha, dos quais 3.780.319 há são de agricultores familiares, representando 

30,89% da área total. O estabelecimento comercial do agricultor não familiar ocupa uma área 

de 8.457.170 ha, correspondendo a 69,11% da área total. Esses dados revelam a presença de 

uma estrutura agrária concentrada no estado, pois apesar dos estabelecimentos não familiares 

possuírem um total de 14,86%, estes ocupavam 69,11% de território, em contrapartida os 

estabelecimentos dos agricultores familiares representavam 85,14% do total e ocupava 

somente 30,89% da área. 

O indicativo desses dados relacionados à produção econômica da região que se baseia, 

principalmente, na agricultura familiar, apresenta também que os municípios pesquisados 

possuem um dos menores índices de produção de agricultura familiar e uma composição mais 

predominante da agricultura não familiar, ou seja, predomina o agronegócio.  

Pois, nessa região vem ganhando destaque desde os anos 2000, e em 2015 se 

institucionaliza, o Plano de Desenvolvimento Agropecuário MATOPIBA, conhecido também, 

como uma das últimas fronteiras agrícolas do mundo, com grandes impactos no bioma 

predominante, o Cerrado. Esse projeto abrange parte dos estados do Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia, onde o agronegócio vem concentrando a propriedade a cada ano, transformando 

esse bioma natural em uma grande lavoura de monocultura, nas quais destacam-se a soja e o 

eucalipto. Embora oficialmente extinto em 2016, no governo Temer, como uma medida de 

contenção de gastos, é uma realidade, principalmente para os trabalhadores rurais e demais 

povos tradicionais que sentem na pele os impactos dos grandes projetos financiados em sua 

maioria com recursos públicos. O MATOPIBA, constitui-se como o maior exemplo do outro traço 
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da “acumulação por despossessão” apontado por Harvey (2004), como a pilhagem dos recursos 

naturais.  

De acordo com a nota técnica da Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, o MATOPIBA possui 31 microrregiões geográficas do IBGE, as quais 

compreendem 337 municípios, sendo que a área total do território é de 73 milhões de hectares. 

Reúne ainda 324.326 estabelecimentos agrícolas, os quais ocupam uma área de 33.929.100 

hectares. Nesse território, há 46 unidades de conservação, ocupando uma área de 8.334.679 

hectares, bem como 35 terras indígenas com área de 4.157.189 hectares e 781 projetos de 

assentamentos agrários e quilombolas, localizados numa área de 3.033.085 hectares num total 

de 13.967.920 hectares de áreas legalmente atribuídas excluídas as sobreposições. (EMBRAPA. 

2014).  

A institucionalização do MATOPIBA como uma região geoeconômica, resultou de 

transformações que já vinham se operando no território de abrangência há algumas décadas, 

transformações estas originadas, inicialmente pelo capital nacional, mas nos anos recentes, o 

capital estrangeiro tem se tornado dominante. Essa dinâmica se complexifica, uma vez que a 

relação Estado, território e o capital se metamorfoseia através das grandes corporações 

transnacionais com o respaldo do Estado. A alta dos preços das commodities nos mercados de 

futuro movimentou a ocupação de novas áreas. Foi assim que a produção de soja se expandiu 

e passou a ocupar terras devolutas de chapada, utilizadas secularmente por camponeses e 

pequenos produtores. Essas áreas de Cerrado, utilizadas de forma comunal pelos 

trabalhadores, antes de ser foco da especulação no mercado de terras, passam a ser 

apropriadas por custos muito baixos e depois preparadas para a venda. Pois, dessa forma, a 

terra torna-se um ativo financeiro e passa a mover a alta dos preços como negócio especulativo. 

(REDE SOCIAL DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 2015). 

Esse tipo de agricultura moderna se efetiva, geralmente, a partir da apropriação de 

terras públicas e dos camponeses, ocasionando a disputa pela apropriação das terras e, 

consequentemente, o surgimento de novos conflitos fundiários, os quais se ampliam com 

distintos graus de violência. Seja em relação aos ecossistemas, devido a práticas de manejo 

agrícola de forma intensiva e em larga escala, em que os estudiosos da área já falam em 

processos de desertificação; a ameaça ao desaparecimento das espécies vegetais e animais que 

já não estão presentes com a mesma frequência de antes, da vegetação original.  
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Uma outra situação decorrente desse tipo de agricultura, relaciona-se à contaminação 

de trabalhadores, pessoas e animais da região pela proliferação do uso de agrotóxicos, que 

atinge as comunidades, seja os trabalhadores que exercem atividades laborais diretamente 

com os cultivos agrícolas, sem nenhum controle dos órgãos públicos, mas também os 

moradores e animais que habitam o entorno dos monocultivos 

Um exemplo concreto dessa situação ocorreu em (abril/2021), no município de Buriti, 

também situado na região do Baixo Parnaíba/MA, grandes produtores de soja pulverizaram 

agrotóxicos de aviões, jogando o veneno até as comunidades, deixando diversas pessoas 

(inclusive crianças) e animais doentes. A técnica do Correntão2, é uma outra prática que vem 

sendo denunciada em toda região pelo movimento sindical rural, por conta do extremo prejuízo 

causado à mata nativa e às populações que dela fazem uso para o seu bem viver. A essas 

situações, acrescenta-se a diminuição da produção de alimentos em contraposição ao aumento 

da produção de commodities do agronegócio, como soja e eucalipto, devido à centralização das 

terras nas mãos de grandes latifundiários da região. Esses impactos não se restringem somente 

ao campo econômico, mas afetam a segurança alimentar, devido à escassez de produtos da 

cesta básica, disseminação de produtos industrializados e o envenenamento dos alimentos e 

águas da região. 

Os conflitos socioambientais na região estão ligados a fatores como a instalação de 

grandes projetos produtivos ligados ao capital nacional e estrangeiro e a consequente expulsão 

de trabalhadores tradicionais de suas terras; desmatamento, crescimento do processo de 

grilagem. É importante ressaltar que a maioria dos conflitos estão relacionados à instalação de 

atividades produtivas relacionadas aos interesses do grande capital, com o apoio do Estado. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Apresentamos o conceito de territórios vivos (Santos,2011) e existenciais 

(Guattari,1992) a partir dos estudos realizados na “pesquisa Cartografia da Vigilância 

Socioassistencial: uma experiência de pesquisa-ação no território do BaixoParnaíba/MA”. A 

 
2 Correntão é uma técnica de desmatamento controversa que possibilita a rápida retirada da vegetação nativa por 

meio da utilização de grandes correntes presas a tratores, em geral um par de grandes tratores que tencionam a 
corrente arrastando-a na direção da vegetação para derrubar tudo e “limpar” a área para plantio. 
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política de assistência social e a função da vigilância socioassistencial, como também os 

conflitos socioambientais que acontecem na região do Baixo Parnaíba/MA. Região em que o 

projeto MATOPIBA se destaca, como o maior exemplo da pilhagem dos recursos naturais e do 

crescente processo de expropriação dos trabalhadores no campo e nas pequenas cidades.  

Os grandes projetos representam um padrão de acumulação que tem, na exportação de 

bens primários seu fundamento, alterando e dilapidando os territórios, além de promoverem 

toda sorte de impactos sobre os povos tradicionais, como expulsão dos pequenos produtores 

rurais, indígenas, quebradeiras de coco e quilombolas de suas terras, devido a variados 

processos como grilagem e outras formas de expropriação; desmatamento do Cerrado - que 

entre outros danos, causa a seca dos rios, denúncias de trabalho análogo à escravidão, uso de 

agrotóxicos, que contamina a natureza e as pessoas, o que revela o caráter subalterno, 

periférico e dependente das relações que são estabelecidas nesses territórios. 
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